
(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 
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ΟΙΑΒΚ᾽Ρ 

ΕΟΒΕΙΟΝ 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΟΙΟΑΙ, ΠΙΒΒΑΒΥ, 

ΝΕ ΒΕΒΙ ΕΝ. 

Υγ01,.. ΧΥ͂. 

3261 οὐ τε 2500Ε9 οἵ Τέίπαν. 

Υγ01,. 1. 

ΕΡΙΝΒΌΒΘΟΗ : 

Τι ἃ Τ΄ ΟἸΑΕΚ, 88 ΟΕΟΒΟΕ ΞΤΈΒΕΤ; 
ΜΟΝΡΟΝ : ὅ. ΟΠΑΌΡΙΝΕ; ὙΥΑΒῸ ΑΝῸ 60.; ΑΝῸ ΦΑΟΚΒΟΝ ΑΝῸ ὙΓΑΜΕΌΚΡ. 

ὉΌΒΙΙ͂Ν : ΦΟΗΝ ΒΟΒΕΚΤΒΟΝ. 

ΜΌΟσΟΟΙΝΙΙ. 





ΟΟΥΜΕΝΤΑΒΥ 
ΟΝ 

ΤΗΝ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΚΙΝΑ5. 
ΒΥ 

ΚΑΒΤ, ἘΒΙΕΘΒΙΘΗ ΚΕΤΙΠ, ἢ.Ὁ. ΡΗ.}. 
ῬΊΒΟΨΥΕΒΘΟΒ ΟΥ ἘΧΕΟΞΈΤΙΟΔΙ, ΤΗΞΟΟΟΥ ΑΝῸΌ ΤῊΣ ΟἈΙΈΝΤΑΙ, ΓΛΔΝΟΌΔΟΣΒ ΓΚ ΤῊΣ ὈΝΙΥΚΒΔΙΤῪ ΟΥ̓ ΘΟΒΡΑΤ 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕΡ ΒΥ 

ΦΑΜΕΒΡ ΜΌΆΒΡΗΥ, Π1,.Ὁ., 
ῬΒΟΥΕΒΘΟᾺ ΟΥ ἘΚΒΒΕΥ, ΒΕΙΡΑΒΊ, 

ΒΟΡΡΙΙΕΜΕΝΤΕΡ ΒΥ 

ΟΟΥΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤῊΝ ΒΟΟΚἅΒ.[ ΟΕ ΟΗΒΟΝΙΟΠΕΒ, 
ΒΥ 

ἘΒΝΒῚ ΒΕΒΊΤΒΕΛΟ, 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΒΊΙΝ ΟΟΕΤΤΙΧΝΟΕΝ. 

ΤἈΑΝΒΙΑΤΕΡ ΒΥ 

ΨΑΜΕῈΕΒ ΜΑΕΤΙΝ, Β.4., 
ἘΡΙΚΒΌΒΟΗ. 

ἘΞ εις 
5 5. 
ΙΝ ΟΣ: 

ΤΟΠΌΜΕ . ὅδ: ὦ Ἑν 
πο - τ κὰν εττς 

ΕὨΙΝΒΌΒΟΗ: "ὰ 

Τ. ἃ Τ. ΟἸΛΔΕΚ, 88 ΘΕΟΒΟΘῈΕ 5ΤΕΕΕΤ. 
ΤΟΝΡΟΝ : ΗΑΜΤΤΟΝ, ΑΡΑΜΒ, ΑΝῸ 00.; ΒΙΜΡΕΙΝ, ΜΑΚΒΗΑῚ, ΑΝῸ 00. 

ὉΌΒΙΙΝ : 50ΗΝ ΒΟΒΕΕΤΒΟΝ, ΑΝῸ ΒΟΡΟῈΒ ΑΝῸ ΒΜΙΤΉ. 

ΜΌΟΟΟΨΥΙΙ. 



ῬΜΙΝΤῈΡ ΒΥ 

ΚΟΒΕΒΈΡΑΒΚ, 
ΘΌΝΠΒΕ. 

“ΖΕ ὅ“6 



ΠΑΈΕΥ 

ΡΒΕΒΑΤΌΒΥ ΝΟΤΕ ΒΥ ΤῊΝ ΤΒΑΝΘΓΑΤΌΒ, 

Α βεραζδίθ (ὐουηηθη Δ.Ὺ οα ἐμ6 ΒοΟΚΒ οὗ Κίηῃρβ [8 Ὀθθῃ 
ταῦοῖ πνδηϊοα ἴῃ [πΠ6 ἘΠΠρ 58} ἰδησααρθ. ΤῊ]8 γϑηῦ 88 ΠΟΥ [ῸΓ 
6 Βγβὲ {ἰπι6 Ῥθ6η θα} ]1684 ἰπ ἃ ὙΘΥΥ 80]8 ἸηΔΉ ΠΟΙ ὈΥ {Π6 [0]- 
Ἰονσὶπρ γοῦκ. 108 δῖον μ88 ἀθνοίθα τηυοῖ οὐ 1118. {1π|0ὸ ἀπά 
αἰϊοηθοη ἴο ἐπ6 οἰ ποϊάαίίοι οὗ ἐμ6 ΟἹά Ταεβέαιηθηΐ, ἀπ ἢ 15 ὁῃ6 
οὗ 186 5βδέαεβδι οὔ ἀἀθσιηδῃ οοιητηθηΐδίοσβ Η]8 Δροϊορβίίβομον Ὑ 6ῖ- 
ΒΌΟΒ ρος «6 ΟἸγομῖκ, Βου]η, 1888, τνὰ8 ἃ ὙΘΥΥ ἱπηρογίδπὶ 
ςοπίχδαθοη ἰονγαγὰ8β {818 ΟὈ]θοί, ἀπ ργθραγθα {116 Ὑγᾶ  ἴοσ {π6 
Ργοβοηΐ ὑγθαίῖβθ, ἢ ]ο Ἀρροατοα ἰῃ 1846. ΤΟ δυῦμοῦ [88 βίποθ 
᾿βϑτιθἃ ἃ (ὐοτωτηθῃαγΥ οἢ 1Π6 ΒΟΟΚ οὗ “οβμῦα, νυ 1ο ἢ ἀρρθαγΒ ἴῃ 
ἔπι6 βοσίϑβ οὐ {Π|6 Εὐσοῖσηι ΤΠ θοϊορίοαὶ Γι γαγν ἴον {818 γοαγ. Αἢ 
Τηισοαποίίοῃ το {6 Ο]α Ταβίαπιθης α͵]5ὸ οαπιθ ἔτΌτα ἢΪ8 ῥθῃ ἴῃ 
(86 γοὰν 1858. Τὴ ργοβθηΐ ὑΟΥΚ, ἃ8 γγ6}] ἃ8 411} {Π6 οἴβιοσβ, 18 
ἀἰβεη ρ  β] 6 ὈΥ ἃ 8οῦϑι, 1παϊοίου8, ἀμ οΑγοα] ᾿πγοβεραίίϊοι οὗἉ 
186 τηϑδηΐηρ οὐ {Ππ6 ἰοχί, ἃ Ἰαῦρθ δῃα υγ6}]-βο]ϑοίβα ἀὐτὰν οἱ βο]4 
᾿πξοστηδίίοῃ, δηὰ ἃ ἤἥτιηῃ δἰίδοιπιθηῦ ἕο Θνδηρο 198] ἀοοίτῖπθ. ΤῊΘ 
ΤΟΔΩ͂ΘΥ ΤΥ ποῦ ΔΟΟΟΙᾺ 11} 18 ΟΡΙὨΙΟῊ8 ΟἹ ΘΟΠΟ α8: 008 ΟἿ ΘΥ̓ΘΤῪ 
Ροϊηῦ; θαΐ Βα οδηποῖ [41] ἴο τϑὰρ τωυορ Ὀϑηθῆξ ἔγοιῃ ἢ 18 νγ76}]- 
ἀϊγοοῖθα Ἰαθοῦγβ, ἀηὰ ἰο δοκπον]βάρθ [18 να] Ό]6 αἱ ἴπ {Π6 
βία οὗ {Π15 ἱπιρογίδπε ρογίοπ οὗ ΗοΪν ϑογιρίαζθ. 

ΤῊΘ ἐγαπβ]αἴου [88 ΟὨΪΥ ἰο ΘΧΡΓ688 ἢΐ5 Βορ6 {πὲ [Π6 τηθαηΐηρ 
οὗ [16 διιίθοσ 188 θῬθθη ἐῃσοιρηουξ σΟΥΓΘΟΙΪΥ ἀπᾶ Ρ] αἰ γ οοπ- 
νουϑα ἰο {π6 ἘΠ ρ 8}. τϑδάϑ. 
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ΟΟΝΤΕΝΤΊΤ ΕΝ, 

ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ὁ 1. Ναζωθ, οοπίθῃ!δ, ΒοΟρ9, δηὰ ομβδσδοίθσ οὗ [9 ΒΟΟΪΚ8 οὗ ἘΠΡΕΝ 
ᾧ 2. Αβ8 δηὰ Αὐἴδον οὔ ἴλ0 ΒΟΟΙΕ οἵ Κίηρε, . 
ᾧ 3. ΟΥ̓ Ἰδο βοῦσοοδ διὰ οσϑὰ ὉΠ} οὗἉ (89 ΒΟΟΙΚΘ οὗἁ οΓΚίαρν, 
ᾧ 4. Ἐχοροεῖςδὶ Βε]ρθ, 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΕΠΒΒΤ, 
ΒΙΒΤΟΒΥ ΟΡ ΤῊΒ ΒΕΙΟΝ ΟΡ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ΟΝΔΑΡΤΈΒῚ .--- βοϊοσαοι δηοίηἰθὰ Κῆρ, ᾿ ᾿ 
ΟἜΑΡΤΒΕ [11.--Ἰ δεῖ οματρθ5 οὗ θαυϊὰ δπὰ μἷ8 ἀθαία, νυν. ΜΕΤ ἡ σοιβεταδείοα 

οὔ [80 Βονογοί οὗ βοϊοζωομ, Υν. 12-46, ; 
ΟἜΑΡΤΕΒ [1].--- ϑοϊοπιοι 8 τπιδστίαρο δη ὰ ποσβὶρ οἵ αοᾶ, νγν. 1.8; ὉΠ} ἈΕΈΒΕΙ 

ῬΤΑΥΟΣ δὰ οβοτίηρ δὲ Οἱθοου, νυ. 4-1δ; διὰ Ηἷδ πεῖϑο ἀθοϊδίοῃ οὗ 8 
0886 ἴῃ ἰδ, υυ. 16-28, 

ἙΞΕΥΡΕ ΤΥ 17.---Ἰῶξκι οἵ ϑοϊοσιοπ᾽ β τλοεξ ᾿διβείηφαίαμοὰ οδίοοτα οὗ οουχέ «πὰ 

Οπλρυκε Τὸ Ἰθοϊοραθει ε ταϊραὶ, ̓ εἴοσγ, ̓ δοὰ σπϊδᾶοτο, γν. 1-14. Ηἰς ἰοοραο 
τῖτὰ Ηΐγδη, νυν. 1δ-82, . 

ψν. 1δ-32. Ῥχορδασδίίοιδ ἕοσ ἔδ9 ϑαϊδίης οὗ 18 Τοταρῖο, 
ΟΒΑΡΤΕΞΒΥ͂Ι.-- ΤῊο Βυϊ ἀπ οὐ τπο Τόταρ]ο, ᾧ ἢ 
ΟἨἩΛΔΡΥΙΕΕΎΙΠΙ.---ΒυΠάϊηρ οὗ 9 Βογαὶ Ῥαϊαςθ, νυ. 1.12, δᾶ ἜΜΡΕ οὔ (80 

ΓΘΙΩΡ]9 ζασηϊζυτο, νυ. 183-60, . 

ΟΒΑΡΤΈΒΙΠ11.--ΤῊο ἀεἀϊοεδείζοη οὗ [Δ 9 Τατοριο, 
ΟἩΛΡΤΕΒΊΙΧ.--ΤῊΘ ΒΔΡΡΥ δῆβνοῦ ἴ0 Βο]οσμοη 8 ὈΣΑΥ͂ΟΡ, ΥΥ. ἶχϑ; ̓ εϊοεϊης 

ποίίοοϑ οὗ μἱ8 Βυϊ]) ἀΐηρ5, νυν. 10-26; δηὰ οὗ Βὲδ ΝΆΥΥ, τνυ- 26-28, ᾿ 
ΟΠΗΑΡΤΕΒ ΧΣ.--Ὑ]εὶξ οὐὗἨ 189 Θαθθῃ οὗ Βμοῦα ἴο Ζοστβαίθπ, νυ. 1- 138. 8.01ο- 

ΤΔΟΤ 5 στἱίοδοθ, γν. 14-29, 

ΟΠΑΡΤΊΞΕ ΧΙ .--- ϑοϊοσαοπ᾽ Β ΡΟΪΥΒΆΤΩΥ κοὰ ἰοϊκένν, νυ. - 18; δία κἀτοτεοεῖοι, 
συν. 14-40; μὲς ἀθαϑίι; τυ. 41-48, : 

ΒΒΟΊΤΙΟΝ ΒΒΟΟΧΡ, 
ἙΙΒΤΟΕΒΥ ΟΡ ΤῊΝ ΒΕΡΑΒΑΤΕῸ ΚΙΝΟΌΟΜΒ ΟΣ ΙΒΈΑΛΕΙ, ΑΝῸ ΦΌΏΛΗ ΤΙΣΙ, ΤῊ Β 

ΣΑΙ, ΟΡ ΤῊ Β ῬΟΒΜΈΒ. 

ΟΠΑΡΤῈΒ ΧῚ]] .---Βονοὶ οὗ [89 Τοῦ Τυῖροε ἔσοπι (9 Ηουθο οὗ Ὀανϊὰ, υὙνυ. 1- 24, 

φΟΙΏΡ. 2 ΟἿΣ. χ.---χὶ. 4; Ἐουπὰαίίου οὗ 86 Κίηράδοτα οἴἉὨ [εγδὲ], νγ. 
209 
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ΟἬἌΑΡΤΕΒ ΧΙ]Π].-- ῬΣΟΡΒΘΟΥ ἀραίπδὶ [9 081 {-οσϑῃΐρ ἱπίσοδπορὰ ὈῪ Ζετοθοδί, 
ΟἼΑΡΤΕΒ ΧΙΨΥ͂. 1-20.--ΡΙΟΡΏΘΟΥ δραίηδὶ (89 Ἡοῦδθ οὗ Φοτοῦοδτι δπὰ (δ 

Ἐίπράοπι οὗ 186γ86], νυ. 1- 18. Φετσοθοδιλ᾿Β ἀθδίῃ, νυν. 19, 20,.. 
ΟἬΑΡΤΒΕ ΧΙΨΥ͂. 2]1-8].--Εοίρη οὗ Βομοῦοδαι οἵ συάδῃ. Οοταρ. 2 ΟὮγ. 

χὶ. ὅ--χῖ!. 16... 

ΟΉΑΡΤΕᾺ ΧΥ͂. 1-3].-- Πεῖρπε οὗ ἴμο Κίμρε Αὐίϊατα εὐᾶ Αβᾶ οἔ δ αᾶδδ, νυν. 
1-24, ἀπὰ οὗ Ναᾶδαῦ οὗ [8:66], νυ. 256-92, 

ΟΠΆΡΥΒΕ ΧΥ͂. 32--ΧΎΙ. 28.--Πείρτι οὗ Βδδβ88, χυ. ΡΤ Ἴ;, ἘΙΔΒ, τυ 

8-14; Ζίμιχί, γν. 16-22; δῃὰ Οτωτὶ, νυν. 235-28, Κίῃρε οὔ 1δγδθὲ], . 
ΟΠΗΑΡΤΕῈΒ ΧΥ͂Τ].-- ΕἸτϑῦ ἀρρϑάσγαποα οἵ Ἐ]17}88,. . 
ΟΠΑΡΤΒΕ ΧΥ͂ΙΠ].--ἘΠῚ 68 ̓  8 ἱπίοσνίονν ὙΠ ΑΠμδῸ, δηὰ οοπέοοί ΒΝ (διὸ 

Ῥτορῃοίβ οὗ Βδ8], ᾿ Ν, Ἵ 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΧ -- ἘΠ} 68 5 Εἰρδὲ ἴτοτι 7 ἀζοδεὶ ΜΡ Ἰδδεδοῦ, ἴο Ηοτοῦ,. . 
ΟἜΆΡΤΕΒ ΧΧ.-- ΑΒΔ θ᾽ 8 υἱοίοσυ οὐοσς Βοηδμδάδὰ, ξ 
ΟἜΑΛΡΤΕΕΒ ΧΧΙ.--ϑοίσατο οὗ [86 νἱπεγαζὰ οὗ Νδῦοί ἢ δηὰ ᾿ΐ8 ἐδιαπιοῖαὶ Θχθοτ- 

ἴοι Ὁ Αμαῦ, . : 
ΟἩΑΡΊΤΒΕ ΧΧΙ].--ῶν τοπονοὰ 'σίθι (δ Βγτίδηι, δρᾶ ΔΒδδ' 8 ἄθεοι, γνυ. 

1-40. Βεΐρη οὗ ΤοΒοβμαρμαΐ ἰῃ ὅ ἕω συν. 41-δ1, δῃὰ οὗὁὨ ΑΒασζίδβ 
Κίηρ οὗ Ιεδτϑο], νυν. δ2-δ4, ῷ Ἢ ξ 

ΒΕΟΘΟΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΚΙΝΟ68. 

ΟἜΑΡΤΒΕ [1.-- ΑΒ Σ δ ἢ Β βίοκηθδα δ ἀθαῖ, . . 
ΟΠΑΡΤΕῈΒ 1].---Αβοοπβίου οὗ ΕἸ, νυ. 1-18, δῃὰ 189 βχεῖ ταίγδοα]οαι ἀοίηβι 

οὗ ΕἸ θη, νν. 19-24, . ᾿ 

ΟἜΑΡΤΕΒ 111].---Φομόγδ, Κίηρ οὗἉ Ιδγϑοὶ, νυ. 1.3; Ε.} ὀχροάϊου ἀραίηοι (μὸ 
ἽΜοερίΐεβ ἰῃ οοπλυποίζοι τ ὐτἢ Φ Βοϑμδρἢαΐ, νν. 4-27, Ἂ 

ΟΗΑΡΤΕΒΒΊΙΨΥ.-111.--- ΜΊγδου]ουβ σου κα οὗ ἘΠ μὰ, . Ρ : 

ΟἜΑΡΥΕΒ ΙΥ͂.--- ΕἸ ΒΔ ταϊ γα  ]ΟΌ5]Υ σα] ἰ Ρ}165 Ἰμ9 Ὑ ἰάονν Β οἱ, υυ. 1, Σ Ῥτο- 

Ταΐβοβ [86 ΒΒ ΌΠδσαταὶΐθ ἃ δοη, δηὰ γαΐβοϑ (π0 ΟὨ]]ὰ ἔγοσα [μ6 ἀοδὰ, γγ. 

8-37; τηρῖκοθ ποχίουβ οοὰἂ ὙΓΒΟ]ΘδοσΩθ, ΥὙν. 38-4] ; δηὰ ζεθὰβ ἸΏ ΔΩΥ 
ὙΠ ἃ 1{{||6,| γν. 42-44,. ᾿ 

ΟἬΔΡΤΊΒΆΕ Υ.--Ηοα]ΐπρ οὗ ἴμ0 ϑγχτίδη ΤῈΡῸΣ Ναδταδη, συ. 1- 19; ΓΡῸῚ ναβίμῃ. 
ταθοΐ οὗ Οἐδαζί τὶ ἸΟΡΤΟΩΥ, νυ. 20-27, υ 

ΟΒΛΡΤΙΕΒ Υ͂Ι. τὺ. 1-28.--- ἘΠΊ δηα σλϑῖοβ ἱσοι δυνίτ, υὙν. 1-7; διὰ ἐρἠόν εδὸ 

Βγτίδηβ πὶτι ὈἸϊπάτιοβ, τυ. 8-28, τ ᾿ 
ΟΒΑΡΤΕΒΎΙ. 24--1]. 20.--- ἘΠῚ ἀππουηοοβ, ἀυτίης ἃ αταΐπο "Ὶ ϑυπιατή, 

186 δυάδάθῃ ΟοοΌΤΤΟΠΟα οὗἩ στοδύ σΠΟΒΡΏΘ88, : 

ΟΠΑΡΤΕΒΎΠΠ1Ι.--- ἘΠ Βμ6᾽ 6 τερυϊδίίου αἰὰβ (} 9 Βμιαπιδτοτοίίο ἡ Ὶ καϊπίης Βοῖ 
τὶ ρα ἔγοπι ἴπ6 ΚΕ πρ, γν. 1-6. Τῃ Ῥασιδβοῦβ ἘΠδμ 8 δηποῦηοοδ ἴΠ 6 
Κίπηράομι ἴο Ἠδσδεὶ, γν. 7-1δ. Βοΐρα οἵ 186 δον δα ἘΠΕ εθτμας 
νυ. 16-24, ἀπὰ ἰδμαΐ οὗὁὈ Αδβασίδι, νυν. 286-29, . ὃ 

ΟἜΔΡΤΕΒ [ΙΧ.--Φοδα ἰδ δῃοϊπιοὰ Κίηρ ὉΥ ΕἸ 508, τυ. 1- ἴο; ᾿ εὐδεδίξου 

δραίΐῃοῦ ϑοόσγᾶσωα, υνυ. 11-16; δηὰ βδῖαυβ όσϑ Κἰηβ οὗ [δβσδοὶ, Αμασζίϑῃ 
Κορ οὗ δυάδῃ, ἀπά Θυδθθη 96ΖΘ6θεῖ, γν. 17-87, . ὃ 

ΟἸΠΑΡΤῈΒ Χ. νυ. 1--27.--- Εχοἰγραιίου οὗ ἴ[λ 6 σϑπιδἰ πἰπβ δοὴ8 οἵ ΑἸ 80, νυ. 1- 11; 
οὗ 186 Ὀτοίβσοι οὗ Αμασζίδῃ οὔ πάῃ, νυ. 12-14; δὰ οὗ (19 Ῥγορμῃιοῖθ 
δοὰ Ῥγίοβίβ οὔ Βδαὶ, νυ. 16δ-27,.ἔ ἘΞ ἢ ᾿ ᾿ ᾿ 

ΟΉΑΡΤΕΒ Χ. νυ. 80-80.--- Βοῖρπ οὗ ομπ οὗ [9786], 
ΟΠΑΡΤΕᾺ ΧΙ.-- ΑἸ ΒΑ] 8 δοτρϑ 189 ἸΏτοιο, τυ. 1-8, θυΐϊ ἰδ στεσί σονται ΜΝ 

Φοιρβὰ ταϊβοὰ ἴο {π8 ἰβσοῦο, νυν. 4-20. Οομαρ. 2 ΟἾὮγ. χχὶΐ. 10, χχίϊὶ. 21, 

ΟΠΔΡΤΕΕΒ ΧΙ].--Εοίμη οὗ δ οδδὴ Καὶ ἱπρ οἵ δυάδι, δηὰ σοραὶν οὗ (6 Τοιαρῖο, 
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ΙΧΤΟΡΌΘΤΙΟΝ. 

δ 1. ΝΑΜΕ, ΟΟΝΤΕΝΤΒ, Β0ΟΡῈ ΑΝῸ ΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤΗΒ ΒΟΟΚΒ 
ΟΕ ΚΙΝΘΒ. 

Τῆς ΒΟΟΚΒ οἵ Κίηρβ ἐοτπιθὰ οὔρια! ΟΠΪΥ οπα Ὀοοῖς ἼΡΌ 

ΡΟΣ Εἥνϑῃ ἰο {Π|| εἰπι68 οὗ Οτΐρθη δηά “ϑγοιηβ ἐδ 6 Ἠοῦτονν 

ταδη υϑοτῖρί8 ςοπίαἰποά {Π9Πὶ 88 Δ ἢ απἰηἰονταρίθα ἀπα σοπ πὰ 08 
νγοτΚ ; οομρ. ΕἸ ΒΟ 8, λέϑέ. ὁσοῖ. γἱ. 2ὅ, ἀπα “΄6γοιπθ ἴῃ (ἢ »ηγοΐ. 
φαϊοραί. ΤΠ6 βδϑραγαίίοῃ οὔ ἔπθπὶ ἱπίο ὑνγο ὈοοκΒ 8 ἀπ ἴο [Π6 
1 ΧΧ. δπὰ τμ6 ψαυϊραίθ, το γθ {Π6Υ δγθ πατηοά βασιλειῶν τρίτη 
καὶ τετάρτη (ἰπῖγά ἀπὰ ἐὈυγ ΒοοΚ οὗ Κίηρβ), ἤύσσιιπι 11}, δέ 
ἦν., Δπὰ νὰβ ἢνβὲ ἱπἰγοάυοοα ἱπίο ἢπ6 ἩθΌγονν θα ἴοΠ8 4130 ΕΥ 
Ῥδη. Βοιαθοῦρ. Τηθ νου Ὀθαγβ [86 παπια Βοοῖκ οὗ Κίῃρβ ἔτοπι 
118 σοπέθηΐβ8, ἃ8. ᾿ξ Παιταΐθϑ {Π6 ἢἰβίουυ οὐ ὑπ 1βγθ] 18} Κίηρβ 
ἔγοτι ϑοϊοπιοη ἴο {6 ἀἰββοϊ αὐΐοῃ οὗἉ {6 Κίπράοπι δὲ {π6 Βαρυ]οη- 
18}} οαρεἰνἱγ. ΤῊ Πἰβίουυ οὐ {Π686 Κίπρϑ ἴΌστηβ ποὺ πηϑγοὶν (ἢ 9 
ΠΠγοποϊορῖοαὶ (Πγϑδά, οι στὰπβ ἐπγουρὶι 116 τ μο]9 τοῦς, Ὀαϊ 

αἰἶβο {πθ σμϊοῦ οοπίθπίβ οὗ [μ6 ῬοοΚ8, ἔγοπι τ ῖςἢ {Ποὺ ἢ 1 αϑιἴς6 
ἀογῖνο {μεῖγ πδῦιθ, δῃα {π6 ρῥυϊποῖρ]ο οΚ' αἰνίδίομ Ὁ [Π6 {Π 068 
Ροσῖοάβ, ἱπῖο πο [Π6 ἰβίουυ οὗ {π680 εἶπι68 αἰν! 468 [86], 
ὙΠ6 ἔγβὲ ρογοα θα γα 68 ὑμ6 ΓΌΓΓΥ γϑατβ᾽ ρονθγητηθηὶ οὗ 80]ο- 
τηοῃ, ἴῃ προ ἐΠπ6 ΠΘΟΟΥΘΟΥ͂ τγὰ8 Ταϊβοα ἴο (ἢ βυτητηϊν οὗἁ [8 
Ἐχίοσηδὶ δπὰ ἱπίοστα] ρονγθῖ) πα ἔγοτα τ Ποῖ ἑονγα 48 (Π8 6πὰ σῇ 
ϑοϊοτηοπβ τεῖρτι 18 βθρϑῆ δραίῃ ἰο ἄθο!ηθ. ϑοϊ πιο Β ἀθραγέιγθ 
ἔτοτῃ ἔπΠ6 Ιμογτὰ ἄγεν δἴον 1 [Π6 ἀδραγίατα οὐ ἔπ: ἴθῃ {γῖρεβ ΠῸΠπι 
116 τΌγα] ἔτ οὗ Πανὶ ; ἀπά [6 βοοοπα ρογίοά ὀχίθηβ Ἵν 
116 Ὑ1016 ἔτι οὗ {Π6 βθραγϑαίθ σοῃ ΘΠ ΡΟΥΆΓΥ Κίπροτη8 οὗ 1βγδοὶ 
δηὰ “πάΔ}, ἔγοτη 975 το 722 Β.Ο.., οοηξαϊπίηρ ἴῃ {Πγ66 Θρος}β 

16 Ὠἰβίοσυ οὗ Ῥοΐῃ Κίῃράοπιβ {11} {π6 ονουῖ σον οὐ {86 ἢχβέ : 
860 Οὐοπιπιθηῖ. 1,480109. 1π6 {π|γά μογίοά ἱποίιἀθβ {πΠ6 ἢΐϑ- 

ΥΟΙ,. 1. Α 
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ἸΟῪ οὗ [86 τϑιμαϊηίηρ Κίηράοτῃ οὗἁἉ ἡ τάδ 111 118 ονοσίῃγον, δά 
186 Βαθυ]οη 8} σαρεν!γ, ποτα 722 1}}} ἀρουὶ 5660 8.0.--- 51}}} 
186 δυΐῖμοῦ ἀϊά ποῖ ἱπέβπα ἴο ρῖνθ ἃ πηϑσθ ρο  ῖοα] Ἠἰβίοσυ οὗ τῃ8 
Κίηρβ. [6 σαῃποῦ ββοᾶρθ {δ αἰϊθηνθ γϑδάθσ, {π8ΐ, 88 (686- 
Ὠΐὰ8 Πα8 ῬΥΟΡΟΥΥ τϑιηασκοά ἴῃ 8 Οὐπηπι. οἡ [86]. ἱ. Ὁ. 984, 
(16 παυταῖγα οὗ [6 δοῦν ΠΥ οὗ {16 Ῥργορῃο.8 ἱπ [Π6 βίαϊα δῃά οε 
1Π6 1 τΐγα 168 ἔοστη8 ἃ Ἰϑδάϊηρ ἱορὶς οὗἉ 118 θοοΚ." ΕἾ. Κογπ ἰπ 
ΒΘηρΟ]}᾽ 5 ποὺν Αὐοῃῖναβ οὗ ΤΏΘΟΪ. 11. 2, ρ. 469 ἢ Βα5 δηίογοά ᾿ηἴο 
ἃ ΤΟΥ͂Θ δχϑοὶ ἱηνοϑιραιίίοι οὗ “' Ὑ]αΐ 8 ῬγΟρΡΟΥΪΥ ροβιἶνα ἱπ 
ἴ.6 οοἸηροβίοπ οὗὁὨ ἐΠ6 θοοΚ8 οὗ Κίηρβ, ἀπά οὔ {π6 τοϊαϊίοη Β6- 
ἔνθοη ψΠδΐ 18 σίνθη δπὰ νι ηδῦ 18 οὐηἱ θα οἵὨ 1Π6 ᾿ἰβίοτίςαὶ θοΟ 8, 
ἴο νι ΐοὶ {Π6 Δα ΠΟΥ τ ίουβ ; δηα [88 δῃἀθανοιγθά ἴο ὑγουα ὃῪ ἃ 
σοτηρ]θῖθ ἱπαποίίομ, {παὲ τἢ6 δ 518 οἵ {6 νγοσῖκ ἰ8 {Π6 νϑῦγ ἀεῇ- 

πἰΐο ἀοϑίση, “ἴο ργθβοηξ [ἢ8 ἰἰΒίουΥ οὔ {π6 1β8γδο! το - } 6 58 
Κίηρβ ἴῃ τοϊαιΐοη δ ἢ 1116 οἰ αἴτη8, ἀο8, ΒΠ ΠΟΙ ποθ 8, δπἀ ρσο- 
ἀϊοάοπβ οὗ 11:6 ρυόροῖβ ἔγοσω ϑοϊοιθοη ἰο ἔπ Ββθυ]οη βῃ οδρίϊ- 
νἱγ. Αορογαάϊπρὶν Ηδνογηῖοῖς (Η646. ἀ. μίϑι. Κυὶξ. ἘΠη]. ἱπ ἀ. 
Α.1. ἢ. 1, Ρ. 146) ἀπά ἀθ Ὑγοιίο (16 μτΡ. ἀ. δε. Κι. Ἐπ]. ἴπ 
ἀ. Α.1. ὃ 188 οὗ δεὶϊ 64.) ἀοβίρῃαϊῖθ [Π6 ρθπογαὶ ἑθμάθπου οὔ 1686 
ῬΟΟΚ5 88 “" ρυορμοιϊοο-ἀϊἀδοίῖο,᾽ τἱἢ νῖοὶι ἐμ6 τ οἷθ ρῖδπ δηά 
βἰγιασίαγθ οὐ 106 ΟΣ σΟΥΓΟΒρΡΟ 48, ἐν οἢ ἀοβὶρηβ ὈΥ ΠΟ ἸΏΘΆΠΒ 
ἴο σἶνθ ἃ ΠιθῚ6 δχίοσπδὶ ρο] ἶσα] οΥ ἰπίθγηδὶ το] ρίουϑ δπά βοοὶθ- 
βἰαϑέϊοαὶ σίθνγ, θιυιῦ Πα8 δρρ!64 186} νὰ (ῃ6 πιοϑὲ ἀθοϊἀοὰ 
Ργθίδγσθμοθ ἴο {6 ἀδὶϊπθαίϊοθ οὐ {π6 ρῥγορμθίίο ἱπ σα δξϊοη 
ἴο 186 Κἰπρὶγ οϑῆοθ, 8ο {μὲ 186 νἷονν σίνθῃ ραϑηθίχζαϊεβ 88 
ἀθορὶν ἱπίο {μ6 σ]οΐθ 18 ἀπά οοπάμοι οὐ {Π6 ῥγορῇθῖβ 88 
οὗ 16 Κίηρβ δαπὰ ρϑορὶ68.᾽ (Ηδᾶν. π᾿ ραββᾶρὸ αυοία4.) Βυΐ 
1πουρἢ {Π|688 νίθυγβ οὗἨ [ῃ6 Β6Ορ8 πὰ Ἵμδγδοῖθυ οὗ οὰγ θοΟ ΚΒ οοη- 
ταῖπ παῖ ἰγαῖ, γοὺ 6 ἐππάδιηθηίαὶ ἰάθα, ψ οὶ] σαϊαοα {6 
ΔΌΪΒΟΥ ἴῃ [18 οχίσαοιβ ἔτῸπΊ] {Π6 ἸᾶΥσοΓ ἰιβίοσί σα] ὑγουΚ8 80 οἴθη 

χυοίρα ΒΥ Εἷπι, 8 ποῖ μον ΟἰΘΑΥΪΥ ἀρργθμθπάθα ποῦ ἀΟΪΥ ἀρρτο- 
οἰαῖθά, ὙὍΠδ δυΐπον ἀϊά ποῖ ἔο]]ονν ἃ ργορμοιοο-ἀϊἀδοίῖο ὑθπάθπου 
88 Ορροβϑά ἰο 8 ρυγεὶν ιἰβίουϊοαὶ αἰπὶ ἴῃ ἘΠ βαϊϑοέΐοῃ δῃά οἷαθος- 
γαῦο οὐ 8 τηδίθυία!β; ΠΟΥ 18 (86 ]Ἰἴπ οὗ Κίηρβ οὐἱυ “ {{6 

οσίθγπαὶ ἐμγοδά, ὈΥ αἰ ἢ {110 τηαὶπ 8.066 18 ἀὐταηροά ἴῃ οἶγο- 
ποϊορίοαὶ ογᾶθσ, ἀπ ὰ ἡνῃΐοἢ ΓΠΘΥΘΌΥ ΠΌΓΠῚ8 σαί γ 1Π 6 ἔογηηαὶ ἔῃ 
186 πηδίουία] πὶ οὗ {116 ἡ 8016. (Βδν. Ρ. 150.) Βαὲ {π6 δἰ9- 
τοΙΥ οὔ τπ6 Κίηρβ ἔογιηβ {π6 Κϑυη6ὶ δῃὰ σθπίγθ οὔ [86 ὑγμο]6 τννοτκ, 
[89 γϑργοβθηζδίίοῃ ἃ8 56}} οὔ [89 ἀυτγαῦίοι ἀηὰ βρίγις οὗἉὨ ἐμεὶν 
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Βονασητηθηΐ, 85 οὗ [Βοβθ οὗ {ποῦ δοὶβ νι ϊοῖ πδά πιοβὲ ᾿Ἰηἤποποο 
ὁ 1Π Ρτοργοββ οὗ {π6 ΤΠΘΟΟΥΔΟΥ ; ἴο νι ἱοῖι ἢ. παυγαῖϊνθ οὗ {118 
δος ΝΥ οὗ [116 ρτορμοὶβ ποῖ πο Ὁ ΤᾺ Π8 ΘΧΙΘΓΉΔΠΥ ρᾶΓᾺ}1]6] ποὺ οσου- 
Ρἷε5 ἃ ϑιροσίοῦ οὐ' ἱπίδσίογ ρ]δςθ, Ὀαΐ ἱπίο ν] οι 1ξ 15 δἀτηϊ θα ἃ8 
ἃ δρί γιζυδὶ δἰθπχθι οὗ ΠΠ{6,. ἡ] ἶς ἢ ρογναάθά {Π6 ΓΠΘΟΟΥΘΟΥ ἀπτὶπρ' 
ἐμῖβ ρογοά, Α'5 ἴῃνίβι0]6 θαΐ δοίυα] Κίηρ οὗ (Π6 ἐΒμΘοοΥΘΟΥ {110 
Τμοτὰ ᾿ιδά ργεραγθά {π6 ργοριδίθ ἃ8 {6 ογρᾷπϑ οὗ ἢἷ8 ν7}}1, γῇ 
γϑργεβθηΐθα [18 ᾽ανν δπὰ στὶρὶιῦ ονὸῦ ἀραϊπβὲ {110 αν] ν Κίπρα, ἀπά 
ΕΓ ἴο βίδα θ68140 {ῃ686, Θου Π86]]1ηρ' διὰ ρσυϊάϊηρ᾽ ΟΥ Γοργονίπρ 
δηα τνδυηΐηρ, 8η ὦ, γν ΘΠ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ, ἴ0 ῬΓΟΥΘ ἘΠ6ν πηθββᾶσαϑ [0 Ὀ6 
186 ποσὰβ οἵ (ὐοα ὈΥ 5᾽.:-π8 δῃ σψοπάθυβ θθίοτθ ἔπ ρθορίθ.0 κ5 
Ἰοπρ, ἐπδγεΐουθ, 88 {πος οα ]Υ-ταϊ 64 Βονογο Π8 ΟΟΟΌΡΥ ἐδθ 
1ῃτοηα, νγ9 560 [Π8 ῥγΌρΠοίβ δοίϊνθ ΟὨ]Υ ἴῃ ρἰνίηρσ δἰά ἀπ σοππϑοὶ 
ἴῃ αἰ ῆςα!ἐ ροβιεϊομβ οὗ {{᾿|0 Ἐμδοσγδου, ννμαῦθαϑ ἀπά ον {6 ἀπίῃ θο- 
ογαῖῖς γϑῖρηβ {Π|0 Ὺ ἀρ αν ὑπο ῖγ ν μο]6 Ὠνῖπθ δα που! γ, ἅπι., ἃ8 
116 πιθεβοηρο 8 οὗ (ἀοί, ορροβο ἐπ Κίηρβθ ἢ δας ἢ μόνον δπά 
εθξξοι, ὑπαὶ {π686 θθβονα ἰο Ῥον Ὀθίοσο {πθπὶ οὐ ἀπάρι]ϊθ {Π6ῖν 
Βαπίθησοθβ. ΟἿΓ δυΐδπον {Ππογθίοσθ πιά ῖκο8 {Π6 δοιϊν γ οὐ {0 
Ῥγορμοίβ 8 αἰιϊθῇ ροΐῃη! οὗἨ ιἷ8 Ὠἰβίοσυ, ποῖ ἰπι οοπβθαιθηςο οὗ 8 
Ῥτορβοιϊςο- ΑἸ δος ἰθπάοπου, θὰΣ Ὀθοαιδο μἢ6 νγοῖθ πὸ Εἰ ΒΕΟΡΥ 
οὗ εἴ 1ΠΘΟΟΓΔΟΥ ἴῃ {ἶπι68. ἴῃ τ Β1οἷ {Ππ6 δου νιν οὗὨ [Π6 ῥργορῃιϑίβ 
δσχογοϊβθα 80 ἱπιρογίαπί δῃ ἱπῆποποθ ἀροὴ ἴ6. [186 Πὰ νυ ϑμρά 
ἴο δα δογάϊπαίθ {ἢ }}͵18[ΟΓῪ οὗ 116 ΚΕ ΤπρΒ ἴο {πα} οὗ {Π|0 ργορ ιθΐ8, ἢ 
νοῦ ἃ σοΥδί ἢ] Υ, [0 ΠᾶΤ6 ΟὨΪΥ ΟΠ6 οὗἩ ἃ πυιπιῦον οὗ [Ἀοΐβ, ποῖ μᾶνα 
δῖνθη 80 ΘΟΙΏ ΑΓΕ οἷν [11] ἀπ δοοοὰπί οὗ [Π6 Γεῖρῃ οὗ ϑοϊοπιοῃ, 
οὔ τἴ 6 νυ Ἰβάοπη, {Π|6 πιδηΥ Ὀιυ !ἀΐηρβ, {16 γαάθ, 1η8 γσθνϑπθ8, ἀπά 
1Π|6 τίς 68 οὗ [ῃ15 τποηάγοῖ. ΟΥ̓ μαά [6, ἃ8 Ηᾶν. ρ. 147 {πη 8, 
Βαοδυθ6 μ6 μὰ 80 11{{|8 γοιραγκδὉ]6 ἰο τοϊδίθ ἐπ {Π|0 ἰβίουυ οὔ [6 
Ἰαίος Κίηρβ, Ὀθθὴ ὑπαῦϊ ἰοὸ γσϑβίβί ρίνίηρ ἴῃ 1Π6 σοπηπιθποθηιθηξ 
οὗ εἷῖβ σσοσκ ἃ ἔδιν ἀβία!]9 οὔ {Π6 ρίουυ ἀπά βρίθηάοαν οὐ ϑοϊοπιοῃ, 
Ἀπ ᾿ἰπρεσίηρ ἃ ὙΠ116 ἴο ρΆΖ6 'π δἀπιϊγαίίοη οα [16 βοθηθ, γεῖ [6 
ἀοβεοτγίρίίοπ ὑοῦ] ποῖ ἤανθ θθθιὶ 80 γ ραν] Υ ἀτταησοα δηα οᾶγ- 
τί θα οὐ, 45 ἰξ δοΐιδ!]ν μα8 θθθὴ δῃᾷ 18 βίιονγῃ ἴο πᾶν Ὀθθα ἴῃ [ἢ 6 
Οὐομηταθηΐδτυ. 

ΤΠΒδ δυΐθοῦ [858 'π ρθη 6 ΓΆ] ἔθ ]]ονγθά ΠΟ ῥυϊποῖρ]8 ρΥΌΡΘΡ ἴο Ὠἰπι- 
δε! οὐ ρας ]αγ, θὰξ ΒΙΠΙΡΙΥ ἀπ ΟὨΪΥ οπάδανουχθά ἴο σϑργθβθηΐ 
{{|ὸ ργορτοβϑῖνθ ἀδνθϊοριποπὲ οὐ {ππ ἐΠπθοογδου ἀστίηρ {μ6 ρογίοα 
ἀφεογι θεὰ δγ μἷπι δοοογάϊηρ ἰο {π6 ρυϊποὶρὶθ νυ] οι 1π6 Τωοτά [88 
Ἰαϊ4 ἀονγῃ ἰῃ ἐμ6 ῥγοιηΐϑθ πιδάθ ἴο Κὶηρ αν ἴῃ ε ὅ8πι. υἱῖ. 

Α ῳ 
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12--Ἰὸ :- “ Απά ψίεπ τὰ γ ἄδγβ θ6 [Ὁ16}164 ἀπά ποὺ 8:8}} 8θβὴ 
ψΠἢ ΠΥ ἐδίμοτθ, 1 ψ1}} βοῦ ἂρ (ΠΥ βθϑὰ δῆσ ἴπθθ, σθὶο ἢ 888}1 
Ῥτοσθθά ουῦ οὐ (ΠΥ Ῥονο 8, δῃ 4 1 νν1}} θβέδθ 188} ἢ18 Κίπσάοῃ, ΗΘ 
58}}8}} υ0}14 ἀπ μοτιβ Ὁ ΠΙΥ πᾶπι6, ἀπά 1 νγ7}}} Θβί Ὁ] δὴ {πὸ {πτο 6 

οὗ Βἶβ Κίπραοπι ἴῸΣ ονεσ. 1 ψ}}} Β6 [η18 ἔΔ1Π 67 δῃά ἢ 5}|8}} Ὀ6 τὴν 
8οῃ. [8 Βθ Ἄοοτηπιῖξ Ἰπίαυ ΠΥ 1 ψ0}}} οπαϑύθῃ ἶσα τυ} [Π6 τοῦ οΥ̓ 
πιθῃ δπά σῖϊ [86 βΒέγῖρο8 οὗ ἐπα Ομ] άγθη οὗ τηθῃ : Βαΐ ΤΩΥ̓ ΤΊΘΓΟΥ 
58[8}} ποὺ ἀθρατγὶ ἔγοιη ᾿ΐτη, 48. 1 ἴοοκ 16 ἔγοπι 54], σθοτῃ 1 ρας 
ΑΥΤΑΥ͂ ὈΘίΌγο ἴΠ66. Απηά {πγ ποῦβ δπά τῃγ Κίπράοτῃ 5181} 06 
Θβ Δ Ὀ] 18}164 ῸΓ Ἔνον θϑέοσθ {π66; ῃν ὑΠγοπ6 5}41} 06 ϑβίδὈ] ]βη θα 
ἴου δνθῦ. ΤῊ 5 ρ᾽ουϊουβ ργοπηΐβο [Όστηβ {π6 σοϊάθη τῃγοδά, πιο 
ΤΌΠΒ ΤΠτοπρῊ ὑπΠ6 τ Ποἷο ἢἰβίογυ οὐ {116 Κίηρβ ἔγοιῃ ϑοϊοϊιμοῃ ἴο 
16 ΒαΡυ]ο Ἶβἢι 6χῖ]8 ; 10 ἔοσπιβ {π6 Ἰοδάϊπρ' 1468 'ῃ [Π0 ΣΘρΥθβθη- 
ταίϊοη οὗ {Π18 ἰϑίουυ ἴθ {πΠ6 Ῥοοκ8 βϑίοσθ α8. Ηον {μ6 Ἰμογὰ 
{1616 ἃ {18 σταοίουβ ψγογά, πον πα Εγβὲ ομδϑβιϊβοά, [πη Ῥαηπίβηθα, 
γϑῖ ποῦ ἴῸΣ δνϑῦ, ἴδ 56θα οἵ Τλαν!α οι δοοοππὶ οὗ {Π6ὶν {γαηβρτοϑ- 
Βί0η8, {Π|8 [86 ΔΈ ΠΟΥ ἀθβίρτιβ [ο Ὄχρὶδῖη ἴῃ {86 ᾿ιἰβίουυ οὔ {86 
Κίπρβ. ϑοιεηρ οαἱ ἔτοπὶ {ῃ18 ροϊπὶ οὗ νἱθνν [6 βῆιονγβ ἴῃ {π6 Ηἷδ8- 
ΤΟΙ οὗ [86 τεῖρῃ οὗ ϑοϊοιηοη, ον ϑοϊοσηοῃ, ποὺ ϑέδηΐηρ ἴῃ 6 
αἰξοπηρίοα πϑαγραίίϊοη οὗ {μ6 [στόμ Ὀγ Αἀοηί]αὶι, τοοοϊνοα 1} 
ὙΠ ΠοἿ9 Κίησάοπῃι οὗὨ ἢ)]8 ἔα 6, 88 19 8664 οὗ Πανὶὰ ομόβθῃ πᾶ 
οοηβγηχθά 1η ἢἷ8 βουθγδί σηῖν ὈΥ μ6 Ἰμογά, δὰ μον {π6 [μογὰ ἱπ 
11|6 ὙΘΓῪ Ὀαρίπηΐηρ οὗὨ μἷ8β ταῖρῃ γϑηθυγθά αἱ αἱθθοη [Π6 ῥγογηΐβθ 
τλδ 46 (0 ᾿ιἰ8 ΑΛ ΠΟΥ ὁπ Θοπα  ἴοπ οὔ βίποθγθ ορϑαΐϑησα ἴο ἢΐ8 οοτῃ- 
τΑλΠἀ8, ἃπα αὖ [8 ΘΠ ΓΘΑΙΥ σᾶνθ Ἠΐπὶ ποῖ ΟΠὨΪΥ ἃ νγῖ89 ἃπὰἃ ὑπά6Γ- 
βίδηαϊπρ' μοαγί, θα 4180 τὶς θ8 δῃὰ Βοῃοῦγ, 50 ἐμὲ 15 1 τγὰ8 
ποῦ ἴο δ68 ἔοαπά διποηρ 8]} {πῸ Κίηρβ οἵ {Π6 οαγίῃ, 1 ΚΙ. ἱ. 1, ν- 
14; μον βοϊοπιοπ {θὰ δοοοιηρ] 5ῃ64 {π6 σποτῖς οὐ δα] τΠ9 
θη ρ 6, νυ οἢ ἡ α8 σοπηπλ [θα ἴο ᾿δ ὈΥ δῖ ἔἈΙΠ6Υ δοοοτάϊηρ ἴο 
[6 ψ1}} οὗ πὸ Ἰωοτά, δπὰ (μ6 Ἰωογὰ αἴθ 118. σοιηρίϑεοη ἀραίῃ 
Δϑθυγοα ἢΐτα οὗ πὸ [Ὁ] βΒ]τηθπὲ οὗ {πὸ Ῥγοπηΐβθ, ν. 15, ᾿χ. 9; 
ἸΆ5Ε]γ, μουν βοϊοπιοη, αἴθ ἢ6 μδά ατγτὶνθα δὲ [Π6 μὶσιιθβῦ θαυ }]} Ὁ 

οἴου ὉΥ [86 οοτηρίοἰίοπ οὐ 411 8 τϑηχαϊπίηρ δ] η ρϑ, ΟΥ̓ (Π9 
στοαῖ ἔλιηβ οὗἁ 18 νυϊβάομπι γθδοηρ ουθη ἴο ἀἰβέαπι παίίοῃβ, δηὰ 
ΒΥ 8 στοαῖ τίομθβ, δοαυϊγοα ῬΑΓῚΥ ΒΥ πανὶραῦϊοι δηά ἰγϑάο, 
Ῥαγγ ὈῪ {πραΐθ δη ἃ ργθβθηίβ, ἕουροῦ ἢἷ8 (0α, γγ μο μα ῥρτγοιηϊβοα 
ἀπα Βοβίοννϑα 8}} {18 ρίουυ, δῃὰ ἴῃ ἢἷ8 ο]4 ἂρθ 8] ουγθά ἢ πη86} ἴο 
δ6 β86ἀυοοά ὮΥ͂ [118 τῆδην ἔογοῖρῃ τῖνοβ ἰηύο δροβίαϑυ ἔοτα [89 
Τμογὰ, ἀπά ἐπογεΐογα Ῥθιονθά ἰο ἰθᾶσ {Π6 βθῃίθποθ οὗ αοά 
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“- ἘΟΓΑΒιμυ ΟὮ 88 ἔμοὰ Παϑὲ ῃοΐ Καρὺ ΠΥ οονθηδπῦ ἃπα τὴῦ βἴδ- 
τυΐο8, ΒΙΟΒΟ 1 Βαᾶνα οομητηδηάθά [ἢΠ66, 1 Ὑ}}1 ΒΌΓΟΙΪΥ τη {Π|6 
Κίπράοια ἔοπη {μ66 δῃηὰ Μ}}}} ρῖνθ 16 ἰο ἐγ βογναπί. Νοῖν- 
εἰδηαϊηρ, ἴπ [ΠΥ ἀδγ8 1 ν1}} ποὶ ἀο ἰξ, ον θαυ ὑμν ἔδει Πο 8 
ΒΔΚ6: [ ν}}}} τοπὰ 1 ουΕ οἵ [6 παπᾶ οὗ ἐγ δοβ. Ηονθοῖ, 1 
Ρ}] ποῖ τοπα ἀιναΥ 4}} {16 Κίηράοπι, 1 νὑ}}} ρσῖνθ ὁπ ἐτῖθο ἴο ΤΥ 
ΒΟᾺ [Ὁ ᾿δνἱ ἃ ΤῊΥ βουνϑῃ 8 886 Δηά [Ὁ «6 Γ 88] 6} 8 886, ὙΠ ΊΟΣ 
1 μανθ Ἵοβοβθη," ἰχ. 10, σὶ. 18. ΤῈθ σϑίδγεμοθ ἰο {Π|6 Ὀγοπιῖβθ 
2 ὅτ. νἱῖ, 1168 οἰθαυὶν αὖ {88 τοοὶ οὗ {π18 ραπαὶ βοπίθποο οὔ ἀοά. 
δοδῦβα (οα ῥτγομιϊβοά ἴο {86 β6θὰ οἵ Πανϊὰ ρεγρβϑίι δὶ ροββοϑϑίοῃ 
οὗ 1π6 {πγοηθ, ἐμογθίοσθ ἃ ρατξ οὗἩ {π6 Κίηράοπι, ἱποϊαάϊηρ᾽ 1}|6 
Ο]ιοϑθι ΟΥ̓ “6 γαβαίθπι, ἰ8 ἴο τϑπχδίπ ὙΠ [Π6 δοη οὐ βοϊοπιοη, 
δηῃἀ ΟὨΪΥ {π6 βονθγθί  Υ οὗ ἴθ ἐγ 068 18 ἴο Ὀ6 ρίνϑῃ ἴοὸ [118 86Γ- 
νδηὶ (Φογοθοαπι, ἰχ. 26---40.)ὺ ΤῊ Βἰδίοσι δὶ δοοοιρ ἸΒπτηθμΐ 
οἵ {μ]8 βϑῃΐθῃοθ ἔοστηβ [Π6 οοῃ θηίβ οὐ [Π6 βθοοῃὰ ρϑσῖοά, ἰῃ τ πο ἢ 
186 ἰδ ἰπῖθ68 ἔόγπι ἃ ἀἰβποι Κίπράοπι Ὀθβίά6 ἔπ6 Κίησάαοπι οἵ 
“υάαῇ, ΒΟ ἢ Γοιηδῖη8 ἴο [ἢ6 ἀοβοθῃάδη!β οὐ βϑοϊοιποι. 

Τὴ (818 ρογὶοα δογίαί!γ [16 Πἰβίουυ οὗ [π6 Κίηράοτωῃ οὗ {16 ἴθ) 
ἐγῖθθ8 18 ἐγοαίβα ὑῈἢ σοΙηραγαι νον στθαίθν [Ἅ] 688 {Πα {Πδὲ οἵ 
186 Κίπράοτῃ οὗ Ψυάα!, δὰ ΟΠ Ὀδοάσβο ἴδ ρῥγθβοηϊθαὰ ᾿Ἰοσὸ 
ταδίθσι 8] ἔου {πὸ 1πϑοογαίίο ἰϑίοτίαῃ {μ8πη {6 Ἰαϊ6 7. ΕΓ 88 [ἢ 
ἴδῃ ἐγῖθεβ ἀγὈ γαῖ γ εἰδοίθα {Π6 βοραγαίϊίοη ἔγοτα {}|6 σογαὶ ἢουβ9 
οὗ αν! δπποιιπορὰ οὔ ἀοά ὈΥ Πΐ8 ρσοριιθῖϑ ; 8 Ψϑγοθοδηι {ποῖν' 
ΔρΡροϊπιοά Κίηρ, ΒΥ 1Π6 ἱπίγτοάἀυσίίοι οὗ {π6 ὑμ]αννα! ψουβηῖρ οὗ 
186. οαἶνεϑ, τηδάθ {Π|6 ρο] εἰς 8] βαρανϑίϊοη δὴ οσοαβίοῃ οὐ ἃροβξδϑ 
ἴγουῃι τμ6 1ωμογὰ δηά ἢἷβ σοῃϑθογαίθα ΒΔ ΠΟΓΌΔΓΥ ; 88 8] 15 880- 
ΟΘΒΒΟΥΒ Οἡ. [86 ΤῇΓΟΠΘ σοὨηπ64 {11686 851Πη5 οἵ Ψαγοῦοδτη ; ἰδ ϑ0}γ, 88 

116 ἀγπαϑῖν οὗ ἐμ μουβο οὔ Οἰησὶ ἀρρταναϊθαά {Π||8 ἀροβίαβυ 8{}} 
ΤΩΟΤῈ ὈΥ̓͂ {Π6 αἰοναίίοη οὐ ἐμ Ῥμοθηϊοίδη Βδ8]-νουβῃῖρ ἰο ὃ6 [86 
Ῥτθαοτηϊηδηξ βίαἰβ γο]ρίομ ; 8ο ἔπ Ιμογά βοβονθά ὈΥ ̓ ΐβ βοσυδηΐβ 
186 Ρτορμοίβ ο μοὶ ἃ Ὧρ δνδῦ διθν δϑίουθ {Π6 ἀροβίϑίθβ Ἀ18 ἰᾶὺν 
δηα {ποἷν 8ἴη, αῃὰ ἴο ρἶνθ ρον δπὰ ἔογοβ ὉΥ τηίγαοἑθβ ἰο [9 
νογὰ οὗ ἢἷ8 βουυδπίβ ἀραΐπϑὲ [Π6 8018 προ κθα ἘΓΑΠΒρΎΘββοῦβ, ἴῃ 
οΥάδν {παῦ {Π6 ρϑύγθγβθθ ταῖραξ πᾶν ΠΟ ϑχοῦβθ ἴοσ {Π6}Ὁ βίη, δπὰ 
τῃοῖν Ηη8] Ὀαπίβῃτηθηὶ ἔγομι ᾿ΐ8 ργθβϑθῆοθ πιὶρὶιξ ἀρρθασ ἰο Ὀ6 {Π9 
7α8ὲ ρθη υ οὗἁ {πδὶγ ἀπταϊραϊθα οράσγαογ. Βαϊ Βογθ, θθοϑιιβθ 
[1 δοῦν οὐ {Π|0 ργοριιθίβ νγᾶβ 80 ἱιηροτίαπί, [ῃ6 ἰιϊϑέογί 
τϑοογχά οὗ ̓ ξ πηυϑί ΟΟΟΌΡΥ 8 ἴΆΓραῦ βρᾶοθ. ΟὈμρΡ. 4180 [ἢ σϑιηδγκ8 
ἴῃ [86 Οὐοπι.1 ΚΙ. χνὶ. 29--84.--- ΜΈ} 1685 νἱοίθπε νν88 [88 οοχαρδί 
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οΥὨἁ τὰ9 ἐπβοογαῖῖς ρυϊποῖρίς, ἀοίβηά θα Ὀγ ὑπ ρχορηθίβ 'π [βγδε], 
ὙΠ 1[Π6 ἀπτῃοοογαίϊς ργοσθθαϊηρβ οὔ μ Κίηρβ οἰ δυάδι. ὙΠεΒθ, 
8 1π6 Ἰορ!εἰπιαῖα βασσθββοῦβ οὗ {Π6 του] πουβο οἵ Πανὶ, ἀϊά ποῖ 
811 οογίαϊ ]νῪ ταὶ κ ἴῃ τπ6 σοπιπηαπάϊηθηί8 απ 8[αίαῖοβ οὗ [89 
Τιοτὰ 88 {πεῖν δῃηοοβίουῦ Πανὶ ; θαΐ {ποὶν ἀβοϊθηβίοη οοπὶ ἃ ποῖ 50 

ΘΔΒΙῪ ἃπ4 ταρὶ ἀν βμακθ δῃηἃ ὑπάθσιηῖπθ ἐπα ᾿πϑοογαῖο ἔουπάα-- 
ὕοπβ, ν᾽ οἷ ἐΠ6 Κίπράοπι πα ρῬθορίθ μδά ἴῃ {π6 Του! ο8] ργίθβε- 
Ποοά απά ἐπ Ἰθρα}]ν σοηϑβεϊξα!εα ἐδπαρὶθ γοσβῃ!ρ δ “Ψογαβαίθῃι. 
ΒΥ τηθᾶη8 οὗἹἉ ἐῃ18 βρίυἱτ4] ρόννοῦ ροσυδαϊπρ [Ππ6 ἡ μο]θ 16 οὗ [ῃ 6 
εἰαῖα πὰ ἴπ6 ρϑορίβ, δυβὴ {ῃ6 Κίῃρβ τοῦθ θύϑῖ Ὀγουρσῃς Ὀδοὶς 
αρϑίη ἴο {Π6 ἴανγ ἀπά ἐθβι ΠΟ ΩΥ οὔ {πὸ 1μογ, 80 {Πᾶὺ ἴον ᾿παῖν]- 
ἄσα] 80 ]κ- 5} }1Δ᾿πρ' βονθγείσῃῃβ οἵδιεσβ ἐπθοογβίοα! γ ἀϊβροδβοά ἔοΪε- 
Ἰονγθά, ννῖιο Ζϑα] οι Υ Ἰαδουγοά ἰο 18] {π6 Πινῖὶπο ἰὰνν δηἀ εβία- 
]158 16 1η {π6 Κίπράοπι. ΤῊ }ιἰδίοσΥ οὗἁἉ {116 Κίπράοιῃ οὔ Ψυάδ]ι 
πιὰ {ποθ οσα ἃ πιο ΠΊΟΓΘ ρΟΘΟΘ Ἢ] οοΌ 86, Δη4 186 Τογά [88 1689 
οοοαβίοῃ ἤθγθ {Πδῃ ἴῃ ἐμ 6 Κίῃράοηι οὔ [8γ86] ἐο σα ϊά6 118 ἀονείορ- 
τηθηΐ ὉΥ {Π6 ἱπίθυίδγθποθ οὗὨἨ ἢΪ8 Ἔχ γδογ ἸΠΔΥῪ τ ββΘ ΠΡ Υ8 1Π 9 
ΡτΓορμοίβ. [0 σου] {πογθίογθ ἴῃ ρθποσαὶ θ6 σοι ρτβθα ἱπ ἃ τη ἢ 
ΤΙΔΥΤΟΥ͂ΤΘΙ Βρᾶς6. Ἦ Π6Γ6, οἢ {86 οἴ. παπα, ονθηίβ τηροτιδηΐ ἴου [ἢ 9 
ῬΓΟρτοβ8 οὗ [Π6 {ΠΘΟΟΥΔΟΥ͂ οοουγτοά ἴῃ Φυάδ}, ἐμ 6 παυγαῖον ἀνν6}}9 
οἢ 1μ686 88 Ἰοῃρ᾽ 88 οἡ {6 ἱπιροτίδηξ δνθηῖβ οὐ τ06 κἰηράοπι οἵ 
ἴβταθὶ. (Οοωρ. 2 ΚΙ. χί., χίϊ, χν) Βαϊ δνθὴ 1 ἤθσα δπά 
ἔποτθ 1 ΔρΡθασβ 88 ἰδ {{6 ἰβέουυ οὔ {6 Εἰηράοπι οὗ {π6 ἴθῃ 
ἐγῖθε8 ονθυβῃδάονοα {πὲ οἵἩ «ά4Π, ὈΥ ψοἢ ἀρρθάγαηςθ ἘΠ ςἢ- 
Βοσῃ (ΕἸπ]. ἴπ, ἃ, ΑΟὟΤ'. "1, ρ. 542 ς) νγὰ8 Ὀοίγαγοά ἱπίο (Π6 
ὉΠΡΤΟῸΠΑΘα ἀββουίίοη, ὑπαὶ {Π|0 Ηϊβίοτυ οὗἉ ἐπι Κίπρσάοτηῃ οὗ δ υάδἢ 
γᾶ 8 ΟΠΪΥ ᾿πτοἀπορα οἡ ἀροοοπηΐ οὗ {Π6 ΒΥ ποι γοηΐβπ), {18 ἀρρϑδᾶῦ- 
ΔΠ06 γΔΠΊΒΙ68 ΟἹ ΟἸΟ86 1 ἰπβρθοιίοῃ, πα 1ξ 18 βθθη ἐμαὶ (ῃ6 ἀθΐΒΟΓ 
ἔγοδίβ. θοί Κἰπράοπιβ ἢ Θαααὶ ᾿πβέϊςθ, θθοασβθ ἢ ροϊηίθ οἂΐϊ 
μον {π6 1ωογὰ ἐεβε ββα ἐο θοΐἢ ἴῃ 16 τηδηποῦ ἀπά οπάυγεά Βοΐῃ 
ὙΠ τυ ἢ Ἰοπρ- Βα δγίπρ' 8π 4 Ἰηθτογ. Βαΐ δοοογάϊηρ ἰὸ 186 1 
ἔδγϑηΐ το]δίίοη οὐ βοΐ Κίπράοπιβ ἰο {μ6 Ἰωοτὰ {18 Ἔχροβιξΐοῃ 80 
Ὀομονοά ἴὸ ΡῈ αἰ βΈΓΟΠΕΥ ἀγγαηρθά. Ὑ͵Ώ απ {π6 βονθγεί στ οὗ 
186 ἴδῃ {π68 νγαὰ8 δῃπουπορά (0 “ δγόθοδσω, θ "δὰ τεοεϊνϑα [ἢ 
Ῥτοιηῖβο, οἱ [ῃ6 οοπάϊίοη οὗ ρεγίδοϊ ορϑάΐϑθηςβ ἔο ἔα ομπημδη 8 
οὗ ἀοάἄ, ἐμὲ 116 Τωοτὰ ψου]Ἱά ὃδ6 ὙΠῈ 1εἶπὶ το θυ] 4 Πἴτι 8. 5016 

Βοῦβθ, 8ἃ8 ἢ μδά ἄοῃθ ἴογ Πανὶ, δπὰ νουἹὰ σῖνε 1βγϑ8ὶ τιπίο 

πἷπὶ (1 ΚΙ, χὶ, 87 Ὁ) ὙΠὺΒ {86 ροβϑβαϑβϑδίοῃ οὔ 16 βουθγοι ιν 
ΟΥΟΥ' ἔδγᾺ 6] 7188 Ῥχοπιί δα ἔο Ὠϊπὶ [ῸΓ ᾿ΐβ ροβίου! Υ, 88 ἰθῃρ' 85 {18 
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Κιπράοιῃ βῃουά ϑμάμγο : [ῸΓ 16 τγὰβ ποὶ ἴο θῃάπσθ Ὁ δνϑγ; [80 
ΒΕρΡΑΓΘ ΟΠ 88 ἀρδίῃ ἴ0 οΘΆ86; ἴον ἢ] ἢ γϑάβοι ἴΠ6 ρογρεΐαδὶ 
ἐπάθγαμοο οὗ ἴπ6 Κίῃράοτῃ νγὰ8 ποὺ θηβυγθά ἴο Ἰιῖπὶ (1 ΚΙ. χί. 
38.) Βυΐ «“ογοθοδπι γγα8 88 ἴὰ ἔγοτῃ [Ὁ] Ε]]Ἰπρ 618 σο πα τοη ἃ5 
ΔΠΥ͂ ΟΥ̓ Ηἷβ Βιι σα 580 γ8 οη 1Π6 [ΠΤΌΠΘ οὗὨἉ 1δγδθὶ. ΝΗ βυθυίῃοοββ [6 
1,μογὰ Πδά ραϊΐθποθ ὰτ (Π6 Κίπρβ δηά ἐγῖθεβ γῆ γογθ ἀἴβοθο- 
ἄϊθπε ἰο 18 ἰανγβ, ἀπὰ ποῖ ΟὨ]Υ͂ Αγ π6α ἰπθπὶ ΟΥ̓ ἢ8 ῥγορἢδίβ 
ἔγοιι {86 θορσίπηΐηρ ἰο ἔθ οῃὰ οὗ [ῃς Κίῃσάομα, δηὰ ΟΠ δ 1564 {116 
Ὅν Πο]6 Κίηράοιῃ ὈΥ {πγοαιθηρ 48 γγ6}} ἃβ ὉῪ ὀχϑουτηρ {16 ἰῃγοδῖ- 
δηδὰ ἱπάρτηθηϊθ Ομ Βθυθσαὶ Εἰπσθ ἀῃὰ αὐμπδβίθϑ, οὐ θνθῃ ὈΥ͂ 
Θποιηΐθϑ, μαΐ 4150 γρθαίθα τοηουγθα [18 σγᾶοθ (0 {Ππϑῖὴ οἡ 80- 
οοπηξ οὗ Ηἷ8 σονθῃδηὺ τυἶδ ΑΡγάβατα (2 ΚΙ. χὶ ἢ. 22) πὶ ογάϑὺ ἴὸ 
τπονο ἐπϑῦλ ἴο τοροηίδησα πη1}} {Π6 ρϑγὶοά οὗ γοϑρὶ[β ῃδά δἱαρβϑά, 
σε θη ἐμ 6 Κίηράοτη νγὰ8 ονουίγουση ἀηα [Π|6 ἐθῃ ὑγ] 068 Ὑγο ΓΘ ΟΔΡ- 
το τναῦ ἰο Αβϑγτῖα ἀπά Μαεάϊδ.---ἴἢ {μ6 Κίηράοτῃ οὗ  υάδῃ 1Π6 
δισσοββϑίοη [ῸΓ ΟΥ̓ΘΡ ᾺΒ Ῥγοιηϊϑοά ἰὸ {π6 μοῦβο οὗἩ Βανὶὰ ; {89 
1μοτὰ, τπογείοτο, οι δβεϊβθά {Ππ|Ὸ Ὀδο ΚΒ] ἀρ οογίδί]γ ὈῪ Ποβεὶ]θ 
ἡπνδϑίομβ, δῦ 81}}} ἕοῦ Ἠΐβ βεγνδηΐ Πᾶν 48 βακθ οαπβοά ἃ Ἰριΐ 
ἴο 51π9 ἴὸν τῃ6 τΌγα] ἤουδβθ, 80 πὶ Ηδ αἰὰά ποῦ ραηῖβῃ {Π|0 
Ἰἀο]αίγουβ Κίπρβ οὗ δ πάλῃ τ {Π|0ὸ Ἔχε γραιίοι οὗ {Ποῖ σασθ 
( Κι. χν. 4: 2 Κι. νι. 19), ἀπά ϑυϑὴ ῃ θη (9 ροά]θ55 Αὐδιὰ- 
1δἢ ἀδβέγογϑά 411 {Π6 τογαὶ βθϑά, ργθβοῦνϑα “οδβῇ, [Π6 ᾿πίδηϊ 800 
οἵ Α]ιαζίδι, απὰ βοοῃ σαϊβϑοά μῖπι ἴο ἴ{π6 τῃσοηθ οὗ [18 ἔδίμοσ (2 
Κι. χὶ.) Βαΐ Ὀδοϑῦβα {18 Κιηράοπι ροββοβϑθὰ ἴῃ ἔπ6 πὶ πΐογ- 
Ταρίοα Ββυοσοθβδβίοῃ οὐ ἐδ σου] τὰς οὗ Πανὶ 85 ἤντω ἃ ροϊοαὶ 
85 ἰ( Πμαά ἃ βίτοηρ βρὶγτα8] στουηά ἴῃ [π6 οἤόοβθη οἷ οὗ «ογυβα- 
16πὶ, Ὑγ τ 118 ἔθ ρ]6 οοηβθογϑίθα οὗ {Π|6 Τμογά Ὠϊπη56}} 5 1π6 ρδοθ 
ἴογ ἴθ τονοϊδίίοη οὗ ΗἾ8 παπηθ, ἰδ νγὰϑ δῃαῦ] θα ἴο βιιγυῖνθ (Π6 

Κιηράοπι οὗ [μ6 ἕδη ἐγῖῦ 65 Ὁ ἃ Ἰοῃρ ρογῖοά, Αἴον Αὰζ ᾿ιαά 
ΒΥ 8. πηροα]ΐποεθ Ὀσοῦρης ἰδ ἴο {Π6 Ὀγίπὶς οἔὨ ἀοδβιγυοίίοπ, ἴΐ 
τοοοῖγοά ἰῃ Ηδζοκίαῃ ἃ Κίηρσ, στὸ ἀ14 τΠαἱ ΜΒ] ΟὮ τνδ8 σὶρὶ ἢ (86 
ἜΥ65 οἵ Φεπονδὴ δἰζορϑῦθοῦ 88 ἢἷ8 ἔδί μον Πανὶ μα ἄοπθ, ἃπά ἴῃ 
186 στοαὶ ἀἰβίτεβϑ οὔ πάδῃῃ ἐμγοιρἢ {πΠ6 παρ ἀγαγ οὗ {Π0 
Ῥγουά ϑϑηηδοβοῦῖρ ἴοοῖς χοῆασα νὴ Ππ6 Ἰμογά, Ψ'ΠῸ δ ἢἷβ θῃς- 
ἘΓΘΑΙΥ ῥγοίθοίθα δηα ἀο]νογϑα «ϑγαβαίθπι ΤῸ ᾿ΐ8β οὐ βαῖθ δηά 
ἐπα οὐἩ Ὠἷθ βεύναηὶ Πανὶ (2 ΚΙ. χίχ. 84, χχ. 6.) Βαΐ γῆθῃ 
αἱ Ἰθπρτι, πγουρῆ τΠ6 Ἰοηρσ γοῖρτι οὗ 1Π6 Ἰἀοἰαίγουβ Μαπαββθῇ, 
ΔΡΟΒίΔΘΥ͂ ΘΠ ΙΩΟΓΆ] οοΥταρίίοη μαά ὈΘΟΟΠη8 80 ργϑαοιηϊπϑιὶ ἴῃ 
Δυάαι, {πῶὲ ὄνθη πὸ ρίουδ Ψοϑβίδῃῃ τι ἰς σϑαϊοαβγ ρατβαθά 
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τε] ρίουβ γϑξογπηδίϊομ τγᾶβ ΟὨΪΥ͂ 40]6 ἴο ΒΌΡργοϑθβ ἔμ θχίθσπδὶι 
ΜΟΥΒΒῚρ οὗ 14.018, θαΐ οου]Ἱά οἴἴδβοϊ Ὡο τϑαὶ οσοῃνογβίουι οὐ [86 βθορὶθ 
ἴο 1π6 Τωοχὰ ἐποῖν (οά, ἀηὰ {π6 1μογά, 88 [86 ΗοΪΥ ΟἿ οἵ [8γϑεὶ, 
Ὀδβονθᾶ ἴο ργοποιποβ ἔμ9 ἄθοσθθ οὗ {Π χοὐθοϊίομ οἱ “] αὐδῇ ἔγοτη 
ἢἷβ βρῃῦ ομ δοοοαηΐ οὗ ἔΠ|6 β'ῃ8 οὗ Μδιιαββθι, δῃὰ ὕο σΆΥΤῪ ἴδ ἱπίο 
δχϑουίίοη ὉῪ Νουυομδάμποζζα (2 ΚΙ. χχ. 26 ἢ, χχὶῖν. 8 ἢ), 
ῥ οἰ δοίη νγὰδ σου αἰ ΠΥ οαΥτὶϑα οαρίϊνε ἰο ΒΑδγίοη, δηα πάθον 
Ζεοάοκίαι {86 Κίηρσάοπι νγαβ ἀθβίγογοὰ Ὀγ 186 Ὀαγηΐῃρ; οὗὨ “9 6γυβα- 
θὰ δηά {μθ ἰθῇρ]θ. Ὑοὲ (πο Τωμοχὰ 414 ποῖ υἱοῦ χαθηο οι 186 
Ἰισὰξ οὗ Ηἱΐβ βοσναηὶ αν, Ὀὰὲ Ψθμοϊδομῖη, αἴοσ μ6 μά ἰδῃ- 
δυϊϑιοά {ἐμ τέγ-βονθη Ὑ6818 ἴῃ ῥυίβοη αἱ Βαδθυ]ου, βαβουΐηνσ ἔογ Ηἷβ 
οὐ δἃηα Ϊ8 ἈΓΠ ΘΙ Β β[ ῃ8, γχὰ8 σ ]βαβϑά ἔτοπὶ [ἷβ ρυΐβοῃ ΒΥ [88 
βοὴ οἵ Νοδυομδάποζζαγ, δηὰ γαϊϑθά ἀραΐῃ ἴο ΠοπΟυσ, 88 Εν}}- 
τ ΘΟ 86]1 βοῦ 18 βοαΐ ἀθοῦθ ἴΠ6 βοαῖ οὔ {86 Κίηρβ {πα΄ νγϑσθ σι ἢ 
Ἀϊὰ ἴῃ ΒΑΡΥ]οπ, ἀπά οαυβοαά ἢΪπὶ ἰο θαξ 4}}1 [ιἷ8 11 αἱ 18 οὐνῃ 
140 16ὅ.0. ὙῊα παυγαῖνθ οὐ {818 ἀργθθϑῦ]θ ἔπγῃ ἴῃ [ῃ6 Παρ ΥΥ οὗ 
ὁ μοϊδομιίη, τ Ἡν ἰσ ΟἿ ῬΟΟΚΒ οἷοβθ, 18 80 θϑβθηξ14] ἐὸ 186 

Ρίδη οὗ ουγ δυΐμοῦ, {πὶ σπτποαὶ [18 σοτηπηαηϊοαίίοη ἷ8 ὑοῦ Κ 
ψΟυ]ὰ τγδπΐ 118. τρις σοποϊυβίοη. ἘῸΓ (88 ουθηΐ οδϑέβ ἡ {86 
ἀαγκ πἰρλΐ οὐ {πῸ οχὶϊθ {μ6 βγβί γα Ὺ οὗ ἃ θεοί ἔαίασθ, συμ ἢ 
88 [0 ὈΥΘαὶς ξΟγΕ]1 [ῸΓ ἐπ 5θοά οὐ Πανὶ, ἀπά {μγοαρῆι ἔμ ΤῸΣ 
16 ψμο]θ ρϑορὶθ π᾿ ὑποὶγ ἔαΐασθ ἀθ νογαησθ ἤο ΒΥ ]Οη, 
Δῃηα βοουχϑά ον ἴμθηι {Π8 οογίαίπ ΚΒ] πηθαῦ οὗ {{|Ὲ ρχουηΐβο, ἔμαὶ 
180 Ιμογὰ ν7}}} ποὺ ΤῸ. θυον ν᾿ Ππάγανν ἢἷ8 σταοθ ἤοτα [Π6 βθϑά οἵ 
Ῥανὶά. - 

ὃ 2. ΑΔΕ ΔΝῸ ΑΥΤΗΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΚΙΝΟϑ. 

1 δάμβ οὔ πο ἐοαῦὲ {μαὲ {μ6 Βοοκβ οὔ Κίηρβ νγϑῖϑ δοϊηροβϑὰ 
Ὀγ ὁπ6 δυΐθοῦ δῇ ομθ δηὰ {86 βδίῃδ ἰΐϊπι6.} Τῆι ἱπίθσμδὶ ἈΠ Υ οὗ 

1 Τὴ υπϊέν οὗ {8686 Ῥοοὶτθ ἢ (μο86 οὗ βδιηθθῖ, τ ἰο νν88 δββοσίθα 
ΒΥ ΕἸΘΒ]ιοσα (ΕἸη]. {ἴ.. Ρ. 5660 8.), σαμηὴ (Εἴη]. ἢ. 1, ». 282 4), ἀθ 
Ὑγοίία (Βεἰέν, 1., Ρ. 48), δπὰ 2. α. Ηοτγθϑὶ (Εἰα]. 1. Ρ. 189 2), μδβ 
Ῥδθῃ Ἰοπρ' βίποθ ρίνθπ ἃ δρϑίπ ΒῪ ἀ6 Ὗ εἰΐθ Εἰπιβ6 1} ( Εἶπ]. ὃ 186), δηὰ 
ΔΙΏΡΙΥ ἀϊδρτονοὰ ὈΥ οἰ μοτϑ, ἕου θχϑῆιρὶ Ηἄνοσγῃ. (Εἴ2]. ἰϊ., 1, Ρ. 142 ἢ 
δηά ὙΥ 6] 6 (1π Ηουθ8ι᾽ 8 ΕΠ]. 11. Ὁ. 142 5.) ; π8}16 οὐ {86 οἶον μδῃι 
1} Ἰαϊοϑί δἀνοοδία οὗ ("18 ορίπίοη, Ο. Η. αγαῖ, 'π 818 8Β881}1ονν σαϊϊομδ- 
Ἰἰδίϊο 2 βϑενίαί. (δ ἰδγογαπι ϑαπιιοὶ 5 εἰ όσωπι σοπιροβίξίοηο, δου ὶρίονὶ- 
δια, βάε λϊδίοτῖσα, ἐπιργίηιϊ8 ὁ γόγαπὶ α ϑαπιιεῖο σοϑίαγιπι αὐιοίοΥίαίε. 
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ἐδ6 σου Κ ΔΡΡΘΔΥΒ 88 ἀἰβέϊηςε]ν ἔγοπι {86 οοπβίγιοίίοη οὗ {πὸ ψγ80]6 
βοοογαϊηρ ἴο ἃ ἢχϑα δῃά δοῃβίβέθη εν οαγτὶθα οαξ ρυϊποῖρθ (οοπιρ. 
δ. 1), 85. ἤοπι ἴΠ6 βἰτι]ΑΥΥ οὗὨ βέγ]6 δηὰ Ἰδῆρτιασθ ΕἼοῖι 
Βεριππίηρ ἴο οπὰ ἐμ6 δυΐμοῦ χαοίεϑ τσὶ ἐἰθη Βοῦγοθδ, δηα Π]ᾶγ Κ8 
ΘΑΓΘ ἢ] {Π6 ΟΠ ΣΟΠΟΪορίαβ8 οὗἁἨ {116 Ἰεδάϊπρ δυθῃΐβ. Βϑβίθβ, δϑῖ- 
δῖπ βίαπαϊηρ ἔοσταυαθ Ὅσο Σ ἀραΐῃ Δη4 ἀραΐη {μπτουρμοαυΐ {16 
Θηῦσθ νοσκ. ὙΠ {Π6 σομηπιθποοιηθηξ 8πΠ4 οἷοβθ οἵ 6δ0}} γοῖρῃ, 
116 ἀεδοτὶρείοη οὗἉ 18 βρίγξ, [6 ἀθαῖἢ δῃ!ὰ θατίαὶ οὗὨ (π Κίηρβ, ἰ8 
τὰχουρμουῦῦ ΘΧργεββθά δπά ἀθβουῖ θα ἴῃ [μ6 βαῖιθ ῬγΆ868 δπὰ 
γοργά ; Δῃ4 ποξ ΟἿΪΥ 18 Θχϑοῖ γϑίβγθῃςθ τηϑάθ ἰο [Π6 ἴανν, ἀπά ἐΠ 9 
τοϊδύοι οἵ (π6 βονθγϑῖρῃβ ἰο 1, δαξ {Π]18 γϑθίϑγθῃοθ ἰ8 σοπάογοα 
ΤΩΟΣΘ ΕἸ Ρμδἰΐο ΟΥ̓ ΘΧΡΓΘΒΒ Δ] βίου ἕο (μ6 Μοβαίς ἴανν. [Ιη {16 
Ἰδησυαρθ α͵8ο οὐ ΟἿ θοοΪκθ, δοησ νυ ἱτἢ ἃ οομβίογα}]6 ἀἰνθγβι νυ, 
οαςαβοηθα ὈΥ [86 βϑουοθϑ οιηρίογϑά, γγχ οδηποί [Δ] ἰο οὔβοσυβ ἃ 
διεαῖ ρογνδάϊηρ ΠΗ Υ; ἔοτα [π6 Ὀορίπηΐηρ ἴο 186 οπὰ οὗ [δ 
ὍΟΓΚ 1116 ᾿πῆπθποθ οὗ ἐπ Ἰαΐθυ Βρθθοῖὶ ἀϑᾶρθ 'β ἀρραγϑηί.2 ΤῊ ΐβ 

Αγρεπίον. 1840, μα8 ποὶ δάνδποθ δ 8ϊπρῖθ πον δγριιηθηὶ οὗ ΔΏΥ ἴπι- 
Ροτγίδῃςβ. 

1 Ῥὸν [86 τηοβὲ οὗ {π8 δρουθ- πιθῃυϊοηθὰ ροϊπίβ, ἐπι οἰϊαίϊομ οὐ {86 
Ργοοΐ βϑββαρϑδ του Ἱὰ 6 βαρογήυπουθ, 88 {μὸν πιυδβὶ οἵ ᾿μϑιηβοῖνθβ βίσκὸ 
186 6γ6 οἵ ΘΥΘΓΥ͂ αἰϊθηξῖνθ σϑϑᾶθγ οὗ ουσ θῸοΚβ. ὙΠ τοβρεοὶ ἰο (86 
ταΐεσθποθβ ἰο {Π6 αν οὗὁἨἁ Μοβθβ, οοιηρ. 1 ΚΙ. ᾿]. ὃ, νἱ. 12 ἢ, ἰχ. 4, σὶ. 
88 ἢ; 2 Κι. χ. 81, χὶ. 12, χῖν. 6, χνὶδ, 18, 15, 19, 84, 87, χη, 6, 
χχὶϊ. 8 Β΄. χχὶ!. 21, ἄς. 

2 Ταβ [86 τϑπιαγκ ταδὰθ Ὀγ ϑ Δ μ6]1η ἴῃ ΤΒΟΙ μοἷς᾽ Β 111. ΑἸ Ζ, 1888 
Ρ. 526, διηά ἴῃ (86 “ Κυὶὶ, Τηϊογβαομβθηρθη ᾿. ἃ, Ῥεπί. “008., ΕἸοΒέ,, 
ὅδ. ἃ. ἀεν Καὶ δπῖρε Βοιη,"" Ρ. 185, ἰμαὐ τ88 ἄγε ἔτνο οἤδρβ. οἵ οὺῦγ 
ΒΟΟΚΒ ἅτ ουῃηῃθοίοα ἴῃ ἰδηραδρο τῖϊῃ 86 ΒΟΟΚΒ οὗ βδιηθθὶ, 88 (ῃ8 
ΟΒεγϑίῃὶ δπὰ Ῥαιϑίμΐ πηθπίϊοπθὰ βονθγαὶ ἰΐπηθ8 ἴῃ [86 24 Βοοῖκ οἵ 
ϑδπιιθὶ ἀγὸ ἑουπὰ οὨ]ν ἴῃ 1 ΚΙ. 1. 88, δῃὰ οὨ]ἹῪ ἴπ {8686 ἔν οἰ δρίοτΒ 
σον Ὁ) ΓΤῚΞ» 1 ΚΙ. 1. 29, 88 ἴῃ 2 88. ἴν. 9; μῪγ» 1 ΚΙ. 1. 9,19, 
28, 88. ἴῃ 2 88. νἱ. 18; μὴ} τοῖρο» 1 Κι. 1. 12,1 88. χίχ. 11, 2 88. 
χὶχ. 6, 16 ἐχρ]δίποα ὈῪ ἴπ6 ὉΠΙῪ ΟΥὨ {86 βουγοεβ οὗ {π686 ομδρίοτβ τὶτ 
ἴδοθα οὗ (6 ῬΟΟΚΒ οὗ ϑ'διπιθὶ, ἃπα ὈΥ ὯῸ πηθ8Π8 ὑτονθθ, ἃ8 46 Ὑῇοίία, 
ἘΠῚ]. Ρ. 242, θε]ΐανθθ, (μα ἐμθθθ ομαρίθυβ ὑγοῦθ οὐ ρίμα}]}Υ οοπποοίρα 
πὰ (86 2η4 ΒΟΟΚ οὗ ὅβδιωιιθὶ. διτωοηρ ὑμ|6 ῥϑοῦ ἰ τ [168 οὗὨἉ πβᾶρ6 ἰο ὈΘ 
δχρ αἰηοὰ Ὀγ (86 ἀἰνεγβί ἐγ οὗ [μ6 ΒουιΓΌΘΑ 18 ΘΟ ΔΙ ΠΥ 8180 (0 θ6 ἱποὶυαοά 
{86 ἐγοαυθαηΐ οοσύυττοποο οὗ Ατδιηδϊβίηρ βυβῆχϑβ ἴῃ 2 ΚΙ. ἱν., ἔγοπι υΒ]οἢ 
ἘΠΟΒΒοτ δηὰ οἴμοι ἄγαν (86 ὑπίουηάοα οοποϊ αδίομ, ὑμαὺ {18 ρϑβδαρθ 

ἔτοτη ἃποίμοῦ δαίμοῦ (μ8πῃ (μαὺ οὗἉ [86 τοιμδϊπίηρ' ραγίβ οὐ οὔγῦ 
Κϑ. 866 ἴῃ Οοιημι. Ρ. 858, ποθ. Ῥϑου Αγ (168 οὗ 16 ΒΡΘθΟ  -υθαᾶρο ἃγΘ 

ἸΡΟΓΘ ; ἃ8 στο 2 Κὶ. χίϊ, 6 Β΄, χχίϊ, δ; γν 2 ΚΙ. χχν. 1; 2 στ 

Ὧν 1 Κι. ν. 3, 25; τάσντο, 1 ΚΊί. χα. 141 6; γηπεν 1 ΚΙ. χα. 16, 
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Ῥογνδάϊμρ' πηΐτν οὗ τηδέϊοϑυ, Ἰαηρτιαρσο, πὰ βίγ]6, ἰδ δοκπονίοάροά 
ανϑη ὃγ ἀ6 Ὑγοίΐθ, Ὑμθη ἢ6 ἀθοίαγοβ (ΕἼη]. ὃ 184) : “ πονῆοτο 
18 οἰθαυϊυ 86θη {Π| ᾿ηϑαγιοη οὐ οο]]οοδίϊοη οἵ ἀΙ  γθης παγγαϊῖνϑϑ ἢ 
δπα τΠαὐ {π|8 Βοθρίϊοδὶ οὐ εἶς πον ἡ ]βιαπάϊηρ ῥτοβθββοβ τὸ μᾶνθ 
ἀἰβοονεγθα 848 βχοθρίϊοπβ ἰο {18 βίαίθπιθπί, πᾶν Ὀθθῃ ΔΙγθϑα νυ 
νεϑὲ Ὁγ Ηδνογη. (Εἴη]. 1}. 1, Ρ. 169), ἀπὰ 8.θ αἶϑο ουνίαἰϑὰ ἔαῦ- 
ἘΠΟΥ ἴῃ [6 Οὐμηπι. 
1 νὰ δῃαψυΐτα οοποογηΐηρ ἴπ6 ὑἶπιθ οὔ ἐΠ6 οοτηροβιιίίοη οὗ (8 

νος, 1 18 80 ἔΔΥ δϑοοτίαϊποά, {πᾶ ᾿ξ σαηποῖ ἤδνθ Ὀθθη βοίοτϑθ {9 
Βθοοηά γϑδῦ οὔἿΠ 6 τοῖσῃ οὗ Εὐν"]πιογοάδοι, ἴο συ μΐοῖ [86 παγγαίνα 
͵8 οχίθπἀθά, δθαΐ αἱ 411 ὀονοπίβ β8οπιθ {ϊπιθ δ {15 ἀαίθ. [0 Πα8 
Ὀόθη ἐπουρθῖ, οογίδίηγ, {Πᾶἴ) 88 10 18 ϑιδοα {Πδὐ « ὁποϊδομίη οὉ- 
ἰαϊποα βϑέθηϑῃοα ἴοσ [16 ἔτοπι Εν} πηογοάδοῖ, πῃ ΤΠ Γ0 0) 15 
ΟΗΪΥ τηδά οἵ ΕὐνΠ]τηθτοάδοι 8 Κίηρ οὗ Βαγοι, δ Θμοἰδοιίη τπηυδῦ 
πᾶνε αἀἰθὰ Ὀοίογο Εὐνὶπιοσοάδοὶ, ἀπά ΟΡ δαΐθοῦ ἢανο υυϊ θα 
ὍΛΟΙ ΟΥ Β000 ΔΙῸ ΕΠ πιοσοάδοι (Ηᾶν. ρΡ. 170.) Βαϊ 1}]5 
ΤΟΑΒΟΠΙηΡ᾽ 18 ΕΥ̓ ΠΟ τηθ8Πη8 οοποϊαβῖνθ. Οὐγ δαῖμον τηῖρῃῦ Ηπὰ ἰἐ 
βυ ηοῖοπὶ [ῸΓ 8 ρΌΓΡΟΒΘ, τποΓο Υ ἴο τηθηθίοη [Π6 6η4 οὗἁ «6Ποὶ- 
ΔΟΠἸΠ᾿ 5 ἱπολγοογϑίϊοῃ δηά ᾿ΐ8 δ]εναίίομ ἔγοιη [Π|6 βίαϊθ οἵ ἃ οδρέϊνο, 
8 ηἀ ἰο 6]086 [ε͵ἱ8 τνοῦῖκ ὙΠ 61:18 ΠΑΡΡΥ͂ ἰατηῃ οὗ [π6 οαρ εν" οὗ [6 
Βθ064 οἵ Πανὶ, νιίϊπουῦ τοβουγίηρ ἴο ἐπθ Βα υ]ο 8} Κίπρϑ (ο]]ονν- 
ἱῃρ Εν Ἰπιογοάδο, ἀπὰ πἱποαυὺ τα Κίηρ ἱπέο οοπβιἀογαϊίοη ν᾽ ΘΕ ΠΟ Σ 
Φομοϊδομίη ἀϊοα Ὀϑογο οὐ αἴου Εὐν!]πηθσοάδομῃ. ΤῊ οἢΪγ σδῃ ὃΘ 
ἀοίογπηῖπαα Ἡ 1} οογίαϊ έν, ὑπΠπαὉ {Π1|6 οοτηροβίτἴοη οὗ ον ὈΟΟΪκΒ τῦὰ8 
φοιηρ]εἰθά "θέον {Π|6 δῃά οὐ Ἐπ σαρεϊνιγ. ΕῸΓ {Π|8 ΠΆΡΡΥ͂ Θνθηΐ 
σνουϊὰ ποῖ ανο Ὀθθπ Ἰϑς ἀπιμθπιοηθα ὈΥ {6 δαΐμογ, ᾿δ μ6 μδά 
το ΔΡΘΥ [8 ΟΘΟΌΓΓΘΗΟΘ, 858 ἴξ αυϊΐθ δαϊξοά [118 ῬΌΓΡρΟΒΘ, βίῃ 69 
ἴι αἴοτάοθα [μ6 τχοϑὲ βρ]θηαϊά ϑνίάβθηοο, ἐπ8ὲ (ἰοά σογδί ΠΥ οἶϊδ8- 

αχ. 24, 2 ΚΙ. χυϊῇ. 24; ὑπ» 2 Κι. χν. 10; ον 2 Κι. χχν. 6, ἄς.; 

τον 3Όγπι8, 88 ΠΡ 1 Κι. σί. 88; ψν 2 ΚΙ. χὶ. 18; Δ» 2 κι. 

ψἢ].21. ὙΠυτς 2 Κι. ν. 18; ΡΝ 2 Κι. ν᾿. 11; τττϑῖσ: 

2 ΚΙ. νἱῖ. 12; ΓΜ ἴου Ἵν 2 Κι. 1. ̓ ὅ, ι. 11 ὥς νὴ, 8; ὈΓΗΝ 

ἴον ὉΠ 2 Κι. νἱ. 160, ὅς. ὕοπιρ. Βεσθ αἷβο ἐμ οο]ϑοίϊοη οὗ ἴδίος 

Ῥεοα τ ἴθ ὉΥ βι}}16 11, Καὶθ, Τὐηίοτθ. Ρ. 150, ἱπ πϑιοι, μονονον, 
8οηο ἐμ ὶ ΠΡ ΔΓΘ ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ποίοᾷ, [ῸΓ ΘΧΘΙΏΡΙΕ, τῦρν 2 2 ΚΙ. αν. δ, 

ἐπ ἴπ6 απουπάθα Βρηδβθ οἵὗἨ ““ 81. Κηθββ,᾽" 1 Κι. 

χχὶ. 20, 26, 2 ΚΙ. χυῖϊ. 17, ἀπᾶ ἈΡΡΕΣΕ ΑΔΕ Γηον Βλλι 
3 
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ε,Ξεἀ, Ὀυὶ ἀϊὰά ποῖ Θπεγεὶυ τσο]ϑοῖ ἐπ 6 8664 οὗὨ Τλαν! ἃ οἢ βδεσοπηΐ οὗ 
τποῖγ 8:π5. ὙΠ 1158 νίθογ ἄρταθ 4180 1Π6 ]αΐδι ρεου]αγιεἶθϑ οἵ 
ἀϊοιίοπ ἴῃ οἂν ῬοοΚβ8. ΤῈ οἵδοῦ στουπάβ οὗ ἀ6 ΥΥ̓ εἰΐβ ἀογῖνοά 
ἔγοπι ἔἶπ6 βρίτἱῦ οὗ τ[μ6 ὈΟΟΪ,, ἃ8 “( [ἢ8 οοπβίδηϊ τϑίδγθποο ἴο {Π|6 ἰδνν 
οἵ Μοβεϑ8, {π6 ἀἰβαρργοθδαίίοῃ οὔ [6 οδσυϊῃσβ οὐ [Π ἰρῇ ρ᾽δοθϑ, 
186 τὶρ!α ῥτορμοίϊς ρῥγαρτηδίίβιη, 1ῃ6 ρ]οοιῃν νἱϑνγ οὗ [Π9 ἢ ΒίουῪ 
δῃα 189 Ἰερεη 8 ἀπά ὀχαρρογδίϊοι 8," ταϑὲ ΡΆΓΕΥ ΟἹ ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ 
ἀορπιαῖῖς ρυθϑαρροβι οη8 ἀπὰ ραΥΎ οα ῬΘΟΌ] ΑΓ Θϑι μϑῦϊο ΟΡ  ὨΙΟΠ8, 
Υἰς ἢ σαπ 6 οὗ ΠΟ ἱπηρογίδποθ ἴῃ οὐ ἰοἶδπ,. 

Ετοῖῃ {Π6 εἶπιθ οὗ οοπιροβικίοι ᾿ξ μ88 Ῥθθῃ αἰξοιαιρίοα ἰο ἀοίογ- 
τηΐμθ {Π6 δα ῖμοῦ οὗ οὰσ θουκΚ. ἘΕῸὉΙ]ονπρ ἴπ6 συϊάδποο οὗ οογίαὶπ 
ο]ἀ ἐπβοϊορίαπβ (866 Οδύρζονβ [πίτοὰ. 1, 242 54.) ΗἩβνϑγηῖοκ ἱ. 
Ρ.4. Ρ. 171 τῃουρὶ 6 σου]ὰ δῆονν ψ ἢ ἐῃ6 Πρ 680 Ὠϊβίοσίςαὶ ρσο- 
ῬΑ Ὀ]Πγ, {πᾶὲ Φ Θγθι δὴ τγὰ8 [Π6 Δα ῖΠοΥ οὗ ΟΓ νου. ϑοιπρ ουΐ 
ἔγοτῃ [Π6 Ταϊτηπάϊς ποῖος ᾿π Βαδα δαίλτγα γοϊ. 15, 1; ἌΓ. ΓΤ 
[1.7 ὉΡΦῸ ΒΟΥ ὙἼΡΟ μ6 ἢπάς {8 ποῖ ἰο Ὀ6 ἀοβρίβοα ἰοβιῖ- 
ΤΩΟΠΥ͂ οὗ {1π6 οἷά «}ϑννϊδι ορίπίοπ βυρρογίοα ΒΥ ἱπίογπαὶ στουπάϑ. 
651 468 ἴπ6 βυγρτγίβίηρ δῇ ΠΥ οὗ {Ππ6 τν 8018 Ἰἰπραΐδεϊς Ομ γδοίοῦ 
οὗἩ ουν Ῥοοῖς σῖε] {116 τυϊτηρβ οὗ “ ϑγθιαϊδῖ, ἘΠΟΓΘ ἀρρθαῦβ οἡ 
αοβοῦ ᾿πϑρθοξίοῃ 8 8{1}} πχοσθ ἱπυϊπηαίθ αἰ] δ ησ6 ἴῃ [Π6 88 Π|6 ρἸΟΟΠΙΥ 
σίου οὐἩ {π6 ᾿ιἰβίοσυ, 80 ἐπὶ δβρβϑοίδ!!υ ἱπ 2 ΚΙ. χυὶϊ. 11 Ε΄ τὸ 
πὴ Κ τὸ μθᾶν {π6 ρυορμοῦ βρϑακίηρ; 'π οογίαίη ἐανουγία 1468 8 
οἵ Ὀοΐ᾿ σοῦῖκ8, 85 ἐπαῦ οὗ [πῃ οδιοῖςθ δἀπὰ ρογρϑία νυ οὔ [π6 ἤουβθ 
οἵ Πανὶ ά, δῃά οὗ {π᾿ οϊιοῖςβ οὗ “ δῦαβαίθιῃ ; ἴπ {π9 1|Κ6 Ῥγορβῃβ 
ἴον θουτονίηρ Ρἤγαβ65 ἔγουαι [6 Ῥοηίαΐθας, ἀπά ἴῃ [Π6 δχδοῖ 
ΤΟίδγθηοΘ ἴο ϑαυ 8 ργόρἤθοὶθβ δπὰ {ποῖν σαγϑία! 56) Π6 ΓΘ [Ὁ ἐπ 
ΒΙϑέοτυ, ἔΠ6γ6 [Ὁ [πΠ6 ργορῆθου. Τὸ {Π18 ἰ8 αἀἀοἀ {Π6 γϑ]δἰϊοῃ οὗ 
2 ΚΙ. χχὶν. 18 ἢ τὸ Ψ6ΓὉ. 111.) γι] ἢ σαπ ΟὨΪΥ 6 οχρ]αϊπθὰ ὈΥ͂ 
Βοΐἢ Βθοι!οη8 οοπληρ ἔγοτα {86 μαηὰ οἵἉ “΄6γθιηΐδῃ. Νοῦν δ8 {Π]5 
ῬΑββαρθ ἔγουῃ {16 νἜσῪ Βαρί ππίηρ 6 ]οηρβ δἰτορθίθον ἴο [Π6 τηδπ- 
ΠΕΣ οὗἩ {6 δαῖμον οἵ {πμ6 Βοοῖϑβ οἵ Κίηῃρβ, {Π||8 οΘδῃ 06 πὸ οἵποῦ 
τμδη 1π6 ῥτόρμϑὶ Φ  γθηΐα ἢ. ὙΤΠ686 ΘΟμΒι ἀθγϑίϊοηβ ἱποῖα 46 41] 
1δὲ σα 6 8βαϊά ἕο 1118 νίαν ; δαϊ 811}} {ΠῸῪ ἃγὸ ἀοβοϊθπε ἴῃ 
σον ΠΟΙΠρΡ ῬΟυῸσ. ΒΕῸΓ ἴο θαρίῃ τὴ {16 1α5ὲ ροϊπὶ, ἕο νοὶ 
Ἡδνογηϊοκ Ηϊπι56}} δἰίαομθβ τποϑὲ ἱπιρογίαποθ, {Π6 βΘΠΘΓΑΙΥ γοῦ- 
04] σογσγθβροπάθηςβ οὗ 2 ΚΙ. χχὶν. 18---χχν. 80, ψ τ} {6 Γ. 111.) σα ἢ.- 

ποῖ δ6 ὀχρίαἰπθα ὈΥ «Γθγθυηΐδι πανὶπρ' σοπηροβοά δοίἢ ἀοοοπηΐδ, 
ἴθ ὁΠ6 ἕογ ἔπ ΒΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ, ἔπ6 οἵ 88 π᾿ ἀρρϑπάϊχ ἴο {116 
ςΟἸ]ϑο οη οἱἁὨ Πἷβ ργόρβθοῖοθ. Οπ (Π9 οἴπος παπᾶ ἔδποῦθ ραν ]ο] 
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ΒΘοίο 8 816, 88 Ψ1}} "6 βῆονγῃ οἡ 2 ΚΙ. χχίν. 18, δυβίγαοίβ 86 

 ΛάΘροηἀΘ ΠΗ οἱ 680} οἴ ιον ἤτοπι ἃ Θογηταοιι ἰΆΓρῸΙ ΒΟΌΓΟΘ, οὔ ΒΟ Β 
Ὑ Φεγοποίαϊι οαπποί δὲ 411 δ6 [μ6 δαΐμον, θθοαῦβα [μ6 ἰαῖϑβε θυθμίβ οὔ 
μδὲ βοοίΐοῃ οσουγτοά δ θαϑὲ βθυβῃν γϑᾶγβ δου ΒΪ8 Θπίγδῃοθ ἢ 
16 Ῥσορμιοῖῖο οῇῆοθ. Απά θββί4ββ {π8 ἀϊ θγθηοθ οἵ {Π8 ἔτγο δο- 
σουηίβ8 ἴῃ ταβέετ, οα τ Πἰο ἢ σοιαρατα ἔπ Οοτατηθηίασυ, βθνοσαὶ 
ψδυϊ δ ϊοη8 ἴῃ βέγ]6 ϑρθαῖ ἀραϊῃϑβί 118 οοτῃηροβί ἰΐοῃ ὈΥ͂  ἀΓθιαΐίδἢ, 85 
ΤΏΣΠΙ 2 Κι. χχν. 11 ἴοσ ΝΠ 76γ. 10], 1δ; : ΝΠ τρε 2 Κι. 

ΣΧΥ. 12 [ὉΓ ΥΝΠ τρπ 76γ. 11... 10, οορ. ν. 1ὅ, σθθγθαβ 

“Ἴ γρη ΟΟΟΏ ΓΒ {6Γ. Χ]. 7, δηὰ ὩΡΌ ΠΝ ὙΏΤΩ 2 Κι. χχν. 6 

ἐν ὈΘΕ ΠΟ ΝΣ ΤΩ σον. Ηἰ, 9, 48 Φογθιιΐδιι ΔΙΥΥΑΥΒ ΓΙ [68, 

ΘΟΙΏΡ. ἱ. Ἰὸ. ἵν. 12, χχχίχ, ὅ, 1 {πογθέοσθ {π6 Ἰδβὲ βεοίίοῃ οὔ 
ΟἿΣ ὙγοσΪς τγᾶ8 ποῖ δοπιροβοά ὈΥ “θτγοπιίδ, οὔ οοῦσβθ [86 ὑΒο]6 
ΜΟΥ. οδηποῖ Πᾶνα ργοσθθάθα ἔγομι ἢἷβ παπᾶ ; δῃᾶ ἴῃ σϑα] 
10 ΔΙ δββουίθά ὉγῚ Ηδνογηΐοῖκς ἴῃ [Π86 τοϑιηδίπᾶθν 15. ποῦ 80 
αἷἶοβθ ἃ8 ἴο ρσουϑ {6 ἰάθη ΠΥ οὐὗἉ δα πο υβῖρ ἴῃ οί. ΤῊ τεΐου- 
6Π06 ἴο θαυ] 6 ῥγορθοῖθβ ρθου αΥν οπαγδοίοσίβιηρ «Γ Θγθτηϊδῃ, 
ὙΠΟ Α. Κῦρε 888 80 Ἰπιϊ που ροϊηίθά οαξ ἰπ ὡδγεπιΐαϑ 
ἐϊδνογωπι 88. ἱπιίθυρυδβ αἰφιι6 υἱπάρα. Βενοῖ. 1887, ἰδ φαϊία ἃ αἰ ν- 
δπῦ (μἰηρ ἔγοπι {π6 ιἰδίογςδὶ ῥγοοῦ σίνϑη 1π οασγ ὈοΟῖκ8, ἐμαὶ [Π6 
ΒΑΥΪΠΡΆ ΟὔἢΘ ργόρῃθίβ ὑγοῦθ ΘΧϑοῦ [1 8}164, ὙῊ6 θογστονίηρ οὗ 
ῬὮγαδο8 Ὸπι [Π6 Ῥαπιαϊθιοῆ, ἔογ Θχαπηρ]9 2 ΚΙ. χχὶ!. 26, ἀπὰ «761. 
ἷν. 8, σοιηρ. τὴ ἢ ΤΠ ϑαΐ, ΧΙ]. 18, 18 σοιητηοῃ 10 {Π6 νυ 6 γ8 ἀατίηρ 
ἀπά αἴδν Π6 οαρενγ. Ηον οἸοβου, ἔου ἰπβίδηςο, ΕΖο Κὶ6] δηά 
Ζεομαγίαμι (0]1ονν {16 Ῥϑαϊαίθαο ἰπ ἐπουρ 5 ἀπά σοσάβ  Απά 
ἄοο8 ποῖ {Ππ8 ργορβιοίϊο ἰδησαδρβ οὗ 81} {π6 ργορῇοίβ γϑϑὲ ἸΠΟΓῸ ΟΥ 
1688 οὐ ἔθ Ῥορηΐξαΐθαοῃ ἢ Εαυίμογ, 1 Ψϑγοιαϊδῃ, 88 ν79}} 8. 186 

δαΐδον οὗ οὰγ ψουΚ, σῖνοβ ργοταίηθιοα ἴο [ῃ8 1468 οὗ [πΠ6 ἌοΠμοῖςθ οἵ 
{π6 Ποιβο οὗ θανὶά, ἀπά οὔ “ δγαβαίθαι (οορ. 1 ΚΙ, 1]. 4, νἱῖ!. 
2ὅ, ἰχ. ὅ, σε τἢ 61. Χχχῖ!, 11, χι, 18, χυὶ!, 25, χχί!, 4), [Π6 ρτο- 
Ρμϑῦ ΟὨΪΥ ἀρστθθβ ἴῃ (ῃἷ8 ΠΏ 1116 ΠΙβίουυ τθοοτάθα ἴπ [μ6 Δ ῃηΑ]8 
οὗ (86 Κίηράοπι οὗ Φυάδμ, νηΐϊοῖ οὖσ δαῖμοῦ [88 δχίγαοίοα, 
ὙΠ ΠΘΓΘ88 ΟἴΠῈΥ νουθ 8] Δρταθιμθῃῖϑ, 8 2 Κι. χνιὶ. 14. ψ ἢ ἢ Φ76 Ὁ. νἱῖ. 
26, 1π6 ῬΒγαβθ οἡΪΥ οοσαγτίηρ 2 ΚΙ. χυὶϊ, 1ὅ, δηὰ “8. ἢ. δ᾿ 
ΝΣ ἔα ὙΠΝ Ὁ) δα ΟἾΠΟΥ ΘΧΘΙΏρ]68 οΟ]]θοΐοα ὉΥ 

Κύρου. πὰ Ἡβνογηῖοῖς, ἀπὸ ΠΤ ΠΤ ΤῊΣ Ἔχρί αἰπθα Ὀγ {ἢ δοαααίηί- 
806 οὗὨἨΘῸΓ ΔυΐΠοῦ 11 [Π6 ῬΥΟρΡἤΘοἶθ8 οὐ δ δγθιμδῇῃ ἀπά ΐ8᾽ πιδῖ- 
ἴῃ '86 οὕ οὰ. Αἴἶον [Π6 βία ἰθπιθηΐ 1πογϑίοσθ οἱ {Π6 φοτηπιοῃ 
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δηά Κιπάγθά {πουρἢ 8, ρἢγα868, δηὰ σσογἦβ ἴῃ {ἢ6 ργορῃθοῖθβ οὗ 
«δ ουθυαῖδἢ πὰ {μ6 ΒΟΟΚΒ οὔ Κίηρβ, ἄρον μα8 τ ρογίδος οοῦ- 
ΤΘΟΠ688 ΤΘΙΠΑΙ ΚΟ : ὁ 8ο[ϊ8 οὐ μδηιοαὶ σοπβθηβιιδ υδϑι ἐσθ αἰᾶα- 
εἶμδ γογεῖ, δὲ φυΐδ ργορλεία ραγίθε ἐπι οοπϑογίδοηἀΐ8 ἰἰδτὶβ ἢιϊδίοτισὶβ 
εἰετίυατοὶ (]1.ο. Ρ. δ71.) 1μαδιγ, 1 Ηβνθγηῖοῖκ σοηΐοη 8 80}}} ἴῃ 
ἔδνουν οὗ μἷ8 νἱονν, παὐ ἴῃ [Π8 ἀρθ ἴῃ ψῃΐοῖ 1 ττὰ8 τσὶ θη ΠΟ 
ΟἿΟΣ τηδΠ 18 ΚΉΠΟΥ 80 σοΙηροίθηΐ 1π ΘΥΘΤῪ γοδρϑοῦ ἰὸ {Π6- [281 ἃ8 
“ ογϑι ἢ," 1. [Ὁ]]ονν8 ἔγομι 18, (Πδὲ γα σδηποὺ πδπὴθ ἔπ 6 δα ΠΟΥ, 
Βυΐ ΘΟΥΔΙΗ]Υ ποῦ {παὲ πο 8 40] υλ] θα ργορϑὲ ΤΠ6η ᾿ἰνϑά. 
Ἀπά ουν αἰ ΠΟ. ΠΥ οἵὁ βηάσίηρ δηοῖμον δαΐποῦ διποηρ [ῃ0 Κπονσῃ 
Ῥτορμοίβ οὗ ὑπδὲ ὑἴτὴ8 οἂπ πὸ πῆοσο {Ππᾶπ {Π6 οοΙηρ]αἰπίβ ἴῃ ΒΒ. 
Ιχχῖν, 9, 8η4 1,4. ᾿ϊ. 9, οὗ 1Π0 ἀοβοίθηου οὗ ργόρθθίβ μθῃ οχἰβϑι- 
1, ΤΟΥ͂Θ τι ἴο δβουΐθα {Π| σοταροβι το οὗἉ ΟἿΣ ΟΓΚ οἡ ᾿πϑυηοϊθης 
Ῥτουπάβ [ο “ ϑγθη δῆ, βίποϑ ὑπαὶ αἰ ΠΟα ΠΥ 15 βοὺ αβ:46 ὈῪ ἃ βἰρ]6 - 
ποι ἰϊχιιοῖ, τι 1818 σοιηρ]αἰηδ, δοοογάϊησ ἴο {Π6 οοτγθοῦ Ὄχρίδηδ- 

τίοη οὗἩ ΟἸαυδβ8, Βοϊίν. 8. σι. ἃ. οχορ. ἀθὺ Ῥβ. ρ. 406 ΟΧργβββθβ 
ΟἾΪΥ “116 ἀοἔδοι οὐἁ φομβοϊδίοσυ ργορθίβ, νη, διηϊάβί [Π6 ἰτητηῖ- 
πϑηΐ ἀἰβογάου δηὰ αἰαγπὶ, πιῖρῃῦ πᾶν ροϊηϊθα οἂξ ἴο {π6 δηχίουιϑ 
8. ῬὈγδβθηΐ Ποὶρ δπά 8 ποῖ ἀϊβίαπί ἔσῃ οὐ {ποὶν οδ] τη γ, δαὰ 
ἘΠΟΓΘΌΥ δῇογάβαά δη ἱιηπιοαϊαίθ γο]ϊθ "ἢ 

ξ 8. ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΥΈΟΘΕΒ ΑΝῸ ΟΒΕΡΙΒΙΠΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ 

ΚΙΝΟ8. 

Α8 1μ6 Βοοκβ οἵ Κίῃπρβ τοοοσὰ {π6 ἢἰβίουυ οὗ 1Π|6 (ΠΘΟΟ ΒΟΥ 
ἔτοπι 1016 το ὅ62 Β.0.,) ἀπά ἐπ ἱπο] 6. 8 βρᾶςθ οὐὗὨ ᾿ποῦϑ ὑμδπ 
4580 γοαῦβ, 89 δυίθον ᾿ἰνίηρσ δὲ [Π6 δπά οἵ {118 {{π|0 οἂπιὶ ΟΠΪΥ 
Βανθ ργθραγθά 8 δοοουηΐβ οὗ [μ6 ρσγϑαίϑδὶ ρατὶ οὗ ἔθ ροσὶοά ἀ6- 
βου θα Ὀγ δὶπὶ οτὰ Ο] 46. βοῦγοθβ. ΟὐΠοΘΓηΐπρ ἴΠ 6886 ΒΟΌΓΟΘΒ, 
4130, μ6 ἰϑανϑβ [Π6 υβϑδὺ ἴῃ πὸ ἀποουίαἰπίῦ. ΑὉ{]16 ο]ο89 οὗ (89 
ΒΙϑίουυ οἵ ϑοϊοπιοη᾿β στϑῖζῃ ἢθ ὑϑίθυβ ἰο {116 πο ὙΠ ἼΒΌ 

(1 Κι. χὶ. 41), {πθῃ Ὁ δνϑσυ Κίηρ οἵ πάλῃ το ἐδ ὙΣῚ Ν)" 

ΤΌΣ ἘΠ ΥῪ) ὉΠ ( Κι. χίν. 99, χν. 7, 28, χχῖ!. 46; 3 ΚΙ. νὴ, 

28, χῖ!. 20, ἄς.) ἀρὰ [ὸΣ ὃν ΘΓῪ Κίησ οὗ 15γϑ8] 1ὸ {8 "1 Ἢ ΒΟ 

νυ ΡΥ) (1 Κι. χῖν. 19, χν. 81, χνὶ. ὅ, 14, 20, 27, χχῇ. 

89; 2 ΚΙ. 1. 18, χ. 84, ἄς.), ἴῃ ψ ϊοῖ τποσα ταδύ δ6 ἔουπά οοπ- 
ςογηΐηρ [86 Βἰβίουυ, ἰ(ἢ}9 ρδγιο αν δοίϑ, θα }] ἀησβ, ὅς.) οἵ {ἢ 
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δβονοσαὶ Κίπρβ. Απά ἐῃϑγθ σδῃῃοὶ ὕ6 8 ἀουθδί ἐπα [Π86 Ῥ} ἽΒΌ 
τρῦ νὰ ἃ ῬαΒ]Ιο ἙςἈγοηΐο]θ οὗ ἐἶθ σοῖρτι οὗ ϑοίοπποη, δπα [Π6 

τττητο ὈΡΟ ὙΠ Ἢ ἼΡΌ πᾶ ὑιγγσν Ἰϑ Ὁ ὙΤΟ Ἵ ἼΒΌ θγθ 
Ῥυθ]ο ἀηπα]β οὔ (μ6 ἔννο ἰεϊηράοιηβ. Τὸ {{1|8 ροϊπίβ ἴῃ (Π6 Ἰαἰζεν 
186 σογγθβροπάθηςθ οὗ {{| {Π||6 νυ ἢ (μαὲ οΥ̓Ἠ [π6 ρα Ὁ] 16 δΔῃπ418 οἷ 
[86 Κἰπράοιῃ οὗὨ 6 Μοάθβ ἀπά Ῥδγβίδπβ, νυ μι ἢ 8 γα οδ]] θὰ Ἐι}. 
χ. 2 ὉΒΝ ΤΟ ΘΡῸΡ ΟΝ ΤΣ ἼΡΌ. Τὸ {18 ἀββαπιρίίοῃ, 

ἐμαὶ ουΐ δυῖπονῦ ἄγον ἐΠ|6 τηδέοτίαἶθ οἵ [ΐ8 Πβίογυ ἤῸπιὶ ρα ]1ς 
8588 οὗ π6 πσάοι, οΟὈ]δοίίοι ἢ 88 φογίαϊ εἶν Ὀθθη πιδάθ ὉΥ͂ 
Βουίμοϊάς (Εἶη]. ἢ. Ρ. 947 84), 46 Ὑήοειο (Εἴη]. Ρ. 340), ἀπά 
νδυῖοι8 οἴου : Ὀὰὲ 1Ε γα αἰδεαραγα [Π6 ΒΘΥΘΓᾺ] Πγροί 6568 ἀπά 
ἀ886 Υ] 008 οὗ ΒερεΠο] ἀξ, 50 ἐᾺΓ 48 ΤΠ Πᾶνα Ὀθθη ρίνοῃ ἊΡ 88 πη- 
θη 806 ὈΥ ἰδίου οὐ 0108 (566 π᾿ τοβαξαίίοπ οὗ ταὶ Ὁν Ἡᾶνοτγη. Ἰ. 
Ρ. 4. Ρ. 154 86), {Π|6 οδ᾽θοῦϊοπβ ἀγὸ τεἀυοθα ἴο {1|6 Ὁ]ονσίπρ 
Ῥοΐπὲ: “ΤῊ ἐΐπι πὶ ν᾿ Βῖ ἢ (Π6 δα ΠΟΥ ννσοΐθ, ἀπά 1Π|6 ἸορθηάαγΥ 
πϑίιθ οὗἁ βϑυθγαὶ παγγαίνθθ, ρυθοϊαθ {Π|Ὸ δββαπιρίϊοη, ἐμδὲ {80 
ΒΟΙΌΘ68 οἰὐοά σου] Ὀ6 6 οβῆςϊα] ἀπ 4}8 οὗ {π6 Κίη σἀοπι8᾽ (49 
γεῖι6.) Βαὶ {πὸ βαρροβοά Ἰοροηάδγυ παῦιγ οὔ βϑνθγαὶ Πδγγᾶ- 
εἶνεθ, ἴο νη ΐοῃ, δοοογάΐπρ ἴο 1Π6 τηογὸ ἀθῆμπίἑθ βίδίθπιεπε οἱ 
ΒιΆΠ6]η 1. Ρ. 4. Ρ. 152 Εἰ, 8. νυ 8}} [Π6 πιϊγασαϊοιι8 4669 458 9 
ἀεβηϊίθ ἀπά δχαοῖγ ]Ά}}|6ἀ ρῥγαάϊοιοπβ8 οἱὐὗἁὨ {π6 ῥγορἢθίβ δ 
τοίογγοα, γϑϑίϑ πι  ὶ Υ οἢ {Π|6 ππργονϑὰ γὑϑίϊο δ] ἰδεῖς ργθβιιπιρεϊοῃ, 

εἰγαΐ τηΐγαο 68 πα Ὀγθαἰς 08 ἀΓ6 ἱπυροββὶ Ὁ]6 πὰ {Π᾿ ΓΘ ΌΓΘ ηγθα], 
ΤΠ8 ἀὐραπιοηῦ ἰ8 ποι πρ το {Π|ΔΠ| ἂπ τπιπου 64] ργο) αἀσπηρηΐ, 
ἴο ψνΒ] ἢ) ΟΠἸΥ ἀορτηδίίς ραυ ] ΠΥ σαη δἰίδο ἢ ΔΗΥ ἱπιρογίδποθ ἴπ 
οαὐἰεἰοΐβιῃ. Ὅὴ6 {ἰπ|6 ἴῃ νὈ 6} ΟΡ δα ΠΟΥ νστοῖο πιϊσὶνε 5{1}} βρθὰκ 
ὙΘΥΥ͂ 5 ΓΟΠΡῚΥ ἀραϊπδὲ Π6 δοία] 86 οὐ {πΠ6 δῃπαὶβ οὔ ἐπθ Κίπρ- 
ἄοπιβ οἰίθα Ὀγ δἷπι, δ ν᾽ ἀπάογβίαπα ὈΥ ἐπ6 “ οὔ οἶα] δΔΠΠ4}5 οὗ 
186 Κἰπράοιηβ᾽ [Π6 βέαϊθ ἀγο ιἶνϑβ οὐ {Π86 ἔννο ὑϑα]πβ, οὗ οὶ 1 
͵8 ΔΙ οσϑίμου ργοθ8 6, ΔΙ μουρὶ ποῖ ργονθὰ, ἔπαὶ (ΠΟΥ ρογίβθα 
στ Ἰο56 Κίηράοτηβ. [ἀπε γίηρ, ἐπογοίογο, {Π|ὸ σογαὶ δηΠ4]8 
ὙΠ [Π6 βίαϊα ἀγοθῖνοβ, Μόνουβ ἀθοϊαγοβ ([ζτἴς. ΤΠ ουβαο μη ρθη 
ἃ. ἀ. 9101. ΟἸγοπῖκ. Βοηη 1894 ρ. 185 ἢ), ἐμαὲ οἵαν δαυΐποῦ οθι- 
ἰαῖη]γ οὐξθ8 σοηβίδην [Π6 Δηη8}8 οὗ {π6 Κίπράοιμβ, θὰ τηᾶο85 
1.86 οὗ ἔπθπὶ ποῦ ἱπαπιθἀ]αίογ, θὰΣ ΟὨΪΥ πιθά αἴ ν 'π οχίγαοίβ, 88 
ἌΡΡθᾶγβ πὶ {Π6 [Ο]οννίηρ ραββαρὸ : “ {Π|6} πιαδὲ ῥγοςσθϑά οχὶσὶ- 
ΠΑ ποῖ ΓΠ6Γ ἤτοπι Ὠἰτ861} ΠΟ ἔοτη 19 σΟὨ ΘΠ ΡΟΥΆΤΥ ἈΠΠΑΆ]15(8 
οὔ τδ9 Κίηράοῃῃ, Βαξ ἔγοτῃ 8 ᾿ιἰδίουίαη ψτῃο ψτοΐθ θαυ] δῦ [Π8η Ἐπ 

οη9 πὰ ἰδία ἐπδῃ {π6 οἴπον. Τὸ (18 ορϊπίοπ, αἷβο, Β. ΥΥ εἰ ἐθ 
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ἴῃ Ηονρβε᾽5 ΕἼ]. 1,. Ρ. 1565 ἢ, δοοθάθβ, οὨ]Ὺ τὶ ἐΠ6 πιοαϊβοδίοπ 
ταὶ 6 ἤγβε δϑϑυϊηθϑ ἐμαὶ 16 δυΐῃοῦ οὗ ΟἿΓ θοοῖτβ, Ὀοβί 68 {16 

ΒΟΌΓΟΘ ρθη ]οηθα Ὀγ Μονοῖβ, (Π6 ϑθριιον Μϑδομίμι σοι ροβοὰ 
ἔγοιη ἐμ 3}14]8 οὔ {Π6 Κίπράοτῃ, δα ρ]ογοα δ͵5δοὸ {6 δῇη8]5 οὔ 
186 Κιπράοχι ἐπϑιηηδοῖνεβ, ἀπά {Ππογθίοσο σεσαγάβ ΟἿΪῪ {116 ΓΌΣΤΩΘΓ 
οὗ (89 πο ραββᾶρεβ εἰἰθὰ ὈῪ Μονϑῖβ (0 Σ ἢἷβ ορϊηίοη, 1 Κι. 
νὴ. 8 δηὰ χίὶ. 19, 88 ἀθπηοπβιγαῖϊνο, 18 Ηᾶνογηῃ, ρ. 1569 μδά 

ΔΙΓΕΒΟΥ 5 ἰβίλοίου νυ βμονῃ οὗ ἐΠπ6 οἶον, {π4Ὁ (Π6 Τϑπιαγκ οοη- 
ἰαϊποά ἴπ ἴξ “( ππίο {18 ἀαγ "ἢ ῥχοσθθὰβ ἔτοπι [86 ΔΈΟΣ οὗὨ οὉΓ 
Βοοκβ. Νον ἴ τι18 ραββαᾶρθ δοίι! ν οοπίδίῃ {|| ῥτοοῦ ἀογῖνοά 
ἔγοια ἴΐ, νγγθ βΒῃου ὰ οογία!] ΠαΥ͂Θ ΤΘΆΒΟῺ (0 Β4Υ͂ ἔαγΊ μον Ὑν 1} 
ὙγεΙιο, ἐμαὶ 186 πι80 οἵ ΟΥΒῸΥ ΒΟΌΓΟΘΒ, ρουμαρ8 ἀογίνθα δὲ δὴ 
ΘΑυ ον ρογὶοα ἔγοτῃ {Π|6 δπηα]8 οὗ π6 Κίηράοῃῃ, δοηρ ψ τ {1680 
85Βοι]ά ποῖ 6 ἀφηϊθά, πιογθὶν Ὀθοϑαδα {Π1 Δα ΠΣ Ὡδηλθ8 ΠῸ 800} 
ΒοιΓοο, ἀπ 186 οτἱρίηα] βουγοοβ {Πθηλβα  ν 68 Ἰγ9ΓΘ αἱ ἢ 18 σοπιηδηά. 
“ἘῸγ 1 μα νυ βῃβά ἰο γϑίβυ ἴο ἃ πιἰβίου σαὶ σσοῦκ,  ογο ἐπ6 [Ὰ}} 
ἀείδ1]8 οὗ ἃ εἰγουμηδίδμοθ Βα ΤΩ ΠΑ ΓΠΥ βἰδίθά πεσθ ἴο ὑ6 ἔοι, μθ 
ταῖρι ΚΑΙΡΪΥ παῖ ΟΠΪΥ ὑπ δ ππᾺ}5 οὗ (πὸ Κίηρσάοπι, διὰ οπιῖΐ 
ΔΏΟΐΒΕΡ τποσο δυστϊάροά ννοσκ, {1Π|αῦ 1.6 ρθυμαρ8 αἰδὸ δηνρὶογθά. 
Οη {π6 σοπέγΑΤΎ 800} ἃ σοῦκ, 16 1δ ΘνῸΣ οχίβιθα, οου]ὰ ποῖ ἢ9 
Ἰπα!ἔογαπί ἰο Ὠΐπὶ, ἀπά π6 πιλϑὲ ἤᾶνθ Πδά ἔγοααθηΐ οοσαβίοη ἴοὸ 
δᾶνϑ ΤϑΟΟΌΣΒΟ ἴο 1ΐ, Ἔνθ 16 1ξ ἡγοῦ ΟΠ]Υ͂ ἔῸγ ἐμ Πρ] ἰοηΐηνσ οὗ ἰχ18 
Ἰαθοιν," Βα τΠ9 ἢγβι φαθβίίοη 18, νον [86 Θχἰβίοῃςα οὗ β86}} 
ἃ ᾿ιϑίοσ! 8] νγοῦῖς Ὀοϑιάθ (ῃ6 Δππ8}8 οἵ {πὸ Κίπράοιν 6 ἀδπιοπη- 
ΒΓΔ ]6. [Ι͂ἢη ογάδγ ἴο Δηβυγοῦ [18 αιιοβίϊοῃ, νν8 πχαδὺ ἤγϑἑ ἔοσῃι ἃ 
οἴθαγ Ἴσομορρίϊοη οὗὨ {Π|258 ΔΠΠ8]8 οὔ {πῸ Κἰησάοη, 619 ἐμεῦ 
ποίΒῖπρ; 686 {π8π [μ86 ποίΐσθβ τοοογάθα Ὺ {86 Ὁ 5 }}5» ΟΠ οἴ ΑΠ]Ὺ 

δρροϊηίθα δγ {Ππὸ Κίηρβ, οὗ ἐπ τεῖρῃβ, δοῖβ, ἀπά απἀοτίακίηρβ οὗ 

1π686 βογεγοϊσῃβῖ [Ι͂ἢ {Π|18 σ486 {Π6Ὺ σου] ποῦ ροββι Ὁ] Υ 06 οοηι- 
ΡΟΒΘα ἴῃ ὁῃ6 βρί τς δῃὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ὑποοογαῦίο ῥυϊποίρ]θ 
τὰγουρμοαί, θοοαυβο, ουθη ἢ τοραγά ἴο [π6 Κίηράοιῃ οὗ  πήδἢ, 
ποῖ 41} (86 Κίῃρβ θγ8 ἐμθοοσδε σα γ ἀἰβροβοα, δηὰ 1ῃ6 ροά 688 
τυ ϊοτα ποι] πο παν βιιβογθά {Ποῖ δοίβ ἰο 6 ἡπάραα δαοογάϊηνσ 
ἴο {86 δίδηάαγά οὗ [π6 ἰανν, ἀπὰ ϑῃξθγθα δοοογά ηρ]Ὺ ἴῃ {86 ρα] 1ς 
8ΏΠ4Ϊ8 οὗ {Π6 Εἰπράοῃ. Βαϊ 1 τ ΙοΉὸκ ὙΒΟΙ]Υ το [Π6 Κίπράοπι 
οὔ 5γ86], {ποῦ 18. Ὧ0 θυ άθποθ ψβαίονον ὑΠπᾶὸ {Π686 Κίηρβ "δὰ 
ΡαΌ]ς ἀπ] 188 οὐ ἐπο Κιπράοπι, ὙΠοθ9 οὔ ο ἱξ ννᾶ8 ἰὸ υγγὶἐθ [9 
ἙοΒσοποϊορίοαὶ Ὠἰβίογυ οὗ {π6ὶνγ γαῖρῃβ. Βαϊ ονϑῖι 1 τγδ ἜΣΘ ἴο 
ῬΓΕΒΌΡΡοδβἝ (ἢ}18 88 οογίαϊῃ, γϑί οἵ [89 ργοοθθαϊηρβ οὗ 186 ργορῇθίβ 
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ὙΠΟ 580 ὙἹρΌΓΟΙΒΙΥ ορροβοά {πὸ Κίηρβ δηὰ ἰἀο] δ ΓΟυΒ ρυίβϑίϑ, οβρο- 
Οἴ4}}Ὺ οὗ δῇ ἘΠ1)ὰ ἢ οΥὁ πὶ ἘΠ 18[γα, {Π|686 1βγδβὶ ᾿ἐϊ8ῃ ἈΠ Π8]1818 οὔ {Π6 - 
Κίηρσάοπι ψουἹά πᾶν ἱπίτοάυορα ἱπύο {Π|6}Ὁ 8ΠΠ8]5 δὖ πηοϑὲ οηΪν 
5ΌΟΙ. Βα Πρ Πα ἀοΙηρΒ 48 οοποριτιοα {πΠ6 Κιησάοηι, οογδί ΠΥ ποῖ 
ὉΠοἷγ τ Π016 ταϊπἰβέτυ, ἰθαϑὲ οὗ 4}1 {Π6 πιΐγδο]θβ {Π6Ὺ πτουρηῦ οα 
Ρτῖναῖθ ἱπαάϊνι 1418, απ {Πποῖν ψΠ01]6 ἀροηοῖΐθβ ἴῃ ὉΠ 6 85 0018 οὔ {Π|6 
ΡΓΟρμοῖβ. ὙΠ 8, 16 νγγο ἀβδιιπλθ βπο ἢ οῇϊοῖα] Δῃ Π8Ὰ]8 88 {Π|6 ΒοῦΓοΘ 
οἵἩἨ οἷν δαίθοῦ, γ6 πηϑὲ οἡ 86 ὁὴ6 δπὰ τϑραγὰ [6 {ΠπθοοΥϑ!ο 
Ῥυΐηοῖ]9 ρούνϑδάϊηρ [ἷβ αὐδίγαοί 88 18. οἴνῃ, ἡ ΠΘΓΘΌΥ, Παν]πρ' 
τηδγκοα ουέ [ὉΓ Π6 τϑϑάϑυ 'π [ἷ8 δρβίγαοῦ [Π6 σίρῃΐ ροΐηι οὗ νῖϑν 
ἔγοπι συ οι ἰο τοραγά ὑΠ6 Πἰβίοσυ, 6 σουά αἰνγαγϑβ αἰγθοῦ {Π 056 
ἢ Ὸ ὙΠ ]ΒΠ64 ἴο ἰθαση ποτα οὗἉ [16 βδανθγαὶ ἀοϊῃρϑβ οὔ {1:6 Κίηρβ [0 
{1686 δῆ 418. Οπ {8 οἴ ν απ Ὑ76 πλιιϑὺ 88 Π16 {Ππαὲ ἢ6 ἀγονν 
[8 [Ὁ}} δοοοιπίβ οὐὨ {Π| τη ΙΒ ΣΎ οἵ ἐπι ργορῇθίβ ραν δὲ ἰϑαβὲ 
ἔγοπῃ ΟἿ ΘΓ 8ουτΌ08, ἀπά ἀϊ4 ποῖ βρϑοίδ! νυ αποῦθ 1Π|686, τ ΓΟ ΪῪ 
Ὀαοδαβα ἢ δά δἀορίοἀ Θνογυιίηρ' πηρογίαπε οαΐ οὗ ἐπδηὰ ἰηΐο 
ἢ18 σοσκ. ἘΔΥΓΠΘΥ, ἃ8 [Π686 Δ Π 818 δγ6 ἀθβίρπαϊθά ἃ ΞΡ 

ΔΓ» ΑΘ τηϊιδὲ 480 Δ5811Ππ|6, ὑπὺ ΠΟΥ ψ τΘ σοπεπαρά ὙΠπΠοαὶ 
ἱπιουταρίϊζοῃ ἔτοπι {Ππ6 ἐϊπι8 οὐὗἹἩ {Π6 οτίρίη οὐ θοΐῃ Κίηράοπιϑ ἴῃ 
19γ86] ἐο {πὸ οπά οὐ ἴπθ γεῖρῃ οὗ Ῥοίκαῃ, δῃὰ ἴῃ Ψυἀδι ἐο ἐπ 
ἀοδίν οἵ 6 οϊα κα), θα ἘΠΟΥ το οἰϊϑά ἔον {Π6 148 ἐἶπι8 (θοῃρ. 
2 Κι. χν. 81, δινὰ χχῖν. δ), 80 {πὲ {Π6 0 ἔογπιθά ἴῃ ϑδοῦ Κίηρσάοπι 
ἃ ΚῬΟΟΚ οὗ πὸ ΟἸγοπίοοβ οὗ {6 ΚΊη 8 δηά, 88 Ηβνϑιῃ., ἢ. 
151 ΘΧΡρΓ68868 1ΐ) ἴαῪ Ὀοίοσθ ον δαΐΠοῦ ἴῃ 8 Αἰ ΓΘαῪ σοπιρ] βία 
ἴοστη. ὙΠ6 ἃππα}8 οὔ {Π6 τεῖρτι οὗ ϑοϊοπιοη, μονγανογ, πιαϑὲ Πανθ 
ζοσταθά ἃ βεραγαΐθ δπά ἱπάθροπάθῃηξ γνουκ ὑπάθν ἐμ6 {{||6 ΘΟ 
τοῦ τσ, οἰοδίηρ νῖτα ἐῃ6 ἀθαιῃ οὗ “δὲ τηοπαγοῦ. 1 τὸ 
τοραγὰ οὐ ΒοΟΙκ8 οὗ Κὶῖπρβ Ὀγ {Π6πηβαῖνοβ, [Πογο 18 πὸ Γππάἀαπιθηΐαὶ 
οὈ]θοίίοη ἰο 18 νίϑνν οὐ 1Π86 βουγοββ οἰϊθά ἴῃ ἔμθι. ΤῈ 15 ΠΥ 
Βα Ποἰθπί, ποῦ ΟὨΪΥ ἴῸΓ [Π6 Θχρ πϑίίοῃ οὔ 1}6 οἰξαι!οη8, θαξ 4180 
ἴον 186 νἱπάϊςαϊΐοπ οὗἩ (π6 ογθα ὉΠ] οὐὗἨ οὐν Ῥοοκ8, ψ 16 1π6 
σοΙηροϑβιίίοη οὗ ἔδθ8θ δῃ}818, δεοογαϊηρ ἴο ἃ ἢχϑὰ {πῃβοογαίὶς 
ῬΥϊποῖρ]θ, ποῖ ποῦ ῬΓΘΒΌ πη 8. ΠΟΙ ἀθιηδηβ ΔΩΥ δ] ἑθγαίίοη οὗ ἐμ 
βου 4] τηδίοσαὶ ἀθροβιίθά ἴῃ {86 βουῦγοοβι ΤῊΘ ραβ88ρθ 4130 
ὑγροὰ ΕΥ̓͂ Μονοῖβ δηά  ο16 ἤπᾶβ 118. σοπιρ]οῖθ βοϊαὐΐοη ἴῃ 18 
νἷον. ΕῸΥ ονθη, 1 ποι πον οἂν δαΐμου αἴον {Π6 ἀοδίγιοίίοη οὗἹὨ [86 

16 Π10]8, ΠΟΥ ἃ ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΔΓῪ ΔΠΏΔ]1δῖ, ΘΟ] τά κθ ἐπ ταπιαυῖς, 
τῃαῦ [86 βίανοβ οὗ [86 δῖ οὗἩ [86 σονθηδῃὺ γογθ ἴἤθγα (ἐπαΐ 18, 
ἴῃ ἔπ τηοϑὲ ΠΟΙΥ ρἷδοθ) απίο τ}}18 ἀδγ, γοὶ [ῃ6 Ἀπηδ]βί, τῆ 

"Ὁ 
Ἄ 
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δον {π6 ἄφαι} οὔ ϑοϊοιμοῃ οοποϊυἀθά ἐμ6 δηπα}5 οὐ Ηΐ σεῖρτι,. 
τοϊρηΐς ὙΕΣῪ Μ͵6}} ἀ4ἃ εἰ|8 τϑιηατῖ, ἰπ ογάθν ἴο βῆουν, ἐμαὺ {πὸ 
Δρροϊπίπιοηέ οὔ Μοβθε, [μαΐ 188 βέανβϑ βῃου]ὰ ποὺ δ6 ἰδίῃ οα' οὔ: 
{86 τίῃρϑ οὗ {Π6 ἀτῖκ οὔ [πὸ οονϑπδηΐ (ἔχ. χχν. 15) νγὰβ οὐβεγνϑά. 
ὙΜα8 {Π18 ραββαρα 4180 ργΌναΒ ποίμϊηρ ον [Π6 οχίβίθμοθ οὗ ἃ 
ΒοῦτοΘ αἰ δγθηΐ ἔγοτῃ {16 ἀπη 48 οὗ ἔπ Κίῃράομῃ. 

Βαὶ 18 νγα δοιηραγο (ῃ6 ΒΟΟΪΒ οἵ ΟἸ τ πΪς]68, ἀπά {πὸ τυτϊ θα 
ΒΟΌΓΟΘΒ πογοὶῃ οἰϊοά, ψῖτ οὐν ὈΟοΟΐ8. δηὰ ἐποὶγ οἰξαιοη8, {Π6 

σον ἢ μογίο πῃ Ὁ] θα οὗ (Π6 σου] δῆπ8}]8 ργόυθδ ἰ[8616 ἴο Ὁ6 
ππίθηθ 0 ]86. ΕῸΓ {Π6 ἙὨτοπΊοΙ 6, Δ Πουρἢ ἢ6 Πᾶ8 [0 {πὸ τηοβὲ 
Ῥατὶ βορὰ (Π9 88Π|6 ΒΟΌΓΤΟΘΒ 88 {6 δαΐμοῦ οὗ οὰγ ὈοοΚϑ,} γϑῖ 
οἰΐαβ (α) ἔον {86 Ὠϊβίοσυ οὗ ϑοϊομηοη, “1μ6 πογὰβ οὗ Ναίῃμδη [ῃ6 
Ῥτορβοῖ, {Π6 ργορῆθου οὗ ΑἸ Ἴδῃ [π6 5] ]οηἶτα, ἀπά {86 νἱβίοη οἱἵἁ 
1Ιά4Ἃο {Π| 566. ἀραὶῃβὶ “εγοροϑί {μ6 βοὴ οὔ Νεοῦδὶ" (2 ΟἿ. ᾿ἴχ. 
29), δπὰ (ὁ) ἔοσ 19 "ιἰβύοσυ οὔ 186 Κίηράοπι οὗ πάλι, θοβ᾽ 468 ἃ 

στοαΐου ἰδίοσιοαὶ σγοσὶς, ΘπΈ116 43 {116 θΟΟΚ οὗ ἐἰϊ6 Κίηρβ οἵ δυάδι 
ϑηὰ ἰβγϑαὶ, ἰῃ βθύθγαὶ σϑῖβηβ, αἰ80 ψδυίουβ ῥγορῃϑίϊοαὶ τυ η δ, 

1 ΤΊ ῥγτοοῦ οὗ 1818 866 ἴῃ τὴν δροϊοροί. Ὑ δγβυοὰ '.. ἃ. ΒΒ, ἃ. ΟΒγοηὶκ. 
Βοι], 1838, Ρ. 199 ἢ. ΤῊ οοπίγασυ μγροιμοοῖβ οἵ Μονεγβ, (μδΐ [86 
ὙΥτ ίοΣ οὗ ΟἸΓΟΉ 6168. δ88 ἄγανη [Π6 Βροίϊοηθ, τὰ οἷ Ὧ6 δ88 ἴῃ ΘΟΙΏΣΏΟΙΏ 
νεῖ 186 ὈΟΟΚΒ οὗ ϑβ'διπιιθὶ δηὰ Κίπρβ, ἔγοπι {π 680 οδποηΐοδὶ Ὀοοΐκβ, 
Ἠᾷνετη. Εἴη]. 1. 1 ». 195 Β΄. [8 δἰγοδάυν ορροβϑ. Ὑο 6 αἰβο, ἱ. ῥ. 4. 
Ῥ. 188 ἔ,, ἴον βίδϊϊηρ' δπὰ δχϑιηϊηΐπρ' ἰ86 ρτουπάβ δββογίβα ἴογ {})18 
ἩΥροιμαβῖβ, ϑοπιθ8 ἴο 0 οοποϊ βίοι, ἐμὲ μ6 οδπποὺ τοραγὰ {μ 6 πὶ 88 
βδὶ ἰβίδοίοσυ. Ηθ δογίδι ]Υ δ [86 βδιηθ ἐϊπι6 8πη48 [86 ρτουῃᾶβ ου Οὔ ῦ 
Ῥοβι τίου υπβαιϑίδοίογυ, πὰ γθιηδγ ΚΒ : “ βἴποθ {Π6 νυν οὗἩ ΟὨγοηῖο} 68 
τασδὶ μᾶνο θ6θῃ δοαυδἰπίθα τ τμ6 ΒΟΟΚΒ οἵ Κίηρϑβ, θθοδυβ8 ἸΘῪ ΘΓΘ 
ἐχίϑηξ Ἰοηρ Ὀαίογθ δὲ8 {ἴπι|6, δῃὰ ραϊὰ δἰἰθηίοι ὑο δι ν ἰβίοσίοδὶ 
ὙΌΣ ὈΘΑΣΙΏρ᾽ Οἢ Αἷ8 Β0)θοΐ, 48 Β1Β ΤΘίδγθῃο 8 [0 ΒΌΘΝ ῥσουθ, βοπη8 180 
οὗ 186πὶ 8 Θη ΘΟ ἀΘ ΠΟῪ αἱ Ἰθαϑὲ Βὶρ ]Υ ρσόθαθὶθ. Εὸν [86 ΒοοΙΒ οὗ 
Κίηρβ πιαϑὺ βᾶτθ Ὀθθῃ (0 {π6 ΘΟ πΐΟ]οΥ, ἐῦ ἸΘῪ σγ τ ασοῦ Κηονη ἴ0 
Ἰἴπι, 8 ὙΘΡΥ͂ ῬγΘΙΟΟΠΊΘ τηθ8η8 οὔ ᾿ἰρηὐοπίπρ' μἷ8. ἰαθουγ, πβῖοι Β6 οουϊὰ 
ποῖ ροββ ΒΥ 811ονγ ἴο 116 Ὀθϑἀ6 μἶπὶ ἀησοραγάϑα." Βαϊ [86 ργοῦδὈ ἐν 
οὗ (μῖ8 ἀϑβογίίοη ἰ8β ποὺ αιιϊΐο 80 ονυϊἀθηύ. ΕῸΥ βίποθ (86 μυΐθοῦ οὔ 
ΟἸΒτοηῖοεβ ἢδ8 πηδη θβί]ν ἀβοὰ (Π|6 51] Δ Π818 88 βοιγοοβ, δῃᾷ βίῃοβ, ἃ8 
ΒΠΥ͂ ΘΔΓΕΙ͂.] ΘΟΙΏΡΑΓΙΒΟῺ ΒΒΟΥ͂Β, 866 0 ΘΧΆΠΙΡ]8 ἴπ (μ6 Οὐπιμ. ᾿. 70, 
188, ἄς., ονθπ 1ῃ 186. Ρδγ8}16] βθοίΐοπβ ἢ Ὁ] ]ονγ8 ἰμβγουρῇοαῦ Βἷβ οννῃ 
Ῥΐδπ ντβουΐ οοποογηΐῃρ; Εἰπη86}} νι ἢ {Π6. ἀρρατγοηΐ σοπγδα!οἰΐοπβ, ἱπίο 
νΒΙΟἢ μῖ8. γνοσκ,, σοπβίτιοίοἃ οἡ ΟἰΒ6Γ ῥγίης! ρ] 68, γεροδίβα! υ [4118 ἢ 
186 παιτδίϊνα οὗ (86 ΒΟΟΚΒ οἵ Κίηρβ, μὸ πιυβϑὲ δϑγι δἰ Π]Ὺ μαννα 8] ονθα 
8688 ΒΟΟΚΒ 1 116 ΒΥ Ηἶπι πητοραγάθ, Ὀδοδυβο 6 οοπβίἀθγθᾶ ἐμδ τ 86 
τῊΠΟΒ ΠΟΤ 8η Δρρτανδίϊοη ἐδη δη δ᾽] ανἰδίϊοη οἵ ἢΐ8 ἰδοῦν. 

2 Ὁ ο {{||6 οὗ (818 ποτκ 18 γαγϊουβιΥ βίνθῃ, ποὺν "7 ΤῸ ὩΡΌ ἽΡΟ 

σι σον (2 Ομν. χχν. 26, χχυὶ. 20, χχχὶϊ. 82), ΠΟΥ Ὧν Ὁ Ὄ 

ΤΟΣ 1. Β 

“ 
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ὙΠ Οἢ τηαϑὲ ποὶ ΟὨΪΥ ἢανο βιοοά πῃ {88 οἷοθοϑὲ οοππϑοίίοῃ ἩΣΕ 
116 ῬΟΟΚ οὗ {πὸ Κίπρϑ οὗ Φπάδῃ δπά 1βγϑϑὶ, ἀπὰ {π6 ῬοῸΚ οὔ Ἐμ6 
ςΒγοηὶο 68 οὗ ἴΠ6 Κίπρβ οἰϊθὰ ἴῃ οἂν νόοσκ, Ραϊ ἵνο οὗ ψ ἢ, 
ΔΟΟΟΓαΙΠρ ἴο 8 ΟΥ̓ ἜΧΡΓ688 βίαιθιηθηΐ, τγοῦο δἀορίοα ἱπίο Π6 
ΒΟΟΚ οὔ {86 Κίηρβ οἵ 1βγδθ] δῃὰ Ψαάδῃ, ἐμαὶ 15, ἰηΐο {π6 δῆ πα]β οὗ 
τη Κἰπράοιμθ. Οοιρ. 2 ΟἾν. χχ. 84, ἀπά χχχὶϊ. 82 ; ΚΙ οἰποσί, 
416 Εομιἢ. ἀ68 «768. 1. Ρ. ὅ1 ; Ηἄνοση. 1. Ρ. 4. Ρ. 198 ἀπά (ββθῃ. 
Οοιμπι. οη 18. ἷ. Ρ. 28. Ηρθηοο ἰδ θαοοῦιθ8 οἶθασ, {μα0 {π6 8: Π4]}5 
πιϑοὰ απὰ αυοίοα ὉΥ ΟὟ δαΐμοῦ πγθγθ σοιηροβοα, 1 ποῦ στ Ἐ0]]ν, 
γοὶ ἴῃ ργθαὲ ρασί, ΕΥ̓ 139 ριόρμοί. ΤῸ τοσῶ ὙΩΤ ΘΟ 
τηυϑὲ Βαγο μ84 οἡ [16 γὑ1}|0]8 1π βαπι|θ οοῃίοπίβ 88 [86 [ῃγθ6 ῥὑσο- 
Ῥβϑεῖοαὶ νυ ἶπρβ οἰοὰ Ὁ. [η6 δαῖμον οὗ (πτοπῖο θβ, ἀπ σδῃ ΟΠ]Υ͂ 
μᾶνθ οοῃϑιβϑίβα οὔ [μ686, θθοδῦβα ἔῃ 8 ΟὨΪΥ 8 Θχρ  αἰπθὰ {Π6 στεδὲ 
ἀρτϑοιμθηΐ οὗ ΟἸγοπἰο168 νεῖ ἢ} οαγ ὈΟΟΪΚΒ ἰπ [Π6 Ὠϊβίοτγ οὗ ϑοίοσιου ; 
ΘΟΙΏΡ. ΠΙΥ͂ δροίορ. 618. Ρ. 2581. ΤῊ δῃηα]8β 8150 οὔ [π6 Κίπιρβ οἵ 
15γ86] ἀπ Ψυᾶδιῃ τησβὲ μᾶνθ θθθὴ 8 σγοσκ οὐ {π6 ργορμιοῖβ, ἤγβε 
οἱ ἴδ στουπά {παΐ, ἀοοοταΐηρ' ἴο 16 Ὀαἔογο οἰϊθα ραββαρθβ, ὑγῃο θ 
Ῥτορ θοαὶ στ πρ8 ογθ δαορίοα ἱπίο ἔποπα, 8πὰ ποχί θθοϑῦβθ 
189 ΘΠγοηΐοϊοσ, ονθη ΠΟΘ Π6 οἶἴ68 ΟὨΪΥ͂ ργορ ιοίοα] τυ ρ8, 88 
ἔογ βχδιηρ]θ ἴῃ ἔμ Πἰ βίου οὗ Εββοθοϑιι, (οοτρ. 2 ΟἿ Γ. χὶϊ!. 2---11, 
αὐ 1 ΚΙ. χῖν. 25---28), ἀρτθθβ ὙΠ ον ΒΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ 88 

ΤΡ (2 ΟἈν. χχνὶϊ 7, χχχν. 27, χχχνῖ. 8), ΠΟΥ ἀἰτεν κοῆ Ό 

το! Ὡ “δι. χχίν. 217. Ῥοε (διαὲ Δ11 μιοβ6 οἰξαθίουβ δγθ ΟΠΙΥ 

ψαυϊδιίοπβ ἴῃ ἐμ Ἐ{|16 οὐ ὁπ δῃὰ {86 Βᾶππθ ΟΥΚ, δηὰ ἐΠαὲ [86 Δ πη 8}8 οὗ 
[86 Κίηῃρβ οἵ [εγϑϑὶ δπὰ Ψυΐᾶδῃ οἰϊοᾶ (86 ΒΟΟΚΒ οἵ Κίηρβ, νοι [86 
δαίμον οὗἩ {π6 ΒοΟΙΒ οἵ Κίπρβ υβϑὰ βοραγαίθ, δπᾶ {86 δυίδμον οὔ ΟἸτγοηῖ- 
οἷἶοβ πηϊ θα ἱπίο ὁπ Ὀοοῖκ, 88 1 Βανθ ϑηἀθηνουγθά ἴο ΒΥ ἴπ ΤΥ δροΐ. 
γέ ετβ. ρ. 2562 ἢ, οὗ 4}} (δΐθ 1 ἀπὶ 861] ΤᾺ] οοητίποοᾶ, Νοῖμον (86 
ΟὈ]θοίΐοπβ οὐ {δ ἈΠΟΠΥΤΩΟΙΙΒ ὙΤΙ(ΟΓ ἴῃ ὙΒΟΙ ΚΒ 1Π|, ΑἸΖ, 188ὅ, 
Νον. 71 δ΄, ποῦ (86 βἰγιοίαγοϑ οἵ Ὑ 6] 6 ἱ, Ρ. 4ᾳ. Ρ. 195 ἢ, ποῦ 180 
δτουπὰβ οα νι ΐομ Ἡδνογα. ἵ. Ῥ. 4. Ρ. 198 Ν᾿, Ἵπάοανουγϑ ἰο ῥγουθ {818 
ἴο Ὀ6 ἃ δἰϑίουτϊοδὶ υγογὶς οοπβίγαςιθα αὔέδν [86 8ηπ8]8 οὗ ἴῃ Κίῃράοπιβ 
Βανθ Ὀδθπ 80]6 ἰο βία {Π18 οοηνϊοἰίΐοη. ΕῸΡ μον ἴὰν {86 Ὁ} 16] 
τΥ ΓΒ ναΥΎ ἴῃ {π6 ἀφβίρτδίϊοι οὗ οῃδ6 ἀπὰ (8 βᾶπιθ ϑγοσκ 18 πιδηϊίεδὲ 
ΘΠΟΌρΡὮ ἥτγοιῃ {86 ἔδοῦ ὑπαὶ 86 βίδέθ δῃπ8}8 οὗ ἰ86 Μοάεβ δπὰ Ῥογβίδηϑ 
Δ’Θ παπιθᾶ ἰῃ Εβίμοῦ χ. 2 ὈΡῚ ὙΠῸ φρο. ὈΔΟΝΣῚ ὙΣῚ 

Ραΐ ἴῃ νἱ. 1, ὉΤΩΝῚ ὙὙΣῚ ΠΡΟ ΤΝ ἼἜ:» Ἰδβέῖγ,. ἴῃ [6 Ομαϊἀβῖο 

Ῥδσγί οὗ ἐμ6 Βοοκ οὗ Ἐζτα ἵν. 1ὅ ΟὨΪΥ͂ ἘΡΘΣΡῚ ἜΚ. 
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ΨΘΙΘΑΙΙΥ 8δ8 ὑνθαγθ Ὧθ σϑίδγϑ ἴο τ[η6 ὕοὸῖ οὗ ἔπ Κίηρβ οὗ δυάδι 
Δα [θγδαὶ ; ΘΟΠΊΡ. ΤΥ. 800]. Ὑ6γβ. ρ. 357. Βαὲ 1 τπῖ9 6 αβία- 
Β]Πδῃμ6α, (πη ἐθθϑθ Δ ἢ 818 ὑγοσο ποῖ (μ6 οβοἶα] ἢ γοηὶς 68 οὔ ἐπ 
ἔντο Εἰησάοπιβ σοι 186 ὈΤΎΣ, ἀρροϊηιοα Ὀγ [16 Κίπρβ μιδὰ 
τϑοογάθα, Βαξ Ηἰβῥογῖσα! ὑγουῖβ ἴῃ (ἢ 6 ἕοσιῃ οὐ ἃπη8]5, συ ]οἢ ὑγοσθ 
ςοτηροβοῦ ΕΥ̓͂ {Π6 ῥτορῇῃθίβ δπὰ ὑμάογ {μοῖρ ἱηῆποθημοθ. ΤῊΐβ 
ΔϑΒΙΏΡ(οη, Ῥαβθὰ ἀροη {Π6 ἀἰϊβεῖποι ἐδϑεϊ πον οὗ ἘΠ|6 τυσῖτον οὗ 
ΟἸγοῃίς εβ, ἰ8 αἴἰδο {Π|8 ΟὨ]Υ οπθ ἔῃμαξ σουγαβροπ 8. ψίθῃ {116 ἴπθο- 
ογϑίίο οἰ αγαοίου οὐ 1π6 Ἠϊβίοσυ. ΕἼοτι {Π6 ργοαΐ ἱπιρογίαποθ 
ὙΥΒΙο 016 ἈΙΒΙΟΓΥ͂ οὗ 1116 σονθηδηξ- ρβορίβ, χ᾽ ἐθὰ δοοογάϊηρσ ἴο 
1116 βρί γί: οὗ 186 Ὁπθοογάου, μαᾶ, ποῖ πἸ ΤΟΥ ἔοσ (Π6 ρτγθβεπῖ, δαΐ 
[80 ἴον {86 ἤαΐατο, {Π6 ργόρῇῃθίβ, μῸ ἴῃ {ποῖσ ρσορβεοῖθβ δά 
δάἀάγοβ868 μ6]4 ξὈγ1]} ἰο [πὸ ρθορὶθ ποῦ ΟἹ]Ὺ {116 αν 88 ἃ γυΐθ δπὰ 
ἀϊγεοιίοπ, Ὀαϊ 4180 ἔμ ἢιἰϑέΟΥΥ οὔ 1868 ραϑὲ ἔβα ΘΠΕΥ 48 18:6 ΤΑΪΓΤῸΣ 
Δη Θχδπιρ]6 οὗ {πεῖν 1118, πυαβὲ μανο σθοκοηθα ἔπ 6 σοπηροβίεϊοη οὗ 
86 Ὁποοογαῦίο Εἰ ΒίοΥΥ ἀπιοηρ {πὸ ἀυξῖοβ οὗ [Π6 ς4}} σίνϑη τὸ {μθπὶ 
Ὀγ 186 Τιογά, ἀπὰ σοπηροβοά Δοοογαϊ Ρ]Υ Π6 Ὠἰ βίου οὗ ἐποὲν {ἰπ|θ 
γ ποϊϊηρ ἀοτγπ ραὉ]1ς Δπη4}8, ἰῃ νυ οι, Πποὰΐϊ σοβρθοὶ οὗ ρο- 
8018, {Π1|9 18 δῃὰ οοπά ποῖ οὗ {Π| Κίηρβ σοῦ ἡ ροά ἀπά Ἔχ ἰδ ἰοά 
Δορογαϊηρ ἴο 1Π6 βἰδηάαγά οὗ (86 τανθαὶθὰ αν ὙΉΘβα 8 ηη 88 
ΤΩΔΥ ΨΘΙῪ Ὑγ76}} Ὀ6 τεραγθὰ 48 ἃ νους οὐ παθαὰ τ Ὲ {86 Εἰ ΒΙΟΥΥ͂ 
οὗ (86 {ἰπ|68, Ἔχ] δἰ εἶπρ [Π6 1016 ροτϊοα οὗ ἃ γεῖρῃ υἱζμοαυΐ ἰη- 
ἰρυταρεϊοη, 88 ἀαγίηρσ [ῃ18 ψΠΟ]6 ἰῃίθγναὶ ῥγορμθῖβ ὙγῸ ΓΘ ΠΘΡΟΣ 
ὙὙΘΏΠ Ωρ οἰ ἴῃ Ιβγαθὶ οὐ 5 44}}, οὗ ἡ οῖα 1Π6 ΔΈΟΣ ΔΙ ΥΑΥΒ 
ταὶρης δἀπὰ ἡϊὰ οοπίϊπαθ ἴΠ6 ἸΔθουΣ οὐ ἴπ6 ἰοσαροίηρ, 80 {παῖ, 
Δοροσαΐηρ ἴο 818 νἱοθυν οὔ {116 ῥα Ὀ]1ς΄ Δ πη Α}8, ἰδ 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴ0 
Δββατηθ, ἐπαΐ {Π6 βϑυθῦαὶ Ὠϊἰϑίοχιοαὶ τυτιτἰπσβ οὗ ἐἰι6 ῥσορμοίβ οοπ- 
ΤΘΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ ΜΝ] ἴΠ6 ονθηΐβ Βῃου ἃ Ὀ6 ςοἸ]θοιοα δηὰ τοάἀαοθα ἰηΐο 
8 ἸΑγροῦ Ὠἰβίοσι 8] νοσκ ἴῃ {86 ἴογπι οὗ δῆπα]β αἱ ἃ ἰαίθν ρογὶοά, 
Βαϊ ΒΒΟΓΕΥ Ὀϑίογα οὐ ἀυσίῃρ ΟΥ̓ ἱτητη θα ϊδίοὶν αἴθ υ Π6 ο]086 οὔ {116 
τοῖρῃ. βρθοΐδ!!ν αραϊηϑὺ 1{{|18 ἀββαπιρίϊοπ 18. [Π6 οἰΓΟπΙηβίδηςο, 
τιαῖ {Ππ6 νυῖτον οὗ ΟὨγοπῖο]68 ἰῃ 8οῖηθ ΓΕΙΡῺ8 οἶἐ68 ἃ8 ΒΟ. ΓΟΘΒ ΟΠΪΥ͂ 
ΒΡΘοἾ4] ργορῃβίϊοαὶ νυ θηρβ, ἴῃ ΟἿ ΠΟΓΒ. ΟὨΪΥ {Π6 τογαὶ ἃπη 818, ἀπά 
ἴῃ οἴ οΥβ ἀρϑίη {ἢ} ΤΟΥ͂Δ] ΔΠΠ418, Το ρ ΘΒ ῈΥ ΜΠ ΒΌΠΑΤΥ ρῥιΌρΒοιΪ- 
(4] πυϊπρθ. ΕῸΣ 1 818. ἰδίου ἴῃ [86 Βιαρθ οἵὗἁἨἮ βῃπ8}8 υῦϑῦθ 

1 ὙΠ [ἢ ῥγορβοὺ [βαϊδῃ πυγοίϑ {π6᾽ Βἰδίουυ οὗἩ (86 τοῖριι οἵ ὕΖζίδα 
(2 Ομ. χανὶ. 32), δπὰ {πὸ ργορμοὶ 1440 ϑοπιροβθᾶ ἃ ὑ γη οἵ ἴδ 

ταῖρτι οὗ ΑὈ 78 (2 Ομγ, χῆ!. 22.) ᾿ 
Β [ 
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ἢγϑὲ δὲ δῇ δῇοσ ρογϊοα ραΐ ἰορείμον, ρϑγΕν ἔγτοπι [Π6 Μιἰβίοσίοδὶ 
ὙΥΙΉ ΡΒ, ΡΑΓΕΎ ἔτοπιὶ {Π6 βαγῖηρβ ἀπά ργθα οι οπ8 οὗ [86 ργορθῖβ 
Τη θυ Πρ] θα ἡ Ὁ] 1 ἰβέοσυ, πὸ νδ]ϊὰ σγουπμά οαῃ δ6 σοποοῖνοα 
Μ ΠΥ ἴπ6 βάτο οὗὨ {18 ἰαγρα σγουῖς δάἀπηϊ θα ΟὨΪΥ βοῆια οὗ {π658 
ΟΥΚΒ ὙγΠΟ]]Υ, οὐ 6.8. ποί αἱ 4}} ἱπίο ΐ8 σοσῖκ, δῃὰ τηδάθ ραγιϊαὶ 

οχίγαοίβ ΠῸΠπι οἴ 6Γ8, 50 πὲ [86 ΟΠ ΟΠ ΟἸ ον {που ρῦ ᾿ξ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 
ἴο ΧΘΙΕΓ αἵ ὁπ6 ἔτη ΟὨ]Υ ἴο 119 ῥτορ)θέϊοαὶ ὑσὶ πρθ ᾿πβίοδά οὔ 
186 ΔΠ}8]8, αἱ δποίμοῦ ἐπι ἕο {Π6 Ἰατίοσ δοῃρ σῇ {ΠπῸ ἔΌΥΠιο, 

88 ΓΙ ΠΠΡΒ ἴῃ ΠΟΙ ΤΔΟΓΘ 18 ἴο "6 ἔοι πα σοποογηΐηρ [Π6 ΠἰΒΟΥΎ 
οἵ ψβῖοῖ Π6 ἢ 88 ρίνθηῃ ΟὨΪΥ δῃ αὐβίγαοι. ΤῊ 8 ργοσθθαϊηρ 18 ΟὨΪ]Υ͂ 
Θχρ αἰηθά οἡ ἰ βαρροβίξοη, ἔπαὶ {Π6 σγαάμα!ν ἔουη θα ἃ πη 8]5 
Οὗ 1116 Κίπρβ νοῦθ δοπῃιροβοα ὈΥ͂ νδυίοιιβ ργορῃθῖβ ᾿ἰνὶηρ ἀπα δοὺ- 
ἰῃρ᾽ ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΓΆΠΘΟΙ ΒΥ, ἀπ ποῖ ΟΠΪΥ 6546. Ὀὰὲ ᾿ἱπάἀθρθιἀθηε}Υ 
Οὐ ΠΠ688 ΟΥΠ ΘΓ ὑγορἢιοίβ, ποίθά [6 πιοβὲ ἱπηρογτίαῃξ ργοοθϑάϊηρβ οὗ 
υἱι6 ῥγορμϑίβ ἴῃ βθραγαΐθ νυ  ἴηρσβ, τυ ]οἢ νγοσθ πδπάθα ἄονσῃ [0 
Ροβίθυϊον δἱοπρ νι 0886 Δ ΠΠη4]8. [ἢ {Π|18 ο886 ἰΐ 18 ΘΑΞΥ͂ ἴο ὁΘοἢ- 
οθἶνα μον {π6 ΟΠ γΟηΙοΪοῦ, στο οιηρ]ογϑᾶ θοῖῃ Κἰηἀ5 οὐὗὨἨ τ τη ρβ 
ῸΓ Ἀ18 τνοσκ, πῖρῃῦ πα ἴτ ἴο Πὶβ ρΌΓρΡοΒα ἰο σϑίσ ἰῃ αἰ δγοπί 
ταῖστβ δοοογάϊηρ (ο 1Π6 παΐαγο οὗ ἐπι6 τυ ἐΐθη Βουγοοβ Ὀθίοσα ἢ μι, 
ΠΟΥ ἴο {6 ΔΏΠΔ8]8, ΠΟΥ͂ 0 ΒΠαΓῪ ΡΙΌρ]Π δ οα] τὶ Πρ, ΠΟῪ [0 
Ὀοΐΐδ δ {Π6 8816 {{π|6. 
Νον ἰῇ δῃ δυΐϊβοπῖο σαργαβοηίαίίοη οὐ [Π6 1} 8. ΟΥΎ τηϊρῃῦ ᾿ς 

ἐσχρθοῖβα ἔσοτη ἴπ6 δαίποῦ οὗ οἵ σσουκ δοοογάμιρ ἴο π6 νἱδνν Ἀγβὶ 
δῖνοπ οὗ [Π6 χογα] Δ Π18]5, γνῦθ ΤΥ ΟΠ 5} {18 δχρθοίδιοη τ ἢ 
51} στοδῖοσ οοπβάθποβ δοοογάϊησ ἴο {Π|6 Ὑἱθὺγ ΠΟῪ ργοβοηΐβα οὗ 
[8 βουτοθβ. ΕῸὉΓ ἴῃ 1Π6 ἰδίου οα88 ἢθ ργθραιδά ἢἴ8 ὑσοσκ ἔγοτλ 
ῬΒΙ]Ις ἀπ πα}8 οοπ)ροβϑα ὈΥ ἴΠ6 ργορμοίβ, Π6 ογοὈΠ ΠΥ οὗ τ Βῖοα 
18. ΤΠΥ συδγαηίοθά ὈΥ {Π6 ροβίοη τ μἰοἷ Π16886 τηθη οἵ αοά 
ΟΟσαρΙΘα ἴα 1π6 {πϑοῦσᾶου. ὍΠθ οοηῃβοϊθπίίϊοαβ 1886 οὗ {{|686 
ΒΟΌΓΟΘΒ [ῸΓ ἴΠ6 οοτηροβίοη οὗ ἃ ἔτι δῃηὰ γϑ] 1806 ἢ ΒίΟΓΥ, γγθ ΤΩΔΥ͂ 
ἘΠ ΠΟΙ ΓΑ ΡΥ ἱπίον ἔτοτη {Π|6 οἰγοιπιβίδποθ, {πὲ ᾿ἷ8. δσοπέθῃ- 
Ῥογαυῖθ8, [0 σσῃοπι {Ππ6 ΔηΠπα}8 θη ρί ογοᾶ ὈῪ Πΐπὶ ὑπ ῸΓΘ 50 ΘΔΒΙΪΥ͂ 
ΔΟΟΘΒΒΙ 016, [δῦ μ6 σου] σοηϑδ ΠΕ] τοίου [Π6 τϑϑάθγ οὐ 88 θοῸΚ 

ἴο {86π|, ἐβουρθὶ δὲ8 ὑγουῖς νου Ῥ θβαυνὶηρ, Ψ 16 ΤΠΟΥ ΑἸ] νᾶ 
166 ΔΠΠ418 ργδάυα ]ν ἴο ρογῖϑιι. ΤῊΪΒ ἱπέδσθμοθ 18 1]}}Υ 7υβε 1 Εεα 
4150 ὈΥ (Π6 οοπίθηίβ οὐ οὰγ θοοκβ. ὙΠ ἃ ΘΑ ΠΔΟῸΓ ΓορΆγα 688 
οὗ Θοῃβθαιθηςοβ, ἃπα ἢ Θηἶτ ἱπιραγ δ! γ, ἔμ6. [Π{ ἀηὰ οοη- 
ἀποὺ οὗ {π6 Κίηρβ ἀγθ ἱπάροα δοοογάϊηρ ἴο 1Π8 βίδπάαδγά οὔ {π6 
αἰνίπθ Ἰατν. ΤΊ]υ8, ἰοῦ δχδιηρ]θ, {π6 1Δο] ΑΙ ΣῪ οὐ {π6 ςο]θ γαίθά: 

ἂἋ-- 

-εἝ 
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ἽΚτηρ, ϑοϊοιβοη, ἱπύο ψῃϊς ἢ μ6 Δ] οννθα ἰπη86}} ἴο 6 θοίσαγϑά ἴῃ 
ἢϊ8. οἷά αρϑ ὈΥ Εἰβ ἸΩΏΔΗΥ ἤογαῖρτι υγῖνββ, 18. ἃ8 11Π||16 ἀπποίϊοθά ἃ8 
{παι ΠΟ νὰβ στὶρῃς ἴῃ {Π6 βρης οἵ αοά, ν]ιθη ροσίοσπιοα ὈῪ 
ἘΠ6 βονογοῖρηβ οὗ [Π6 ἴθῃ ἰσδθ8 σῆο σϑνοϊ δὰ ΠῸπὶ 6 τογαὶ 
Ποῦξβο οὗ αν 4. Ὑὴὸ πϑακ-τηϊη θα ἀθβροπάθμου οὗἩ δυϑῃὴ ἐπ 
δτεαίοβι οὐ ργορβμεῖίβ Ἐ] ἢ, ἱπ ἔδοθ οὐ 1π6 διρίυ τῃχϑαῖβ οὗ 
«1 6269], 18 48 ΟΡΘΗΪΥ Τϑοογάθα 88 ἢ18 ὈοΪ]4 δηοουηΐον ἢ ΑΠαὺ 
δα (Π6 ῥγορῃοίβ οἵ Βα] 'ἱπ [16 βέγθηρίῃ οὐ {|| Ἰυοσά, Οὐγ 
Ῥοοκβ Ὀγθδίμα ἐπγτουρμοαΐ {Π6 βριχξ οὐ ἔμ6 ραγοβὺ ἔγαῖ, [86 
ομδβίοβε τρογα]8, ἴῃ 6 σθηυίπθ ῥἱ ον οὐ {Π6 οἷά σονθῃδπέ ; ἃ βρ᾽ γἱϊ, 
ν ΒΙ ἢ ῥγθοϊυοβ ονθὴ [86 ροβϑὶ ὉΠ] οὐἁὨ σαγθ]ηρ {{π|ὸ Ὠϊδίογγ. 
ὙΠΟ ιἰβέοσιοαὶ σμαγαοίον οὐ ουν ψοσῖκ 8 4150 οἡ [Π9 σμ0]6 σειν 
Θθη ΓΑ Υ τϑοορτίβοά. [π ἴΠ6 Ἰαἰαβὲ δάἀϊοπ οὔ ἢΐ8 ἱπίγοάδαοίίοῃ, 
ενθῃ [0 οί μδ8 {Ἀ]]6 ἀυνΑΥῪ ἔγουτα 18 ΤΌΣ ΠΟΥ δββουιου, ὑπαὶ 
ΟἿΚ ΒαΪΠΟΓ ἐΣΠΙΒΗΘα ταίθον ἃ ἀἰάδοίϊος ροθῖὰ {πη ἃ Ὠἰδίοσι δ] 
ὙνοΥΚ,, δῃ Βρθ δ 8 ΟἿΪΥ οὗἉ ΤΩΔΠΥ͂ τὴ 1}8 ἀπ Θχαρρογδίοη 8, δ8 τν6}]} 
8.5 γα ἰ0η8, ἡ Β’οἢ Πὶ8 νου οομῃζαῖπβ δἰοπρ τὐ ρϑπαΐπα ἢ15- 
τοτῖοαὶ δηὰ Ἴγθ }]6 δοοοιηΐβ ἀπά ἰἰνίμρ βἰκθίοῃθβι Βαΐ ἰιονν 
᾿παρογίδου !Υ (Π158 ορίηἴοῃ 18 δαρροτίθά, δῃά ἢονν ἰΐ γϑβίβ δἑορϑῖμον 
οἡ ἀορπηδίῖς ργθβαπιρέϊοῃϑ, 8πα Ἰαθοῦτβ ἀπο Ἰηΐθυδ] σοπίγϑαϊο- 
Τοη8, ἢδ8 ὈΘΘΠ ΔΙΓΘΘΑῪ ΘΟ ΠΟΙ ΠΡΙΥ βίον Ὀγ Ἡνογπῖοῖκ (Ε]η]. 
1ϊ. 1, 8.170), 80 {πὶ τὸ Βανθ πὸ ῃϑοᾷ ἴὸ ἄνγ8]] Ἰοῃσϑτ οἡ ἐπι ῖ8 

Ροϊπῇ δ ργθβθπί, 88 188 βουθζγαὶ οὈ)θοιΐοῃβ ν}}}} θ6 σοῃβι ἀογθά δπά 
ἀϊβροβοὰ οὗ ἴῃ ἔπθ Ομ θπίδγυ. 

ὃ 4. ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΒΕ1ΡΒ. 

ἘΡΗΈΛΕΜ ϑυγὶ (Πεβοοι δὲ Εάοββα, { 378) Ἰώ ϑο οῳρίαπαϊίο ὑπ 
7. εἰ 11. τοσποτίση ἰἰδν., ἴα, ἴῃ6. Βτβὲ νοϊαιηο οὗ μ'8 σι γτίδς ννουβ, 
Ἐοι 1787. 7οἱ. 

ὙΒΕΟΡΟΒΕΤῚ (ίβμορ οὔ Ογγὰβ οα ἴπ6 ΕἸΡΗγαῖθβ, Τ 467 οὗ 
458) φυαϑίζοπεε ἐπ ἰἰδν. 177. εἐ 777. τεσποτιμη, ἴὰ 1ῃ6 βιγβὲ γο]. 

. οΚ ἢΐβ σόσκβ, ρα] ἰβμθὰ ὈῪ βομαϊζα ἀπά Νόββεϊς, Η4116. 1169. 

8 
ῬΒΟΟΟΡΙΙ Ο΄'αξαοὶ (1π 1Π6 61ἢ σοπῖ.) ἐπ ἰδτοβ όσιπι εἰ Ῥαταϊίρ. 

δολοῖϊα, εἄ. 7ο. Μοιινεῖιδ. Γαισά. Βαϊ. 1620. 4. ὙΠι680 Βο}ιο] 18 

ΔΥῸ ἃ Τθγ9 Δρβίγασϊ ἔγοπι ΤἩΘοάοΓοί᾿β ἡ} 8101 8. 



22 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Το Οὐοπιπιοκέατὶϊ ἐπι ἰἰδτοα ἔεσισι 11]. οἱ 177. ἴὰ 110  α:. δι ἰιοιλ. 
υδί. Ῥαΐν». ἑοτι. Ρὴ]., ». 90 844.) ΜΙ ἘΪΟΒ ἀγο ΓΑ]86Ἰν Ὡβου θοα ἰὸ 
Ἐμοϊιονίιιδ, Ὀϊδμορ οἵ γομβ (484---454), οοπίδϊῃ ΟΠΪΥ 4]]6ρὸ- 
το] ἀπά ἀϊἀδοί!ς τϑιαδγκ8 ΟἹ 86 ΓᾺ] ρβββᾶρεβ οἵ {μπ6 ὈΟΟΚΒ οὗ 
Κῖηρβ σψίμουξ ὀχθρθεῖοαὶ να]αθ. 

Ἐ. 541. ΦΆΒΟΗΙ (το “ ἴπ [86 121} οοπί.) οοπερασπέ, Ηδὃ. ἐπ ἰϊδν. 
“708. “Ζμάϊο.,) Ειμλ, ϑαπι., Κόσωηι εἰς.) ἰαΐ. υϑγ8. α 0. ΕἾ. Βτεῖξ- 
λαυρίο. αοίλ. 1114. 4. 

ΤῊ οομητηθῃίαγίοβ οὗ Δῖῖσ. ϑοραγίμθ ἴῃ ἰἰδν. ὦ08.. ὕμά.,) μέλ, 
οσωπι εἰ Ῥαταϊρ. Μορ. 1609. 3 υοἰϊ. 7οἱ., ἀλὰ Εταπο. ἀς Δίσπ- 
ἄοξα ἐπ ἰἰδν. Κοσιώα. Οοἱ. 1084 7ο.., ἃ8. αἰδὸ ϑοῦ. Ζιεοπαναΐ 
ὑπομνήματα ἱπ ἰϊδν. Κόσωπι, Τρ. 1610, τοῦθ ποῖ δὖ ΠΥ οοτα- 
τηδηᾶ. 

ΟΟΕΝ. ἃ ΤΑΡΙΡΕ (Φοδβαϊ!, Τ 1687) Οὐπιπιοηΐαν. ἴπ .7008., “7. 
Κι, 17. ἰδν. Ἐοσιθηι οἶδ.) ἕοηι. 11. Απᾶυο. 1118. (οἱ. Απηο- 
ἐαία αὦ ἐϊδν. 1. εὲ 71. Κόσμηι ὉΥ δε. Μωπδίον, ἔγαπο. Ῥαίαδίιι, 
1εἰάον. Οἰαγίιιδ, Χο. τιδίιδ ἀπὰ Πισο Οὐ γοίζιιδ ἴῃ ἴΠ6 24 νοὶ. 
οὔ τπ6 Ογἰ οὶ ϑαογὶ. ἔγοῦ, 1695 7οϊ. 

ϑυπορεὶβ ογδοογίμηι εἰς. αἄογη. α Δήαξέϊ,. Ῥοῖο. ἔγοί. 1894. οὶ. 1. 
4. 

ΒΕΒΑΒΈ. ΒΟΗΜΙΟΤ ἐπ ἰἰδγοβ όσμηι ἀπποίαξίοποδ. Ανσεπίον 1697. 
4. 

2ο. Οὑξεῖοι, Ῥείογί8 Τοϑὲ. ἰϊδνὶ ἢϊἱοίονιοὶ εἰς. φἄ, που. Τυδ. 1188 
μι. 

Ασα. ΟΑΥΜΕΊ, Οὐοιηχηθηΐαίγα ᾿ἰτογαὶ βὰν 16 111. δὲ ἵν. ᾿ΐντθ ἀθ9 
Ἐοΐβ. Ῥαγὶβ 1711. 4. 

7. θᾶν. ΜΙΟΒΆΕΙΊ8, Απποσκαπροη Πὰν Τπρο]θῃτίθ [Ἐϑπιδγκ8 
ἴον [τ πη] θαγη 64] ἴῃ μἷ8 (δγηδη ἐγδηβι αἰΐοη οὗ ἐμ6 ΟἹὰ Τ', 
Ῥαγὶ χὶϊ, αδιι. 1188. 4. 

ὅο. Ομειϑυ. ΕΈϊὺ. ΒΟΗσΙ,Ζιι δολοῖΐα ἐπ γέ. Τεδὶ. οὶ. 111. Νο- 
τίνιδ. 1188. 8. 

Ἐχαϑροιίβομο8 Ἠδπάδαοι [Εχορ. Μδημ8|7} οὗ [μὸ ΟἸἹὰ Τ' 96} Ῥαγὶ 
(ἑοπίαϊπηρ ἴμ6 ϑοοοηα ΒΟῸΚ οὗ ΚΙπρ5) 1,02. 1800. 8. 

ἸΒΑΡΡ. ΑΝΤΟΝ. ΘΕΒΈΒΕΕΒ, Απβεσκπηροη [ἘΠ οτσαγ 8] οἱ [Π6 
Ηοὶγν ϑεσιρίυτο οὔ (μ6 ΟἹὰ Ὑ' οἀϊοὰ ΒΥ οι. ν. Βεθηΐδηο δηὰ 
ἰτηβο]ῇ, Ῥαγὶ 1.) νοὶ]. 2. Εὐκῇ, 1801. 8. . 

(ὐοτοτηθη τα ρτατωχηδί, οσἹεῖς. ἢ γοι. Τοβί. βογιρβὶὲ ΕἼΘΠΟ. (708. 
γα]. Ἰϑομιϊηῖς. Μδαχον. Υο]. 1. 1.08. 1885. 8. 
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ΕΙΒΒΤ ΒΕΟΤΙΟΝ, 

ΒΙΒΤΟΕΥ͂ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ΤᾺΘ ἰβίογγ οὐ ϑοϊουβου"β τεῖστι θθρίπϑ ὈΥ βέαϊίηρ μουν βο]οτποη 
οδίδί πο [Π6 [ῃσοπο δηὰ ββίϑ 864 ἢἷ8 ἀοτηϊηΐοῃ, οἰ. 1.---ἰϊ. ΤΏΘα 
ΦΟ]]οννΒ ἐπ6 δοοοὰπὲ οὗ "ἷβ σρονογητηθηΐ, μονν αοα Ποδυῖηρ Ηἰβ ργαυοΣ 
Ῥαβίουσοα οῃ Ηΐπὶ τπογα νυ ἰβάοπι, τίς 69, ἀπ ρίογυ, [μη 811 οἵδ σ' 
Κεῖηρϑ, οἰ. 111.-- -χ, ὙΠ6 οἰίϑῦ δῃὰ οοπίσαὶ ροϊηί οἵ 118 δοοοης 
ςΟΠ 8:38 οὐ 186 Το] Δ Ὀ]Υ 0}} ἀοβογροη οὔ ἴμ6 θυ ]άϊηρ οὗ ϑοῖο- 
τῆοη, ΒΥ ΜΠ ΟΝ ἢΐ5 τοῖστι γγ88 80 τσοὶ ἀϊδεϊη συ δμοά, οἰ. ν. 1ὅ--- 
ἴχ. 28. ΤΠ6 οἷοββ οοῃίδίῃβ [86 παιγδίνθ οὗ Ὠ18. [4}] ἰουγαγάβ [ῃ6 
Ἔα οἵ δἷ8 116 δηὰ οὗ ]ιῖ58 θαι, ςἢ. χί. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ὶ. 

ΒΟΙΌΜΟΝ ΑΝΟΙΝΤΕῸ ΚΙνα. 

ΒῬασίηρ [ἢ 1 δεΐπηθ οὗ Πανῖά, βϑοϊομλοι 18 παπιθά 88 ἢ18 βὰσ- 
ΟΟ5807, 84 δποϊπίθά Κίησ. Οὐοοδβίοῃ ψὰβ ρίνθῃ [Ὁ {π|8 
Ρτοσθθάϊηρ ΒΥ Αἀοηϊζαι, δὴ οἱάθσ βοη οἵ Πανὶ, τ᾿ μο, ἰακίηρσ 
δἀνδηίαρε οὗ {π6 θα κηβδθ πὰ ἱτηροΐθποθ οὗ δὶβ ἀροὰ [δ Πον, 
αἰξθιηρίβ ἴο ἀϑατρ [86 θτοπο, νυν. 1---10. Ηἴδβ ἐγθαϑοπαθ]θ ρίδῃ, 
Βονγονοῦ, 18 ἀἰβοονοσεὰ {πγοαρ] π6 νἱρίαηοα οὗ {π6 ργορμϑῦ 
Ναΐμαῃ, δθὰ ἐγαδιγαίθά Ὀγ ἐπ οῇογίβ οὗ Ναίμαμ δπᾶ Βαδίμβιιθθα, 
45 Πάν θοῖηρ πηδάδ δοηπαίπίθαά τυ ἢ} [Ὁ ὈΥ ἔἤθη), ἱπητη θα αἴθ! Υ 
ογάοσβ ἐδ ἀποίπείηρ οὐὗἨ βϑοϊοιηοπ, πὰ οϑιθεβ ἴδ ἴο δ εἰεβοίθα, 
νυν. 11---40. ὙΒΘη ΑἀοηΐἾαϊι Ἰθασηϑ {Π18, μ6 698 ἴο (16 δ] ὑδ:, 
Δα, οἢ σοπαϊ οι οὐ ῬΡθβ θα ]θ θα πανίουν, οὐζαϊηβ Γουρίνθμθββ ὩῸπι 
Βοϊουηοῃ, νυν. 41---ὅ8. 



24 1 ΚΙΝαΒΊ. 1--4. 

γν. 1--4, Πα Πανὶ α Ὀβοδπιθ 80 οἱ] ἀπά σγθακ δὲ 6 οοα]ά 
ποῖ Κορ αΐπηβο!  γάγπα, 18 βουυαπίβ δανῖίβα Ηἷπὶ ἴο σϑογυΐξ Η18 
ψἱτα] ρονγθυβ ὈΥ͂ πη68Π8 οὔ ἃ γουπρ νἱγρὶπ ᾿γὶπρ' δοδἰάθ ῃΐπι. ἘΠ6 
[αὶς ΑΡίβμαρ οὗἩ σἤαποπι ἰ8β ἐπ γθίοσθ σμόβθη [0 Ὀ6 ἢΐ8 σομιρϑηῖοι. 
ΤῊΘ παγγαξϊπρ οὐ (μἷ8 ἀρράγοπεὶν ἐγι την οεἰγουτηδβίδποθ Ὀθ]οηρβ ἕο 
1.6 ργαρυηδέϊϑηι οὐ {}|6 ἢἰβέουγΥ. ΟἿάθν θχροβίζοσβ πᾶνβ σΡΒΕΥ 
του κοά {πδὺ {86 ᾿ιἰδίοτΥ οὔ {π6 ἔδίγ ΑθΙβῃδρ 13 ϑγο ᾿πίσοάυςθά, 
ποῖ οὔ μδ΄ οὔ δοοουπῖ, Ὀὰξ οπ ἐμαὶ οὗἩ Αἀοηῖδἢ, 85 "6 αἴδυ- 
νγαγὰ 8 ἐογίι θα ἢιἷ8 ᾿ξ Ὁ αβκίηρ μον ἴο νἱ8. Υ. 1. ἩΡΏΣΤΙ. 

ΒΥ 186 οορ. ἡ ἴπ6 0] οννίηρ παγγδίϊνθ 18 ποῖ πλεῖν οοπηθοίθα ἴῃ 
δϑηθσγαὶ τ [Π6 ᾿υῖον ἢἰϑίοσυ, ἃ8 ΜΔ ΌΣΟΙ ΓΘΩΣΑΓ ΚΒ 1} γθίθγθῃσθ 
ἴο «708. 1. 1; ἴον ὙΠ γθ νγὸ ἴᾶνῈ ὙΠῸ ΜΓ Π10}} σοί ΠΥ παγταίϊίοπδηι 

απηροῦιἐ φιιαδὶ δι ροτίογ ἐθπιροτιιη ᾿ιἱδίονῖἑδ, φυαγιῖη ἴπιασο δογὲρ- 

ἐογῖδ τιδηϊὶ οδυογδαδαΐιγ, τι 18 Θῃ ρ]ογϑά ἴῃ ἰαῖοῦ τυ εἶπ ρΒ 85 1Π 6 
βίδηάϊηρ ἔοσια]α οὗ [Π6 Ὠἰϊδίογίς 81}]9 ἴῃ 1Π6 Ὀαρπηΐηρ οὗ ἃ ὈοοΚ 
δνθὴ σίτου ἀθβηθ τϑίοσθποθ ἴοὸ ἃ ἰοσγοροίηρ παιγαῖϊνθ, ἔὸῦ 
Θχϑιηρῖθ, ΕἸΖΕΚ. ἱ. 1; ἔδβιῃ. 1. 1; 1 Μδοςβδϑ. ἱ. 1 ; καὶ ἐγένετο. 

ΤῊΘ βἰπιρ]6 ἡ ἀπά ἴῃ {πῃ θορίππίηρ οὗ ἃ νυϊξηρ, Βονγθνου, βίῃοθ 
Θνθῃ ὑπ6 ἩΘΌγονΒ ἀο ποὶ Ὀορὶπ {Ππθὶγ θΟΟΚ8 1} ἀπά, (Εν ]ά, 
Κυῖι. αταιητῃ,, ρ. ὅ46, Νοῖ. 7), 18. ἃ 5ιγ6 βίρῃ {παΐ ἴδ νγὰ8 οτῖ- 
δἴπαιγ σοπηθοίθ υνἱεἰ ποίου, ἃ8 ΕἰΖγ. ἱ. 1, σοπΊρ. ΤΑΥ͂ 800]. 
γέ εβ. ἅν. ἀ. ΟΒγοη., Ρ. 91. Α8 οἂν ΒοΟΙΒ8 οἵ Κίηρβ, Βοννϑνϑγ, 
ΠΘΙΈΒΟΥ ἔογτι ΠΟΥ ΘνῸΣ ἤν ἰογπηθά ομθ θοοῖ νι ἢ (Πο86 οὗ σ'δηλαθὶ, 

115 ἡ ἴη 186 ὈΘρΊππίηρ οδῃ ΟὨ]Υ Ὀ6 Θχρ]αἰπϑά ἴῃ {}18 νγᾶν, {παῖ 
ΟἿ Δαΐ ΠΟΥ τϑοοϊνοα δηὰ τοίαϊηϑα 1 ψϑυθα!]ν ἔτοπα ᾿ΐβ βοῦγοο, ἱπ 
ν] ἢ 1ξ 188 αἰΐδο θα ἴο [16 ργθοράϊηρ, ἰῃ ογάβι ἴο ἀϊβεϊη συ ἢ εἶδ 
ψΟΥΚ ἔγοια (Π6 ὙΘΓῪ βγϑὺ ἃ8 ἃ οοηεἰπυδίϊοι οὔ ἔῃ 6 Βοοῖκ8 οὐ ϑϑηιοὶ. 
Ὁ 3 εν ΑΙ ΑΥΒ οοπηδοίοα ν 10} »» ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 8 ἴο ΟἿΣ ““ βισϊοζοη 

ἴῃ γδατγβ, ̓ ἀθποιίπρ ἴτ6 δάναπορά Ῥουϊοά οὗ 116, θη. χη. 11, 
Χχῖν. 1, “05. ΧΙ, 1), χχῆ!. 1. Α8. ανιὰ θϑοδμθ Κίπρ ἴῃ 18 
80: γϑαγ, δῃὰ χοϊρηθα [ΟΓΥ γοαῦβ, (2 ὅδ. ν. 4, δ), Β8 πηαβὲ ΠΟῪ 
μιανθ Ὀθθὴ ἴῃ Ηἷβ ΤΟ. γϑᾶῦ. ὩΥΊΔ:» ποῖ βαγπιθῃ 8, Ὀαϊ δέγαριιία, 

Ναπι. ἰν. θ--18, θ6α-ΟἸοί 68, 1 ὅδηι. χὶσχ. 18. Ὁ ὉΠ δὴ 

ὑπιρεγθ. ὕποῦθ 8 ποὶ ᾿ιθὰξᾷ ἰὸ ἷπι.0 ὩΪΤῚ Ὁ ὨΓΤῪ ἴζοιη 

ΘΌΓΙν 596 Ἐπα]ὰ Κιίι. αν. ρ. 466. (γῦύιογο Ὡγγν 6δὲ μιξ. Καὶ α 

ὉΠ δε ργαόδιαι ὩΓγν αὐ θαπάσπι ναάίοσηι τ γετγί, σιιζιι8 ἐδὲ ᾿γ7 υδ. 

2, οἱ. ὈΠῚ εἰ Ὁγτὺ ὑπ ἐοάδην οοπέξιυξι, Μαιιγ.) Ὑ. 2. ὙΠΟ πλθδῃ8 



1 ΚΙΝΟΒΊΙ. 1--4. 2 

βυρροδίοα ἰο Πανὶ ὈΥ Ηΐβ βουναηῖβ 18 ὁῃ6 σχϑοογῃπιθηάεα ὈΥ͂ [Π6 
τοβεϊ πον οὗὨἨ ρῥῃγϑιοἶαῃ8.: Οονογίπρβ πὰ ρατταθηΐίβ Ἵϑῃ ΟΠΙΥ͂ 
Ργεβοσνθ δῃὰ δοοαπηυ]δίθ [ἢ μθαὶ δοίαα! !ν οἰ βιϊηρ' πῃ ἴῃς, θοάγ, 
Βαΐ ποὶ ΒΌΡΡΙΥ ὑπαὶ νοι '8 ροπθ. ΤῊ 8 οδῃ, 88 Ῥγοσορίιϑ 6΄αξ. 
[48 τοιηδυκοά, ΟἿ] ἰδκ ρίδοθ ὈΥ ἴδ6 δοιαυληἰοαίίοῃ οὗὨ 186 
Ἰἰνίηρ πνϑγιαῖ οὐ δηοίμον Ὀοάγ, νι μθη ὃν ἱπιτηθάϊαξα σοηΐδοί {Π|6 
Ἰϊνίησ ρονγον 8 ἰγαηβίοσγθα ἔτοηι [Π6 βίτοηρ ἴο {Π| γϑακ Βοάγ. 
το ΓᾺ ΤΣ »ωοίία οἶτγφο, 1.6. ἐἰϊἰδαία, οοταρ. Ῥϑαΐ. χαὶϊ, 28--- 

98, συάρ. χῖχ. 24, χχὶ. 12.-- Δ ἰδ {6 ἕδρην. ἐδοῖπ. ἴο ἀδποῖθ 
180 υἵνσο ἐϊἰϑαία, 48 α υἱγογώηι οοπϑογίνο δοραγαία, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 
Ἡδοῦτον, Ὀαϊ αἶδο ἰπ Αγαρὶς δῃὰ Ατγδηιδῖο, οορ. (θπθϑὶϊ ἐΐ68. 1. 
980. "γοΐ τῶν ἀθποίθβ ἴπ6 βιαπᾶϊπρ οὗ {π6 βοῦυδῃΐ Βθίοσθ δῖ8 
τηδβίοῦ, ἴο γϑοοῖνα ᾿ἷβ σοτη 8 48 δηὰ ἀἸγθοίίοηβ, ἀπὰ {ΠΘΥΘΌΥΡ ἴο 
56ῦυα, αἰξθπα, 866 ν. 4, ἤθαξ, ἱ. 28, σοτρ. νὴ Εἰχ. χχῖν. 18; 1 
ΚΙ. χ. 8, ἄς. τ ΓΩΞΌ πῦτεο, ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ εὐ ῥαίοτηι ρῬγοσιγαηδ, ζαπιὶ- 

ἐἰατὶδ οοπιπιοαϊ αίλπι αὐἀπιϊοιὶδίνα (δελιῖ,.) ὙΠῸ 5,ρῃιβοδίϊοηβ 
ΣΤ οαἰρίαοίοτια («[το}]), ΝΕῸ »Ῥτορίπφια (Ο}41]4.), θάλ- 

πουσα (2 ΧΧ.), ὕουεαὶ ( }ρ.) τὸ ὍΠΙΥ ἐοη]εοίαχοά ἔγτοτα {Π6 
οοπποοοη. ΝοΈΠοΡ ἀοοθ8 {Π6 τοχὰ βιρη Ὺ απιΐοα ( Ῥὲπογὶ 1,6... 
ἴοτ γγ) Ὁ 158. χχί!, 1, 18 ποῖ 118 ἼΡῸΠ ΜᾺ 1 ΚΙ. ἵν. ὅ; 1 ΟἾτο. 

χχνῇ. 838, 848 ἀθβθῃ. οὐ [8. χχὶϊ. δ αἰἕττηβ, Ὀαΐ ἀσποίθβ {88 
ΟἿ ςοΥ ψῃ0 τλΒΠΆΡΕΒ 186 Κἰηρ᾽Β που β6}0]4, σοηιρ. ΗἱΖὶρ οα μ6 
Ρίαςθ. ΤΉ βίῃηρ. βα δ. ἴῃ "τῷ 8 δαρίοτηοι ὈΥ 1116 εἰγοιτηδίαποα, 
ταῦ ομΪγ οπ6 οὗ [ἢ68 ὩΥΤΩΝ β8ΡοΚα.---, ὃ γο Στ Πόπ [Π|6 

ἴονῃ οἵ ϑ'βθμθπι Ὀοϊοπρίηρ ἴο 1η6 {86 οὔ Ιββδομαν (δο5. χἰχ. 

1 Νωΐδιπι εαἰωδτίνα σοπδὶ δμπι ἐποοσίίατὶ μοίμϊί, φμαπι φυοά δετυὶ 678 
φ“ερετυπὶ, φματεηίε5 υἱτσωπσμΐαπι γογπιοβαπι, μα ἵπ ϑίπι 6}ιι8 ἀονπιϊγεὶ 
υἱἀεδαπίμτφιιε ἰεσίδ8ε Οαἴθηυτα ἐϊδν", 1 πιείλοαϊ, εδὶ ἱπιδεοὶ Πἰἑαίεπι ῥεϊρίαὶ 
εὐπὶ δἰσοϊίαίε υεηίτῖδ συγ αη8, ἱπφωὶέ: ΕΣ 118 νϑσο, αυεθ δχ γί ἤβθοὺβ 8Ρ- 

Ρ᾽ἰοαπίαγ, θοηΐ Βα ἰἐα8 Ῥυθ]ὰΒ πᾶ 811 δοου 88, αἱ ΒΘΙΏΡΟΥ δρδοιαθη 
6)58 οοπέϊηραί, ΔΜωϊίο ἐίαχιωε πιεῖϊιι {11 σοπϑιιϊιεγμπί, φιαπι δὶ δίιπὶ 
πιασπα υδϑίϊιι πιοῖε ὁπεγαϑϑθηί, αμὲ πιο ἴση ἰεσίμπι σοποαϊεγεοϊδβεηΐ, 
απὲ ἱποοϊυΐδβεπί 8έηέπι ἰοέϊηι Κιηϊοῖσ ἴσπε οσοποαϊε αοίἐδ, αἰὶ οἷεῖα οαἰϊαϊδ 
ἑπυπαιβϑεηί,--- χζαα πιϊίι5. σαΐον παίμταἷδ ποδίτο πιασὶθβ σοπ ονηιὶδ απ 
4256 αμὶ ἐπσοοσίιίατὶ ροίεδί, φμαπὶ φιὶ ζεγυεὶ ἵπ Ῥιιον ἡ αὐὶ αὐἀοϊεβοεηία 
φογΡοτε: πἰπιέγαπι ἀμπιαπιιδ {116 6δἰ εἰ οὗ «ἰαίεπι υἱσεπδ. Εν. γαϊεδίιϑ ὧδ 
ὥαον. Ῥλὶϊοδ. ας. κχῖχ., ». 187 δα. νυἱῖ. 

Ὁ ΤῊο Ετηροτοῦ Ετοάοσῖο ΒΑυθάγοββα νγ188 δά ν βοα ὈΥ 8 ΡΒ γϑίοἶδηι (0 
]εἴ ἃ γουῃρ δπὰ βίγοπρ ὈΟῪ 116 δραίπϑὲ [ἷ8 βἰοπιϑδοῖ, οοιῃρ. οί πμαγά, 
ΒΙθοΙ Κυδηϊκῃ. ἀθ5 Α. Ἔ (1107) ν. 111. ᾿ 



46 1 ΚΙΝΟΒΊ. ὅ---Ἴ. 

18; 1 ὅΐδιηιν. χυΐ. 4; 2 ΚΊ. ἵν. 8.) ϑυποι (Ὁ 57}) [Δ οἡ {πὸ 

1800]6 Ἰαπὰ οἵ Εἰβάγδοίοῃ, δοοογάϊπρ ἕο Εἰ αβοῖαβ δπὰ “ Θγοπιθ, τυ ἢῸ 
ντῖΐθ [Π6 πᾶπηθ Σουλήμ, ἅνο Βοιηδη τι1168 βου οἵ ΤΆΡοΟΥ, 866 ν. 
δυπιου, Ῥαβεβί. 2 οά. Ρ. 137, αὖ ὑγββοπῦ ἃ 8π|8}} ΑἸ ΓΕΥ υἱ]Παρὸ οὗ 
[16 πδηιθ οὗ βοϊδῃι, ο. Ἐοδίπβοπ, Ῥαὶ]. ἢ. ῃ. 402 ἴ.--ῦῇ 4. Τὴ 
ΘΟΠ ΓΟΥΟΥΒΥ οὗ ἔ{ι6 ο]46γ ἐποοϊορίαπβ, πῃθίμου {π6 ἴδ ΑἸ ίβμαρ 
ν85 (Π6. σοπβοτὲ (ιι20») οὗ Πανὶ ὰ οὐ ποὶ (8. Ῥύοῖϑεν ἀκδ. νέα. ». 
406. 864.) τοβίβ ΡΟμ ἃ πιϊβοοποθρέϊοπ οὗ {}|6 το]αίϊοπβ οὐ ἐμαὶ 
ὕτηθ. ΑΡΙΒμαρ νγ8 οοσίδι ΠΥ τοραγάθα δ8 Ῥαν 4 8 ΘοποΌ 6, 
ΔΙ Βμουρ [Π6 ἱπηροίοπ! Κἰηρ ἩοΙμον Κῆθνν Π6Γ, ΠΟΓ ἱπάθοαά ἴοοκ 
ΒΥ ἴο Πἰμη561} ἔγοτῃ συμ] 8, Απὰ 858 ρου ρϑμυ τγὰ8 ποῖ ἴογ- 
διά άθη, ναΐ ροττωϊ 64, 1 ποῖ ὀυθὴ ανουγοά Ὀγ ἔπ ἰὰνν οὗ Μοβϑβ 
(866 ΜΙΊομ86118. Μοβ. θεδὶ 11. ὃ 94---96), ποίίμον ἀἰά 1[π6 δάάϊ- 
το οὗ βιο} ἃ τιδίἄθῃ σῖνθ οἴδβσεποθ, ποὺ ἀϊὰ ᾿ΠϑανἹα 81}, 88 8οῖῃθ 
Βιᾶγθ ββοτίβα, ἴῃ ἰακίηνρ Π6. ἔοὸσ τηϑάϊοαὶ γθαϑοῃ8. 

γν. ὅ--Ἴ. Αἀοπίδἢ 6 βοῃ οὗ Ηρρίτ ἰοοκ δἀναπίαρε οὔ π6 
ὙγΘΆΚΉ 688 οὗ ᾿ἰ8 ἀρρὰ [ἈΓΠῸΣ (0 γταΐβα Ὠἰπηβ6 1 ἴο {π6 ΒγοπΘ. 
ΜΟΩΓΣΤ ἴ0 χα] οπεβο]β Ῥτου. χχχ. 82. 1μ 18 βίπβαὶ! νϑῃεν 9 

ΡΓΟΒΘΌΙΥ͂ Βο]ανϑά, ἐπᾶὶ (6 ξῃγοπα Ὀοϊοπρσαά ἰο Ηΐπὶ οὗ τἶρβε, ΗΞς 
Ὑγ88 {π6 ΤΟυσ ἢ βοη οὗ Πανὶ (2 ὅδιι. 111. 4; 1 ΟἾγο. 1. 2), δῃά 
ποῦν ἱπάθϑά 16 οἱ] ἀοβὲ οὗἉ {Π|086 8.1}} 1Ἰνπηρ, 88 Απηποη νγὰ8 Ἰἰοη 
βῖποθ τωυγάογοά Ὁγ Αὐβαίοτα (2 ὅΐδπι. χὶὶἹ. 29), Αἰ Ὀβαίοπι 1 κϑυνῖβθ 
γγ88 5]8]η ἴῃ 18 τϑρϑ] οη (2 βδιι. συ. 14), δἀῃὰ ΟἸ]6ΘαὉ (2 
βδη. 111. 2, οὐ Τϑδῃΐ8ὶ, 1 ΟἸγ, ΗΠ, 1) νγᾶβ ῬγοθαΌ]Υ αἶ8ο ἀθδά, δ6- 
φᾶ86 ΠΟ ΠΊΟΙΌ ΙΩΒ ΗΠ 18 τηδάθ οὗ Ὠΐπὶ, 80 {}Π|ὲ δοσογαάϊηρ ἴο {88 
τῖρης οΥΓ ρυϊπηορθϑηϊαγο ργϑναίθπε ἀπηοηρ' 811 παιϊοπβ᾽ ἢ αἰ οἰαἵπὶ 
ἴο [π6 βυσορδϑίοη. Βαΐ ἴῃ [βγδ6] {π6 Τωογά, [88 ᾿πυ81:016 Κίηρ 
ΟὔΤΠ6 ὑμθοογδου, μδα τοβασυϑά ἴο 1} 1π|561Ὁ. ἘΠ16 σῃοῖοθ, ἃ8 ΒΟΟῚ 88 

186 Ρβθορὶθ ββου]Ἱά ἀθβίγβ ἃ Κίησ (θϑαϊ. χνῖϊ, 14 8.), δῃὰ ὀχογοίβοά 
{18 τῖρ!ὲ ποῦ ΟὨ]Υ ἴῃ [Π6 ο4868 οὗ ὅδ! δπὰ αν, θὰϊ 4180 ἔπ 
ἐπᾶὲ οὗ βοϊοπιοθ. Ηᾶδ μιδὰ ποῖ οἣἱν ᾿τηραγίθα ἴο Πανιά 1Π6 ρτοὸ- 
ταῖβα οὐ [Π6 ρογρϑίιαὶ βονθσοιρη οὗἩ ᾿ΐ8 βοϑὰ (2 ὅδῃι. υἱῖ. 12-- 
16) Ὀὰΐ αἶβο ἀοβὶσπδίθα {Π6 τηδη οὐ ρϑᾶςβ (ϑοοπιοῃ) 88 ἴΠ6 0ῃ6, 
ψ]Ὸ ΔῸΣ 1118 ἀθαίῃ Βῃοι]ά θα} ἃ {Π6 ἰθιαρ]θ (1 ΟἿ γ. χχῖ. 9, 10, 

1 Ηενοάοίωβ υἱὶ. 2 : ὅτι νομιζόμενα “Ὦ πρὸς πάντων ἀνθρώπων, τὸν πρεσ- 
βύτατον τὴν ἀρχὴν ἔχειν. «ὐιδίϊπωϑ ἰ, ἰι. 10. Αἀγίατηδηε8 πιασίτηιδ παΐμ, 
αἰαί8 »γἱυϊερίο τέρπαπι δἰδὶ υἱπαϊσαδαί; φμοά 7ιι8 εἰ ογἄο παϑοεπαξ εἰ 
παίωσα ἴρϑα σεπίϊδιιδ ἀδαϊ. Οοτὴρ. αἷδο Ῥδυΐβοη, ἀΐο Βδρίογυθηρ ὧδσ 
Μογρϑηὶ. ἱ. ῥ. 48 ἢ. 

Νὰ." 
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1 ΚΙΝΘΒ 1. 58--7. 21] 

αν! δ (), δῃ4 βμονιϑὰ Ηϊπηθο]} σταδοίουβ ἴο ϑοϊοσθοη ἔγουλ ἢιῖ8 
Βίγε, τ βογοοσα Ν ῖμδη ρᾶνα μἷπὶ [ἢ 6 Ὡδπιθ «6616 18}} (Φ Θ μον δὶ 8 
Ἑανουτχιίθ) “Ὀϑοδῦβο οὗ {ῃ6 Τωογά "ἢ (2 ὅδ. χὶὶ. 24 1.) [Ι͂ῃ {818 
ἔαλνουσῦ ἴο ϑοϊοίηοῃ αν μαά {μ6 ᾿Πὶνίηθ δβϑαγαηςθ, ἐπαξ ὨΪ5 
φοηάποξ Μὴ} Βαιμβθθα, αἶαν ἰδ γγὰ8 ρα ηίβῃμθα ὈΥ [86 ἀθδί οὗ 
1Π6 ἢχϑὲ οἰ}, σγὰδ ΘΓ νυ ἰουρίνθη. Οὐδγίδίη οὗ [π6 Ὠϊνῖπο ν}}}}, 
Βο οου]ὰ ἐμογϑίοσθ τὰ 8}} στρ ῦ αἶνο ἴο ΒΑιΠβμθθα ἀβθαγδηοα οἢ 
οαἵβ (νυ. 18, 80), [μαὶ Πδὺ βοὴ ϑοϊοσηοῃ Βῃοι)ά 6 18 βϑιισοαβθβοῦ 
ΟὨ ἔδθ ἐπγοηθ; δὴ δ58ΌΓΔΠΟΘ ὙὮΙΟΝ γγἃ8 αἷ8ὸ νγν6}} Κπουσῃ ἴἰὸ 

Ναίβδαῃ {Ππ6 ῥχορμϑέ, ἴοῦ ΒΟ ἢ Τθαβοῦ Π6, 85 ρυλγαάϊδη οὗ 16 
τὶριβ οὗ αοα,---θαῦ ποῖ 48 “ τῃ6 νῦῖϑο ἰϑδάϑσ οὗ ἃ οουγί οἈ08],᾿" 88 
ἸΚ βίον αἷθ Ῥσορῆ. ἀ. Α. ἃ. Ν. Τ', ρ. θδὅ, ἔληςἸθ8,----ἀθο] γα Ὠΐπι- 
861 ἀραϊηβὲ Αἀοῃὶ δ! 8 ἀϑαγραίίοα δῃὰ ἀείοαιοα ἴξ (ν. 11 8). 
Ἑγθη ἴο ΑἀοηΐἼ8}}, δοοογάϊηρ ἴο ν. 12 (ςοιῃρ. ᾿ὶ. 1), {π6 ἀοδβὶσ- 
πδίϊοῃ οἵ ϑοϊοσλοῃ 88 βιιοθβϑοῦ νγἃ8 ποῦ ἀπΚπονη.} Βαϊ μα ἱγοά 
ἴῃ 16 ὙΘΙῪ [οοίβϑίορβ οὐ [18 δ] δῦ Ὀγοῖῃαν ΑὈϑβαίουη, {16 Ηἷτὰ 
(2 ὅπ... χν. 1) [8 γον: ἀθὰ [ῸΣ ᾿ἰπιβαὶῇ ἃ οουγὲ δϑιδὈ] 15} πλθηΐ, 
οἰαγίοίβ, Πουβαηιθη, δηα ΠΗΥ ἰοοΐτηθη, ᾿ οὔθ ἴο σομηηθηᾶ 
Ἠϊπλ861} ἴο {Π6 ῬθοΟρ]θ 88 [88 βϑιᾳοθββου ἰ0 {86 {Π]ΌΠ6, ἀπά ΠΑΥ]ά, 
ἴῃ ταῖς ἱπάα]!ρθηςοθ, Δ] ονγοὰ Ὠΐτὰ ἴο μᾶνα 1118 ὡ.Δ Ὀασαῦβα ᾿16 

ἀϊὰ ποὶ ψῖβιι ἴο νϑχ οὐ ἀΐβρίθαϑθ μἷπι (χν})). Ὁ 18 Θχρ]αἰπρᾶ 

ὈΥ ἴδ9 ΒΑΡΌΐπ8, Φαγολιὶ, 1μογ], ΚΊπιοΙ;, 4. Ὁ. ὑἸΜΙςμΔο κε, δηὰ 
ΟἴΠΟΓΒ ; }6᾽ ἐοίαπι υἱέαπι 6718, ἐ.6.) πφιατι, Τΐδ ̓8 ἀραϊῃδὲ [89 
οοπίοχί, Μ]ο σα ο8 ὙἸΥ ἴ0 6 ἀπάοτγβίοοά οὗὨ 86 {ἰπι6 οὗ 
οοτητηθποῖηρ ἶ8. ἀπ Ιου 5 τηονθιιθηΐβ, ἃ8 ϑ'θῦ. βομτηϊας δπὰ Φ. 
ΗἩ. ΜΊοΒΔΘ]Ι8 πᾶν σὶρ ΠΥ οὐβοσυθά. ὙΤῈ6 πογάϑ: “' ἃπὰ [6 αἾβὸ 
ΔΒ ἃ ΥΘΙῪ ΘΟΟΩΪΥ τιδη,᾽ ροϊπὶ ΠΠἸΚουν 86 ἴο 6 στϑαΐ β᾽ τ] ΑΥ Υ οὗ 
Αἀοῃηϊαῃ ἰο Αὐβαίοπι, β66 2 ὅπι. χὶν. 28. ΤῈ6 ὈοδυΥ οὗ βδοὴ 
ΒΕΓνΘα ἰοὸ αἰίγϑοῖ {π6 ρθορὶθ ἴο ῃἰπι. ΕῸν (6 ΗθΌγονβ Ἰοοκοά 
ἴο 116 ρϑύβομαὶ δοδυῖυ οὗ {ποὶγ Κίῃρβ (1 ὅδῃι. ἴχ. 2; ΕΖβκ. 
ΧΧΥΙΪ, 12) πο 6958 ἐῃ8ῃ οἶδασ πϑίῖοηβ οὗ δηιααϊγ, στο πιδάθ 

1 ΜΙςδ. ἱπ Μοβ. Β. 1. 8. 60 ἱποοστθοῦν ἄδσῖνϑβ πὶ {818 Ῥαββαρο (89 
οοποϊυδίοη, ἐμαὶ “ΠΟ 1αταο Πεἴ8}} Κἰπράοπι πᾶ οοτίδί ]ν μοσθαϊίασυ, 
ποῖ Βονγονασς δοοοζάϊηρ ἴ0 ἴθ τρεὶ οὗ ρῥεϊπιοροηίίαγο, ὑαὶ 8ὸ ὑπαὶ [Π6 
ἔδίβον οου]Ἱὰ ἀδείρταιο τῇ Βοπιβοουοῦ οὗ Βῖ8 Βοῃ8 6 Ἰῃουσὶ τηοβὲ νου ΒΥ 
88 Ὦϊ8 Βποοθββου.᾿ ΕῸΓ ἴΠπ6 βυοοοϑϑίοῃ ἀδραπάρα ποῖ οἢ {{Π)|6 ἔγθο Μ1]}} οὗ 
ἀϊβετγοιίοη οὗ ἴμ6 ἔδίμοσ, 88 ουθη ΤΥ ποῦ Ό10]. Β. ὟΝ. ἱ. ῥ. 187 5.}}} {8ἴπ 8, 
Βυὲ οπ {80 ν1}1 οἵἩ {86 Ἰιογὰ, το οἰμοῦ ἱπισηθαδίοΥ τουθαϊοὰ ἱΐξ οσ - 
ἰδοίεϊ ν ἱηἀϊοαίοα ἰξ γ 186 (μοὶ οἵ ΡυΪπιοχεοαίίαγε. 



28 1 ΚΙΝΟΒ 1. 8. 

Ὀδδαίγ οὗ ἔογπι 80 τηοἢ ἃ Ἰθαΐϊηρ γοααΐβὶίθ οὐ [Π6 βονβγεῖρῃ, {παΐ 
ΣΧοπόρβοη ((ὐοπυΐυ.) 5808: μαίνεσθαι δὲ μὴ τοὺς καλοὺς στρα- 
τηγοὺς αἱρουμένους, Ὀθοαῦ86, ἃ5 δα... Τν. αἶδ8. 9 86γ8, ἔμδν 
τβουρβε : ὁτ᾽ ἔστε σωμάτων ὧρα οὐδὲν ἄλλο ἢ μελλούσης ἀρετῆς 
ἄνθος, καὶ οἱονεὶ προοίμιον κάλλους ὡραιοτέρου, 866 ὦ“. Ποιυσίαὶ 
απαΐ. 88. (1698) 1. 181, τΙΏΘΣΘ 51}}} πλοῦ ρᾷββαρἘ8β οὗ [ῃ6 δῃοϊθηϊβ 
ΔΙῸ ἴο Ὀ6 ἔοαπά, ν ΒΟ οοπηηθηα ἴμ6 ὈΘΔΌΥ οὗἉ [π6 τα]ον.--- 
“Απά 8.16 θαγθ δΐτη δε ΑὈβαίοπι, ἐμ βοῃ οὗ Μδβϑομδῇ, 1 Οιν. 

1,2. Ὑπαὲ Αἀοπίαι νγὰβ ποχὲ ἴο Αρβαίοῃι, 1}: οἱ ἀβϑὲὶ βοῃ οὗ 
Ῥανὶά, ἀρροαγοὰ ἴο σῖνθ Ὠΐπι ἃ οἰαῖπιὶ οὰ πθ ἱπγοθθ. ΤῸ στην 

8 τνδηῦϊπρ {Π6 80] 6οῖ, 18 πιοῦμον Ηαρρίῖ, ν. δ, θθσαυβο ἴξ ἐβῃ 
ΘΑΒΙΪΥ 6 Βαρρ)οἀ ΠΌμπΙ 1Π6 βθῆβθ, οοῃῃρ. ἔτν. Ηϑὺ. τσ. ὃ 581 
(γα 6ἀ.)---Ὗ. 7. Ὁ) ὙΠ ὙΤΡῚ σοπϑίία δια ϑθοιήτι σοπυπιμηΐ- ἢ 

οαδαπὲ, 866 Ο΄όϑθτι. ἐἢ.68. 1. 816. τ Ζοοῦ, γγὴ0 48 σοιῃτηϑπάογ-ἶη- 

ΘΟΕ ἔΟυτη υΥ ἀϊὰ 80 στθαὶ βουνίοθ ἰο Παυϊά, αἰέδομθα Ἡϊπ.56 1} 
ἴο {π6 ργϑίθπάθνῃ Αἀοῃΐδι, θθοᾶσβο 6 μαᾷ Ἰοηρ βίποθ ψφυδυτα θὰ 
ψ ἢ αν ὶά, σοαρ. 1. ὅ, 6. Βαϊ πον {π6 πὶρῇ ργίθδβὲ Α Ὀϊδίῃδγ, 
ὙΠῸ Ὀθίογο ρῥγονθα δὸ ἴγὰβ ἴὸ Πανὶ, νγᾶβ ΠΟΥ Ὀορυ]]δά πο 
ὈΓΘΔΟΙΘΥΥ γγΧ6 ΚΠΟΥ ποῖ. ΤῊΘ δββογίΐοη οὗ Ψαγοῦΐ οῃ τμἷβ μ85- 
βᾶρ8) [μαι ΑὈΙΑΙΒΩΡ τγὰ8 δ 1118. {Ππ|6ὸ το πιονθα ἤοτα [μ6 σῇ 
ΡΥ οβιμοοά, Ὀθοαιδβθ {πΠ6 Ὀτῖπι δηα ΤΠ ατλπλτη σάν ΠῸ ΔΏΒΌΤΟΥ ἴ0 
Ῥαν!ά, ἰβ Ρτονϑά Ὀγ 2 ὅπηι. χν. 85 ἰο ὃ6 ἃ Βαθθίηϊο σοποεῖξ. 
ἽΠΣ Ὃν ἴῃ 8 Ρσδρῃηϑηϊ 86η86, ἴο ἢΘ6]Ρ ΟΠ6 80 ὑπαῦ πιθῃ ἰϊηπιθ- 

ἀϊαι ον Φ0]]ονν μἶπι. 
Υ. 8. Ζδάοκ οὗ {π6 τϑοθ οὐ ΕἼ]θαζαγ, γῆ 18 ἀθβίρῃαίθα 88 

Ἰὴ5π ΒΘΝΘΙᾺ] [ἰπ168 νὴ ἢ Αἰ δῖ ματ, ἀπὰ οἵ δαιδὶ γϑηκ νὴ ἢ τ, 

2 ὅδῃ. νἱῇ. 17, χν. 34, 29, 8δ; 1 ΟἸν. χν!. 16, νγᾶβ8 ποῖ, δ8 [86 
οΪάον {πθο]ορίϑη8 βαρροβοά, βθοοῃά ρῥγίβϑι γηο Ὁ Ἱπὴ» 2 Κι. χχν. 
18 ; ψᾶ[ο, 88 ΓΟργθϑθῃ δον ἴῃ σ45868 ΟΥ̓ Πἰπάγαποθ, ἀπάθσίοοκ {6 
βαποξίομβ Ὀοϊοισίηρ Χο] αβί νυ ἴο {86 ἢγβί οὐ μὶρὴ ργῖθϑὲ ῚΠ2 

ΜΝ οοπῖρ. ϑοίάθη ἀ6 8μος. ἵπ ροπίϊγ '. 4; Ὀὰῦ Πρ ρτθβὲ ἴῃ 
116 ἰΔθθγηδοὶθ οὗ ἰββιμοην δὲ αἴθθοη, 1 ΟἿ. χυΐ. 39, χχὶ. 29; 
 ΠΟΓθα8 ΑΙ αν οἴοϊαίθα ἃ5 ΒΙρὮ ῥγῖθδὲ αὐ {π6 ἀγκ οὔ [μ6 οονο- 
τδηῦ βίποο ΕἸ}}}8 ἀθδί στϑιγου θὰ ἔγοπι ἐπ9 τα θθγῃδοὶθ οὐ ἐββε ΠΥ 
ἴο Ζίοῃ, οορ. Ηβνογηΐοῖ, ἘΠῚ]. ἴη8. Α. Τὶ 1. 2, Ρ. 566, δ718 ἢ, 
Βϑηδίδῃ, {16 8οη οὗ “6 μοϊδάα, ἐπ6 Η.}ν ἀτηοηρ [αν ἀ᾽8 τηϊρηῖν 
ταθη (2 ὅδια. χχὶπ. 20-- 28), οὐ ρυΐβϑβε!υ ἀββοθπί, ἀπά μϑβά οὔ ἐμ 
[ΔιηΣ]γ οὗ Αδγοη (1 ΟἿ γ. χχυἹ]. ὅ)» »νὰ5 ὑπάον αν ὰ ἢγβὶ οαρίδϊη 

Ὗ 



1 ΚΙΝΘΒ 1. 9. 29 

οὔ Ίμα θοὰγ συᾶτὰ (2 ὅδηι. νἱϊϊ, 18, χχ. 28 ; 1 ΟἾν. χυἱ, 17), [μθῃ 
σοτητηϑηοῦ οὗ 24,000 τα] 18, το βοσνϑα ἰπ {π6 {Πγὰ ᾿ποπεὰ οὗ 

1:6 γε, ἃ πιδῃ {Πϑγοίογο οὗ {μ6 ρτθαίθβδὶ ἱπῆμυθηςο, ψῆο δῇῆοῦ- 
τγαγ 5, ὁη ἴΠ6 Θχοουϊοη οἵ 080, μ61]4 1Π|6 Βαργθιηθ οοιηπιδπά οὗ 

[16 Ὑ,Π0]6 ἄσπὶν (11. 8ὅ.) Οὐὐποοχηΐηρ οἴοΡ τηθὴ οὐἁἨ 118 πᾶτηθ, 
σΟΠΡ. Ο648. ἐλέ8. 8. υ.-- ΘΠϊπιοὶ, ρΥΟΌΔΌΙν (π6 8. οὗ Ε]Δ}, τνβον, 
οἰ. ἵν. 18, 18 γθοκοπθα διβοηρ' βοϊοιῃοη Β ῃθῦΌθβ. Ηδθ 18 ὑυοθδὈ]Υ 
ἀἰβεγθοῦ ἤτοι {Π6 Βῃϊτηοὶ οὗ Βδιηδη, τῆὴο ννα8 βαῖ ονοῦ Παν 4 5 
νἱπογαγάβ, 1 ΟἸγ. χχνυ]. 27. ΑποΙλοΡ 5111] 18. 1π6 Βαηϊδηιῖῖθ 
Θμῖπιοὶ, [Π6 ϑὅοῃ οἵ ὅϑγὰ (ἰϊ. 8.)--- αὶ (5 »»)] 8 ΒΟ ΌΠΟΡ τηθη- 

ἐἰοηοα δπιοηρ Πάν 4 Β Πογοθβ, 2 ϑϑιῃ. χχὶ!, 8 δ᾿; 1 ΟἾγ. χὶϊ. 10 
ΒΕ, ΠΟΥ ΔΗΥΨΒΟΙΘ 680. 

ν. 9. Π1κ6 Αὔὐβαίοπι (2 ϑδιῃ. χνυ. 12) Αἀοηΐζαθ ὑδρδη ἢϊ8 
ἀϑυγρϑίοι Ἱἢ ἃ ΒΟ θη 58 ΣΕ οἷ4] ἴδαϑι, ἰο νυ ῖς ἢ, τ ἐπ 
Θχοθρίϊοη οὗ βοϊοπιοῃ ἀπά ἴμοβα 80 ψγογα Κπόονῃ ἴο Β6 ἷβ ἔ41}- 
[α] ΖΟ]οννοσβ, μ6 ἰην θὰ 4}} 8 Ὀχοίμογβ---Πο, 2 ὅδ. 111. 4, δ, 

ν. 14--Ι6; 1 ΟἸγ. χὶν. 4---ἴ, ἀγθ σ 8116 [ῃ6 βοη8β οὗ Παν! 4---πὰ 
Δ}1 16 βεγσυδηῖβ οὗ 6 Κίῃρ. Ὅὴ6 νγ68}} Βορθ] (βργ-νν6}}}, μῖ 
αν, δοοογάϊηνρ ἴο 408. χν. 17, ΧΥ 1. 16, οα {Ππ θογάογ οὗ {π6 {Ὑ10 68 
οἵ Φυάδῃ δηὰ Βεη)δαινπ, ἰβ ἐο θ6 βουρῆϊί, δοοογαϊηρ ἰο 2 β8ῃ). 
χΥῖ. 17, ὁπ {πὸ θαϑὶ 8146 οὐ Ψεγυβαίθιι, ποῖ, μοννοῦ, (ἢ 
ΜΙοΠΔ6115, θογοπά {86 Μουπὶ οὗ ΟἸ νθβ, ποὺ, 88 ν, Εἰδαμιοῦ, αὶ]. 
Ρ-. 802 ποΐ. 76 51}}} ἀβϑιχπιθβ, :ἀθηθοαὶ περ {πΠ6 ψ.6}} οὗ Μαιν, 
ΟΥ̓ ἴΠ6 ἀγάροῃ ν6]}1, θαΐ 88 Βοδίηβ,, Ῥδ]. 11. ρ. 188 δ΄, ᾿δ8 βου, 
στ ἘΠ|6 530-06 4}16 4 νν6}} οὗ Νεβϑιδι, νῃϊο [6 πδενοϑ 64}} δὲν 

ἰγάδ, ΨΦο0᾽8 ν6}},} δπὰ πο [1685 θόῖονν {86 ᾿ππούϊοῃ οὗ {18 
νΆ]]6γ οὗ Ηΐϊπποῖῦ τΠᾺ ὑμαὶ οὗἩ Φϑῃμοβμαρῆαὶ 'π ἃ Ἰοηρ ρῥἰαίῃ 
φονογθα ἢ δη οὔνο στονα πὰ [Π6 ἔγϑοθϑ οὗ [Ππ6 ΤΌΤΤΩΘΓ δϑτάθη, 
1:6 ἔλιγοϑὲ δηὰ πηοϑὲ θυ }]6 βροῦ ἀθοιῦ Θγαβα θα, β66 Βοῦ. 1. Ρ. 4. 
-ρῦτηῖ ὮΝ λίθος τοῦ Ζωελέθ (1,,Χ.Χ.), ἰαρὶε Ζολοϊοίδ, 

186 ὦ α!α. τϑηάοιβ ἘΡΩΣΌ Ἰ2ν ἰαρὶδ ϑροομία, (886 ὅϑ'υυ. δπὰ 

Σ 186 ΑΥδΡ. ἐγαηϑ᾽ίϊομ οὗ {π6 ὈοΟΪΚ οὗ Ψοβῃυδ ρῖνϑβ ΒορΕΙ χν. 7 ὉΥ 
- 4 οω- ΄“σ. 2 2ὺ 

πὶ ὡδδν 'π οΒμδρ. χνῆ!. 10, ὁπ [μ6 ΘΟπίτασΥ, τὲς φεε, Ἰαβεὶν ἴῃ 

1λῖβ Ῥϑββασα πίξ ἐμ (614. ἀπᾶ ὅ'γυ. δ]]6γ᾽ 8- 6} λα! ας. 
3 )οβορθυβ 18 ἱβογοίοσο αϊΐθ οογτθοὶ ἴῃ ΒΆΥ ΩΡ, {παῦ 186 ἔδαϑε ἰοὺ Κ 

Ρίδοθ πὶϊμουΐ [86 οἷζγ δ (86 γὸ}} ἱπ {μ6 Κἰηρ᾽β σαγάθη (Αηφ. υἱῖ. 
14,4.) ᾿ 



80 1 ΕΙΝΕ5:. 11---21. 

ΑΥΆΡ. “ρτοαὶ βίοῃθ" Τὴθ εἰσπιβοδιίίοῃ οὗ {π6 πογά 18 χψυϊξθ 
᾿ποουίϑί ἢ, 860 {ῃ6 γΑΥΪΟΙ5 σΟΠ]ΘοίαΓ68 οὗ ἐμ6 7Ζαηπολιπι Ηϊδνοδοῖ. 
ἐβογθαροπ ἴῃ Βδάϊρον, 46 ογῖφ. σὲ ἐπά. αταῦ. ἰ{. Κ΄. Τ. λἰδὲ. ἐπίετρν. 
»- 9, ποί. 1. 

γν. 11--Ἰ4. Αἀομ!) ΑΒ γον ]ὲ 15 ἐπυσαγίθα ὈΥ [86 να οι] 655 
οὗ τπ|6 Ῥγορίιοὶ Ναίβαη. Τῆδὶ {Π6 ργορῇδῖ γγὰβ ποῖ συϊάοά ὈΥ͂ 
ῬΘυβοηδὶ ᾿ηο ϊνα8 ἰβ ρἰαίη οὐ 186] ἔ, 8606 τϑιηηδκθ οἢ ν. ὅ. Εὔυθῃ 
Τποοάογος ἀοϑιρηαίοβ [Π6 αϑβουίίοη, {πᾶὺ ΝΑΙ οοσαβίοηθά ἀπὰ 
οἴἴδβοιβαὰ 1μ6 οἱθναίίοη οἱ ϑοϊοπιοη ἴο {86 τὩγοπθ ἤόοτῃ τποσιῆρά 
Ἀπιδἰεἴοπ, δαοάῦβο Αἀοηΐϊαιι ἀἰὰ ποὺ ἱπνὶζθ Εἷπὶ ἕο {π6 θαηααθῖ, 
ἀνοητῶς. πῆρ νὉ» 4μοά τέφπμπι δἰδὲ αγτίριιογῖί, ϑοὸ. ϑολαιϑαά!.---- 

Υ. 12. “Απὰ 'βανβ τῃγ Ἰΐε, ἄς. ἨΗὰ ᾿Αἀοπί)αϊι δοίυλ!Υ βαο- 
Ἑςθοἀ64 ̓π΄ ἷ8 ἀϑαγραίίοη, 6 ψου] πὸ ἀοαδί, ἴον (μ6 ἀθαίῃ οἵ 
Ῥαν!ά, πᾶν ραΐ ἴο ἀθϑῖ βϑοϊοπιοῃ πὰ 1118 πλοῦ 458 Ῥο Εἰ 8 }}ν 
Βαβρθοῦθα ρϑύβοῃβ, δοσογαϊηρ ἴο [ῃ6 ὈαγΡάτοὰβ ουδίομῃ οὗ [86 Θαδβὲ 
(οορ. Τανογηῖογ Εοὶβ 1. ῥ. 25ὅ8.)---Ου ν. 13 οορ. ν. ὅ. Τὴ6 
ὕπ|6 σθθη Πανὶ σαν Βαμβιθθα [Π6 ἀβθυσαποθ οα ολίμ, {μα 
ΠΘΥ βοη ϑοϊοιηοη Βπου]ά "Ὸ Κίηρ, 18 πη κπόνη, Ὀαΐ 10 νγγα8 ΟὈΥΟΙΒΙΥ͂ 
δἴϊον 6 βδὰ γϑοοῖνϑα 1ῃ6 ῥγοτηΐβθ, 2 ὅδ. νἱ. ΕἸρῃγαῖπι ϑ'ταβ 
ῬΓΟΡΟΒ68 ψαγίοιιβ οοη]θοίαγοβ οἡ 118 ροϊηΐ.---Ὑ, 14. Α85 Ὀανὶά 
μι84, ἔγοιη ἰοο σγοαῦ θα 688, βαϑι]Υ γἱϑ] θὰ ἐο ΑἀομῃϊἾα!, δὰ 
τυϊρηῦ σοπῆτσῃῃ ᾿ιΐπὶ 'π [86 ππράομι, Ναῖμδη νυ ]88168, 88 ρτορ]ιοί, 
ἴο τϑυιϊηὰ ᾿ΐπὶ οὗ {Π|ὸ Ὠινὶπθ ἀθιθυιη! μδιίου, δηὰ ἐπ ΌΥ σοπῆσπι 
ἴδια ψογάβ οὗἠἨ Βδίμβῃθθα. ΤΣ ΙΝ ὮΝ Ι58}4}1} τβαᾶκο 1} 

1ΠΥ πογάβ, {Πᾶῦ 185, ποῖ, ΠΥ ΘΧΡΓΕ88, Σ φοπιρίθί νι Πδΐ 15 ἀοβοϊθηϊ 
( 40]., ἅτοῖ., ἀβββῃ., ΥΥ μου, ἰθῳ.), Ὀὰΐ 88 86 (ὑμα]4. σϑηάθιβ 
Ὀδρὲν ἐαήδρία. Ῥγρίειν αα ρονδιιαδίοπθηι γεξογθηάιπι, φ.α. δὲ ἐμ 

7ρνίο πο ροίογὶβ ρογϑμαίονδ ρίαπθ, ὅσο πιο υϑπέωνιιϑ ὑά ἐπιρίοδο, ἐδ 

αἀ)ιυαηδ. ϑ6Ὁ. βειπιάυ. ΤῊΪΒ πηθδηϊηρ' ἀἴοπθ οδι 6 πιαϊπίαϊπθά ; 
ἴογ "τ νϑῃῷ 18 βἰβονῃογθ ΟὨ]Υ π804 οὗ 186 δι] β]πιθηΐ οὗ {9 

Τλινίῃθ δϑηίθμςθβ ΟΣ ψοΓ 8, οἷ. 11. 27, ν}]}. 15, 24, 845 πληροῦν, 
ἐπερίογο, ἴθ 116 οἰ βδῖοβϑ, οοπιρ. ἵΠοϊποὶς, Αὐυβὶοσ, ἃ. ΒογρΡυ. Ρ. 
185 (181 64.), ἀπά πιϑδη8, ἴο τλδῖκα ἐῃ68 ψογὰ {γι ὈΥ {{Π|πθ 556, ἴο 
εβίβ Ὁ] 1βὲ δῪ (Π6 τθα]γ. ΑὩΔΙΟρΟΙΒ ἰο {18 Βοῖο, ἴο θβίδ 88 Ὁ 
ἃ. Β11Ή118 Ὁ βιαἰθιηθηΐ. 

γυ. 15---21. ΒαιΠβη δα [Ὁ]]ονν8 ΝΑΙ π᾿ 8 οοαπ56]. Υ,. 15. 85}16 
πρηδ ἴῃ ἀπίο ἔμθ Κίηρ, ΣΤΥ ΓΤ “Ἰηῖο [Π6 'ΏΠΘΙ Ομδιι ον, 

Ὀοοδῦβ8θ Ὧ6 σου ΠΟ ἸΟΠΡΟΓ ἴβᾶνο 8 δρατίπιθπὲ βῸπα ἐπ 6 τγθακ- 
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Π658 οὔαρβ. Οὐποοσγηΐηρ ΓΦ “- ΠΛ Ὑ Ὁ 9868 Οεεοη. Τρ σρεῦ. 

Ρ- 188; Ἐπ. αν. ὃ 389.---Ὗ᾽ 16. ΤῊΘ ᾿νοσάβ ὙΠ ὙᾺ ἅτ 

οἴδθῃ οσοῃποοίοά, αοη. χχὶν. 26; Εχ. χὶϊ. 27, χχχῖν. 8; Νύμῃ. 
χχῖϊ. 81, ο. ἜΠ6 Ἰαῦίον βίῃ ῆθβ [Π|6 Ἰονν οδδίβαποβ, θνθῃ ἴο [88 
ϑδσγίῃ, τὰ τ Βΐο [86 ΙΒγαθὶ!έθβ Ἀρργόδομβοά ϑιηίπθηΐ ῬΘΥΒΟ 8, 
5ρθείδ!Υ Κίηρθ. Ατωοηρ ἔμθπὶ {1118 ομοίβα πο 8 τγα8 ἃ ῬΌΓΕΙΥ οἷν} 
Βοσηδρθ, σῃογθαβ, ΘΠ Οἢρ' Οἴ ΒΕΓ δ βύοσῃ ὩΔΕΪΟΠΒ, ΤῸ ΘΧΘΙΉΡΙ6 1Π 9 
οἱά Ῥοιβίδπβ, σο τουογθα {πον Κὶπρ 88. (6 ἱποασῃδίίζοη οὗ 
ΟτΥτηυζά, [ὁ οοπβίϑίθα ἴῃ ἔογπηα] δάογαίΐοῃ. Οἱ ν. 17 Ἴοπιρ. 
νυ. 18, [πῃ ν. 18 186 βεοοπὰ ἌΡ: Τλίθογ [ΠδΔῃ ἰἈ 5} ΜΈ] ἢ 18 

τοςοοϊνεά ὉΥ β'ομα]ζ στ {Π6 ο]4 νϑυβίομϑ, βανθρὰὶ Οοαά. δπὰ 
Ἑαϊε. ἰΒ ἴο 6 τοϊαϊπϑά ἃβ 16 τῶοτθ ἀϊ σα]: τεδάϊηρ, ἀπά ἡ" 
Δίδυγον ἴο "6 ἰγαῃβἰαϊθα, “Ξ ἀῃὰ ἤονν, τὰν ἰογὰ Κίηρ, ἔθου Κπονγοδὲ 
τ ποῖ.-πκϑὴῦΌ. 19. “Βαϊ ϑοϊοπιομ μαι 6 ποῖ ἰηνϊοα." ΒαΙμβμοθα 
Δ48 {Π18, ποῖ 88 1 8.16 ξ6]}0 Πϑυβοὶ  ἀρρτίανθά {Ππογοῦυ, Βυΐ 
Ῥασβτβο ᾿ξ βμονγοὰ οἰθαυνϊυ, 1πΠαὶ Αἀοπ ἢ) δἰ γθαάγ ἰγθαϊθά 8]ο- 
ΤΩ0Π, ἯΠΟ νν88 ΚΠΟΥΤΏ ἰ0 ἢΐτ 88 {Π6 ἸΘρΊ εἰ πιαΐθ Βα δου, 88 8ἢ 
ΘΏΘΙΏΥ,; 8Πὰ 858 Βοοῃ 88 ἢ6 βοἰζθὰ {μ86 ἐῃσοπθ ννουϊά πὸ ἀουδὶ 
τόσην μἷπι ουαΐ οὗ {{Π|8 νγ8γ.---Ὗ. 20. ““ ΤῊ Θγ68 οὔ 81} 1βγϑϑὶ ἃγθ 
ἀϊγεοίοα ἰονναγαὰβ {Π6 6. Ζδοίδῖο ᾿πμ)ι8 σαιδα, ἐπ πιαπὰρ ἔμια 68, 
παηι ροριζι8 ποπάμηι αὐλατοὶ Αἀοπία, 864 ἰὰ 8ρεοίαί, φιωϊά ἢιὲδ 
μοίωτιιδ δῖ8, σὲ )μαϊοΐιγι ἐμίπι δοφιιθέτιν, πιοίο ἐμ γεδἐϊπαυονὶδ ἔασον 6 
ϑαϊοπιονόπι γόφόπι. ϑοῦ. Θ'σμπ τ. [π ν. 21 Βδίμβῆθθα δῃηξοσοθβ 
ΒΟΥ δγραπιοηῖ ΕΥ̓͂ ΔἸ πἀϊηρ᾽ ἴο ἐπ ἔα[6 δυναι εἶπ ΠΟΥ δηα 6 βοῇ 
μοϊονβθά ὃγ θανϊά δον [86 Κιῃρ᾽β ἀθαίῃ. ΤΉΘΥ ψ1}} Β6 ὉΝΝΩΓΙ, 

1ῃδῇ 15, Βα ΠΥ οὗ ἃ οαρί αὶ οτἶπιθ-- -ρώπαθ ἀαδίπιιϑ φιαϑὶ ἴαδαι 
πηα)οϑίαϊϊ8 γε ἐϑδόηιιδ. (ἴον. 

Ὑ.22. 217. Ὑ7 8116 ΒΑΡ μβηϑθα 5}}}} σρβακβ, Ν᾽ ἤδη ἰδ ἀημπουποορά 
ἴο {86 Κίῃρ. ΑΔΒ 8000 88 ἢΘ ϑῃηΐθτβ, Βδίμβηθθα γοιϊγθβ (νυν. 28), 
ποῖ Ῥεγθαρ8 ἴο ἀνοϊὰ 1ῃ6 ϑρρθάγαποθ οὔ τηυίμαὶ σοποοτὶ (ΟἸεγ. 
Βοθα], Πόγο8.) ὈὰΣ ὁπ {π6 ὑτουπηά οἱ Ῥγοργθίυ, θϑοδτβθ {116 
Ὑ 8 Βῃου ἃ ποῖ Ὀ6 ργεβθηΐ δὲ ἴῃ 6 δι άίθποββ, συμ! οι ἐΠ6 Κίηρ σατθ 
ἴο 8 αἀνίϑογβ, ΕῸΓ βἰ 11} Ὁ τβαβϑοηβ Ν ΙΒ ΔΗ 4150 τε] άγαννβ (ν. 
81), πιο Θανὶα ς8}}5 ΒΑΙμβμθθα Ὀ8οκ ἴο εἶτ. ΝΙαι βαπ᾿ 8 βρβθοὶ 
Ἁρτεθ8 88 [0 [Π6 πιδίη ἴϑοὶ (ν. 24---27) ν ἢ Ὁπαὲ οὗ Βαίμβμθθα. 
Υ.24. ΤΩΝ ΠΝ μαβϑὲ ἔμβοὺ 8414 ΤΠ αᾳαρβίίοῃ '8 τηθγοὶ Υ 

ἱπάϊςαϊοά ἘΥ 16 ἴοῃθ, οοιαρ. Ενν. ΟΥ. ὃ. 5ὅ77.---Ψ, 25. “1,6ὲ 1ῃ9 
Χίηρ |ἴνε," νη 1818. ἀοοϊατηδίϊίοι ὑγαγα 116 Ζ:βγδβὶ :8ἢ τηο πάγοι 8 



82 : 1 ΚΙΝΟΒΊ. 38---388. 

Ῥτοοϊαἰπιοὰ ὈῪ ἐπ ρθορὶβ ἰο θ6 Κίηρβ, ν. 84, 89; 1 ὅ6πι. χ. 24 ; 
2. ὅδη. χνὶ. 16; 9 (ἢ γ. χχὶϊ. 81.--. 36. ὙΒοβο ποῖ ἰην θὰ ἴο 

1116 ἔθαϑε σγοῦθ Κπόνσσῃ ἴο ΑἀοηϊἼϑἢ 45 ὁρρομθῃϑ οὗ Ηἷ8 σϑυοὶς (ν. 
19.)-. 21. Ναΐβδι οἱοβθβ Ηἷ8 δά άγβββ σῇ {πὸ ἀουθί, ψῃϑί μεσ 
Αἀοῃ ΑΒ ἀπάογίακίηρ σου πᾶν ργοοθθάρα ἔγουι {π6 Κίπρ. 
ὈΝ᾿ 8. 8π ἱπάϊγθοί φααδείοη ; Μβ θά 6 1118. 188 ΤΌ ΔΠ]Ὺ ἰακοπ ΡΪαςβθ 

(ἴσαν) ΤῊ ρίω». ὈΜΡῚῚ 18 ἰο θ6 ργοθβδογγϑά ἴο [86 Κασὶ ΤῊ: 

Ναίμϑη πιθϑη8 ποΐ ΠΝ ἈΠιΏ86 1, θὰΣ 411 (86 τὰ βογυδηΐβ οὐ τῃ6 
Κίῃρ παπιϑά ἱῃ ν. 26. 

Υ. 28---81. [πῃ σοηβθαθθηςθ οὗ 818 ἀἰβοϊοβαγ Πᾶν] βυυπητηο 5 
Βαἰμβιιθρθα ἀραὶπ Ὀοίοτο ᾿ἴτμ, γαρθαῖϑ ἴο Ποὺ {Π6 ἀϑβαγαμοθ οἢ 
ΟΕ] ΔἸΡΘΔαΥ ρίνοη (ν. 18), {μα΄ ϑο]οπιοι βῃοι!α δ6 Κὶπρ, δπὰ 
ῬΓΟΙΏΪ565 ὕ0 ῥργοΟΘ6α νυ] ἢ ἢΪ8 σοχοπδίϊοῃ οη 1Π6 β8πι6 ἀδΥ; Β6γθ- 
ἀροη Βαίμϑμθρα σοί ϊταβ ἢ ἀθθροῦ οὐδίβαμοθ ἃπὰ ἃ ὑγαυοῦ ἴῸΓ 
[18 ρογρϑίαδὶ Παρρίπθϑδ. ΤῊ ἔογηι οὗ Ὀ]θββίηρ, “1ϑὲ [86 Κίηρ 
Ἰῖνθ ἴον θνϑῖ," νγγὰβ υβοά ὈΥ͂ ἐπ Ηθθγθυνβ ΟὨΪ]Υ Οἡ ΘΒρθοίδ! νυ ἰπλ- 
Ρογίδηϊς οοοαϑίοῃβ; ἔπ οἷά Ῥαγβίδῃβ8 σοιῃϑίδῃ Υ 80 δάἀἀγοββθά 
τμοῖν Κίηρβ, Πδη. 11}. 9, ν. 10, νἱ. 22; ΝθΆ. ἰϊ. 8. Οομρ. ΜΒνῖ8-- 
βοηΐιβ (6 γοφ. Ῥδρδ. ργῖπο. ἢ. 16, δῃὰ Ἡδνϑγῃ. Οὐ). οα ΤΠ δηῖδὶ 
1, 4. 

Υ. 82---85. Ἰπηπιοαϊαίοῖυ οἡ {Π18 Πᾶνα ογάογθα 1ῃ6 οοτοπα- 
ἐΐοη οὗ βοϊοπιοῃ. Υ. 88. “ ὙΒοὸ βογνδηΐίβ οὔ γοὺν Τωογά," ἐπαῦ 15, 
{Ππ|ὸ το αὶ θοάγ-ραατὰ (ν. 88.) ΤΟ ρίμν. ὈΞΩΤΝ Τοίοσβ ποῖ ὕο 

αν! ἀπά ϑοϊοπιοη, μαΐ ἰο Πανὶά, ἃ8 ΟἸεγ., γεξοστίπρ ἴο 2 ὅδῃ). 
Χχ. 0, πᾶ ΣΡ ΕΥ. τοπιαυκοά. ὙΠ ρ]αγαὶ ἔογμη, νοι οσου 8 
οἴθη ἴῃ {π18 νγογὰ, θβρθοίδ! !Υ ψμθ σοπποοῖθά Ὑῖ δι ἶχοβ 
(φοπιρ. (68. ἐ}ι68. ἰ. 328), 18 πο ρέων. ὁποοῖί, ἴῃ 116 βθη86 οὗ 188 
ἘΔΌΟΪπΒ 88 σοηϑιιοέμο δοπονὶδ, ἈΟΥ Θυθη ἃ ἀοϑὶρτιαίίοη οὗ αρβέγαςϊ 
Ἰογάβῃϊρ, δβδ Εν. Καὶ, ασ. ρ. 641 δββογίβ, θαΐ ἰ8 υϑοὰ “ον τῃ9 
πα ϊνιάυα], μθη [Π6 ἰάθα Θοπιθ8 ἴ0 Υἱθνν ἴῃ ἰδ ἃ8 σοπιρ] ον 88 1π 
ἃ ΡΟ] ΓΑΙ ΟΥ̓ ἀρρθδγϑῃοβϑ, 80 {πᾶῇ {818 Ρ] ΓΑΙ ΠΥ ͵ 8 ργθβϑθηΐ ἴῃ 
Βα δβίδποθ ΕῸν 1ἢ6 τυ]οὰ {π6 ἰάθα οὗ Ἰογ8}}}0 σοῃσοηίγαίββ 1.561 
ἴῃ. Ὁπᾶὲ οὗἩ [π6 γυ]6ν. Ἡδηρβίθηρ. Βοῖτγ. 2. ΕΠη]. ἰη8. Α. Τὶ 1.» 
Ρ. 281. ὐ ὮΝ ΥΤΤΊΞΙΙ ὃν “ ὭρΟΠ τιΐηθ οὐῃ τὰ ]6. ΑΒ πὸ 

οὯ6 πιρῃῦ πιοὰπί ἐπὸ Κἰπρ᾽8 τ, Ὲ]6, 80 15 [88 Κίπρ ]]οννθα ΔΠΥ οὨΘ 
ἴο τὰθ {πϑγθοη, ᾿ξ ττὰβ που ΘΌΥ ἱπάϊοάίοα τπᾶῦ μ6 τγὰβ ἔδθ βαο- 
ΘΟΒ80Ὁ ἴο {Π6 [βτοῦθ. Απιοηρ ἐδα οἱὰἁ Ῥογβίδῃβ8 ποῖ οΪῪ {88 
581η6 ουδίομα ργδνϑὶ!θά, Ὀαΐ τἀν οη 1Π6 Κἰπρ᾽β Ποῦβὸ γγαϑ δἱ τῃ8 
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ΒΆΤΩΘ {ΠῚὴ6 ἃ ῬΌΡ]1Ο τηᾶτῖκ οὗ ΒΟΠΟΌΓ, τ Βῖο ἢ ὑπ6 Κίηρ βῃονθά ἴὸ 
ΒΙΡΉΪΥ τρουϊτοσίουβ ρουβοη8 Ὀαέογθ {μ6 ρβορίθ, σοῃρ. Ε8:Ἐ. νἱ. 8, 
9, ἀπὰ ΟἿογ. οπ [86 ῥρᾶβ886.---Ὑ 7 (π6 Β86-η]6, ὙΠ Ιοἢ ἰ8 

Θνθῇ ΠΟΥ ἴῃ Οὐαἶτο ργϑίδσγϑα (ὁ [88 ᾿ιϑσπα]θ ἴσ τη ρ, “’ θασαιβ8θ 
8.16 18 τηοσθ ἀοοῖ]6 δῃὰ οἂῃ Ὀοίζοῦ δπμάμγο ἔαιίσαθ." Οὐ. 
Θοηηΐηὶ ἴῃ Βοβθητ {1615 Ὁ10]. ΑἸΈΒΪΚ. ἵν. 2, Ρ. ὅ0.----ἰ Απά τίη 
Βῖπη ἀονπ ἰο ΟἸΒοη." ΟἸΒοπὶ (ἥτ) 18, ϑοσογαϊηρ ἴο 2 ΟἾνγ. 

χχχὶ!, 88, χχχὶ, 14, ἃ στο }]}] οὐ {86 ποδὶ βἰ4θ οὔ Μοιυπὶ Ζίομ, 
ν ΒΙΟἢ ἤουτηθα ἔνγο ᾿αβ:Π8 οὐ ροοΪβ, {8 ρρϑὺ νγαίθυ-οουσβο οὗ 
ΑἼΒου (2 ΟἸγ. χχχὶ!. 80), Ἡ ΒΙΟΒ 18 ΟὈν] Οσ5}Υ Ἰἀθπεῖοα! τὴ [86 

ὌΡΡΕΙΣ Ροοὶ (2 ΚΙ. χνυἱ!. 17 ; 18. νἱ}. ὃ, χχχνὶ. 2) ἀπά {6 Ἰοννϑῦ 
ῬοοὶΪ (158. χχὶϊ. 93.) ὙΠῸ ἀρροῦ Αἴμοη, ἴῃ 41} ργοθαὈ} γ [86 50- 
(816 ἀγαροι γγ16]1, ΝΒ. 11. 18 (οορ. Βοδίηβοι) Βα]. 1. ῥ. 117, 
160), 81}}} οχβὶβ 88 ἃ στϑαῖ γθϑεσυοῖγ ᾿πθὰ τ ἢ θύσῃ βίοπθϑ, θαϊ 
δουλουν δὶ ἀΠαρ᾽ ἀαἰεά, ο41164 ὈΥ͂ 1[Π 9 τηοηκβ Οἴμοη, ὈῪ [86 παιῖνοϑ 
Βιἰνκεί-εἰ- Μαριὶϊία, ἀθοας 100 γατάβ8 ὙΥ͂.Ν.ΥὟΥ͂. οὗ 1π6 7484 ραίο, 
ἴῃ 186 Ὀερίπηϊηρ, οὗὨ {Π6 νδ]]8 {πῶ βκίγί8. [Π6 νγϑδϑὲ ἀπά βοιίῃ 
5146 οὗἉ Ζίοη, απὰ ἰπ [Π6 βου 18 οδ] δά {Π6 να]]ον οὗ Ηϊΐπποπι. 
ὙΠ} Ἰονγοσ ροοΐ, ὑυ θ Ὁ]Υ οα]]6ἀ 4150 {π6 ἴονγοῦ αἰποη, δ Πουρἢ 
18 παπὶθ ἄοεββ ποῖ οσοὰν ἴῃ {πὸ ΟἹὰ Ταβίδιπθηΐ, 1168 ἴὰ [86 

ΒΟΠΓ  -γοϑὲ ΘΟΥΠΟΙ οὗ Ζίοῃ ἴῃ {6 ν]]6 Ὺ, ἀπὰ 18 οδ δά Ὀγ {Π6 
Αὐδὺβ Βινγζοί-ὁ8- ϑιυϊίαπ; οοταρ. {μ6 ἀδβοσιρίίομ οὐ {Π8. ροο] ἴῃ 
Ἐορίη5. αὶ]. 1ϊ. ῥ. 129----88.--- ΤΠ} νἈ]Π|ὸγ Ἰγίηρσ Ὀθέννθθῃ Π6 ἔννο 
Ὀα5:58, ψ βῖοἢ ἴῃ ἰγδαϊ οι 51}}} θθασβ ἔπ6 πδῖπθ οὐ ΟἸποη, δπά 
ὙγᾺ8 πιθαϑαγοα ἴῃ 4}} ἀϊγθοίίοηβ δηῃᾷ ἀβθβουι θα Ὁ ΒοΡὶπ8. ἴῃ. 
Ρ- 4. Ρ. 89 ἔ,, 18 ἴο θ6 τϑραγάθα 88 {π6 ραςθ, γυβοσθ [Π6 ἀποϊπιηρσ 
οἵ ϑοϊοιμοῃ τῦᾶβ ρογίογπιθὰ. ἘῸΓ {παὶ 1818, 88 δοοογάϊηρσ ἰὸ 

1 Οτεδὲ οοπἤπηβίοη ἢ88 Ὀθοη ἱπιγοἀποοα ἰηΐο {π6 ᾿πνοβεϊ ίίοι ΘομοΘσγὰ- 
ἱπρ Οἴου ὈΥ ἴμ6 ἰἀοπιῖν οὗἩ ΟἸμοη δπα Κ1108 θαΐηρ' δββαπιεα Ὀγ πιοβὲ 
οὗ {86 ΒΔΌΡΙπ8 δπὰ Ομ γίϑεϊαπ ἐμ θο]ορ βπβ ἄονγα ἰο Ἐοβθῆτῃ., (ὑθβθῃ. 
ἈΠα ποῦ, δεν {Π6 ὄἌὄχδρ]θ οὔ ὑπ Ομ] θα νϑγβίοῃ, τί οἢ θα δἰ ηβ 

Ἃ ἴῃ νν. 38 δπᾶ 38 ὈῪ γτησυῦ, τβίο γα8 ἤγβὲ Ῥγν Ἔχρίαϊποὰ 

Ὀγ ΤΒΟΪΌΟΚ ἴῃ ἃ να ]ς ἰγαϑίϊβθ οα ϑ1ἴοα ἴπ 818. ““ Βοϊίγἄρθη Ζὰγ 
ΘΡσγδοβοτγκὶ. ἃ. Ν᾽" 1882 Ρ. 128---8ὃ8, ἀπά δἤἴθγνδγάβ τῆοσο {1} ὈῪ 
Ἐοβίπϑοπ ὈΥ͂ ἃ ρεγβοηδὶ ἱπνθβιϊραίΐοπ οὰ {π6 βροί. Ὑμοίυοῖ τ ρμΥ 
ἀθοϊαγθα δἐπηβ6] ἴῃ ἔδνουγ οὗ ἐμ ἀἰνογδίν οὗ αἸβοη δηα ϑ1108, απ βχϑὰ 
486 ροβί(οη οὗἉ αἸΒοη σοτγγθοί]ν ἴῃ 6 Υ δβί, Ὀαὶ ΒΓΕΘΒΡΟΜΙΣ, δβϑιιπιοᾶ 
ἰδὲ οὗἨἁ δ11οα ἰπ (π6 βουϊινγεθὶ σογποῦ οὐ Ζίοη, δηᾶ ἰΔοη βορὰ ἴὲ ψ ἢ 
186 Ιογεν Ροοΐ, ν᾽ Βογθαβ {86 νγ06}} 5110 18 Του πα οἡ 86 βοαίῃι οδϑί βῖορθ 
οὗ Ζίοπ δὲ 189 ταοῦί οἵ μ6 Τυγοράοη, οορ. Βοβῖμβ. ἰϊ. 142 8. 

ΥΟ1,.. 1. σ 
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7οβορδιε Αηϊ. νἱὶ. 14, δ, Ἐοδίπδβοη ἢ. 164 5:1}} {πῖπΚ5, ἑοοκ υἷδοθ 
αἱ [80 ν9}} αἴμοη, δ ποῖ ἰπ 186 ἰοχί. ΤῊ6 πογὰ ὈΣΥΤΑ 

Ῥγίηρ Εἰπὶ ἄοι, ἰ 18. 4180 Θχρ] αἰπθὰ ἔοτι {Π||8 ἸοοΔ] ΠΥ, Φον 1 
το ρὸ ἤοτῃ Ζίοῃ ἰο ΟἿ Βοη νγεβένγαγά, γα ἢγβὶ ἀθϑοθηὰ ἃ βῖορθ 
απὰ (Ππθη ἀϑοθπὰ ἃ σταάυαὶ! οἰθγδίϊοη ἢ δηὰ [}18 βορα νγὰ8 ῥσὸ- 
ῬΑΡΙΥ ἱπ ΤΟΥΠΊΘΥ {{π|68 ΤΩΟΓΤΘ σΟΠΒΙ ἀογ Ὁ] 6." ΒΟΌ. ἱ. Ρ. ᾳ. Ρ. 166 
Νοῖι.---. 84, “.Απὰ δον γο σὴ Π6 Βοσῃ." ὙΤῈ6 Βοτα “τ 

ἃ στοῦ Ἰοῃρ, ῬγΟ ΔΟΪΥ δϑηΐ, δοοογάϊηρ ἴο 16 ΒΑΡ ΙΠ8. 4180 
βίγαῖρῃξ, μογῃ, ὑπαὶ ρᾶγθ ἃ ἔδυ-βουπάϊηρ ποίθ, δῃμἃ νγᾶ8 ΒρθοῖΘ ΠΥ 
δια ρ]ογϑᾶ ἴον ρἰνίπρ' βρη }8 ἀπά οἱ οἴ μθὺ 80] 6 πῃ ὁσοδβίοη8, ἔῸΓ 
ἜχδΏρ]6, [86 8ο]θπηη ῥγοοϊαπηδίϊοπ οὗ ἃ Κίηρσ, ἴῸγ σθῖοἢῖ ραγροβθ 
ἰγατηρθῖβ αἶβδὸ ὑοῦ τι864, 2 ΚΙ. χὶ. 14, 5.66 Ἡοϊπηαπη, Ηθθγ. 
ΑἸτοΒ. ρ. 597 Ε(., ἀπὰ πον Ὁ10]. ΒΕ. ὟΥ. 1. Ρ. 1417.---Ὗ,, 85. 
Αὔον [89 δηοϊηεϊηρ 8 σοιηρίοἰοά, Πανὶ τυϊβθβ ἰὸ τοδῖρῃ 5 
1βσόπο ἰο ϑοϊοπιοπ δπὰ ἰο δρροϊῃξδ Ὠἷτα ἰο θ6 ΓΌΪΟΓ (τ) ΟΥ̓́Θ’ 

15γ86] δῃὰ υάδῃ. Βοῖδι γγϑῖβ πθοθββᾶγυ ; ἴπ6 βγϑῖ, Βοοδῖῖθα τῃ9 
οἷά Κρ 5}1}} Ἰνϑά ; [89 ϑβϑϑοοῃά, ββοδιιϑθ ὈΥ͂ ἰπ6 ργοοθθάϊηρ οὗ 
᾿Αἀοηϊ)αϊι {1:6 βιιοσοϑβίοῃ νγὰ8 ἀἰβραϊοά. ΤῊ πὰ τνᾶβ α͵80 βογσυϑά 
ἘΥ ἴπθ φηοϊπεϊηρ, τ ΒΙοἢ ΟὨΪΥ͂ ἰοο κΚ οΪδοο θη ἃ ποὺ ἀγμϑϑ 
ταοπῃίοα {Ππ ΓὨΓΌΠΘ, ΟΥ̓́ΪΠ6 βυσοθββίοη νγὰ8 ἀἰβραίθά, 88 ἴῃ {Π6 
486 οὗἔἁὨ ΦοΔ8., 2 ΚΙ. χὶ. 12, γῇο νᾶ8 ἰπβιϊξαϊοα Κἰηρ αἴογ 189 
[1] οὐ ΑἸ] 4}, τμο μα πβαγροά {πὸ βονθγοϊ σῃΐυ, δῃὰ ἴῃ {παΐ οὗ 
4 6]1οα]αΖ, σ ποτὶ [πὸ ΡΘορίβ οἱθναϊβά ἰο ἔθ [βἤτομθ, 2 ΚΙ. χχῖ. 80 
--δ ἴπ9 Βδθ᾽π8 ἈΠδΠΙ ΠΟ 5}γ ἀββογέ, οορ. Οαγρξζου. αρραν. ᾿ΐϑὲ. 
ογὶξ, απίϊᾳ. ». δ 84.---Ἠο ἀἰβεϊποιίοπ οὐ  αάδιι δῃὰ 15γδθ] ἀοθβ ποῖ 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘ {Π6 βϑραγαϊΐοῃ οὐ [ῃ9 Κίπράοτηϑ, θαΐ 18 χαϊίο Βαϊ 0 }9 
ἴῃ [Π9 τηουτἢ οὗ Ἰλανὶ 4, Ὀθίογθ ἢ ο86 τπαϊη, αν [86 ὈϊΓΕΟΥ Ἔχρεο- 
Τίθποθ π6 μαά μαά οὗὨ {π6 Ἰοπρ-ϑίδῃαϊηρ Θδ]ουβΥ οὗ ΕΡγαῖτπι 
δραΐπϑῦ πάλῃ (860 θβθῃ. Οὐουηπι. οἱ 18. χὶ. 18, δῃὰ ΤΩ δροἱ. 
γ ετβ. Ρ. 61) 10 τηαβί μανθ θθθῆ ἀρϑίῃ υἱν  αἸγ ργαβθηϊθά, {παῖ (86 
πἰτοτηρίθα του οὗ Αἀοηϊαι, {πὸ [Π6 σΟΠΒΡΙΓδΟΥ οἵ ΑὈδβδίοιῃ 
(2 ϑιιι. χίχ. 40 8.) πυϊρῃῦ δά πονν ἔπ6] ἴο {π6 ο]4 οϑίουϑΥ. 1π 
ΒΌΘΝ ΟἰΓΟΙταβίϑ 068 ἴδ γγα8 Οὗ σΟΠΒ᾽ ἀθγ  Ὁ]6 ἱπιροτίϑηοθ ἐο ἀθοΐδγθ 
ϑοϊοπηοθ Κίηρ ονϑῦ ἴϑγδθὶ δῃὰ «υάδῃ, δ8 Ἐρβσαῖπι σε [86 
πῖθοϑ ἀθροπάθηϊ οἡ εἷπὶ πδά Ἰοῃσ δϑβαπιθὰ (ἢ πδῖμθ [5τϑε] ἱπ 
ορροεϊϊοη ἴο υἀδῇ, οοπῖρ. 2 ὅδπι. 11. 9, 10, 117, 28, 1. 11---21. 

γν. 86, 81. Βοπαίαϊι δῆβυγθυβ [μ6 ἀθοϊαγαϊίομ οὐ [π6 τογαῖ Ὑ}}} 
τ ΓΠ6 ΘΟ. Βττηδίοσυ, “' Αιηθῃ, 80 τρδὺ ϑμουδῇ δᾺῪ ;᾽ {μαὲ 18, 



1 ΚΙΝΟΒ 1. 88---40. 8ὅ 

ΤΩΘῪ ἴΠ6 σπορὰ οὔ 6 Κὶπρ δ6 ἃ ποτὰ οὐ ἴ["6 Τωοσγά, ψϑο [1819 
νμδὶ μοΐβαγβ (5. χχχὶδ. 9), αι δά ἀ8 [6 ρίουβ σίβα, τμδὲὸ 1ῃ9 
Ι,οτὰ, 88 μα δὰ Ὀθθὴ ἢ} Πανὶ, 80 τνου]ὰ αἶδο ΒῈ σὴ ϑ501ο- 
ΤΩ Ομ; Δπἀ τηᾶἶκο ἢΐ8 [ΠΣΌΠ6 στϑαΐος ἔμδη {πᾶΐ οὗ Πανὶ, Οἱ {88 
ὙΒϑοάογοε βυγ Κἰ ΠΡῚΥ τϑιμασῖκβ : ἤδεσεν ὡς οὐδεὶς ἔχων πατρικὴν 
φιλοστοργίαν ἐξηλοτύπησε παῖδας" καὶ ὡς ἴδιον πατέρων τὸ βού- 
λεσθαι τοὺς παῖδας καὶ ἑαυτῶν λαμπροτέρους ὁρᾷν. 

γν. 88---40. [π δοοογάδποθ ὑῖτ [Π6 Θχργαββίοῃ ον {86 τογαὶ 
Ὑ71}} [186 ἀποϊππρ οὗ βο]οπιοη 18 ἱπατηθά αίθ Υ ρουξοσπιθὰ ὈΥ ἐπ 
ΒΙΡᾺ ῥυῖϑϑὲ Ζϑάοκ ἴῃ {Π|θ ργθβθῃοθ οὔ Π6 ργορῃοὶ ΝΝίμδη, [Π9 οοτὰ- 
ΤΩΒΠοΓ ἴῃ ΟὨ]οΥ Βοηδίδι, [μ6 σογαὰὶ ῬΟΑΥ͂ συάγὰ, ἀπὰ ἃ ρτϑαΐ πγὰ]- 
ειῖπάο οἵ Βῃουτίπρ δῃὰ το]οϊοίηρ ρθορὶβ. Υ͂. 88. ὙΒΓῚ ὙΘΙ 

σωματοφύλακες (υοθορλὶ Απεΐᾳ. νἱ!. δ, 4), ἔπι οογρ8 οἱ ἔμ τογαὶ 
Ῥοάγ ριαγά, 2 ὅδ). υἱῖϊ. 18, χν. 18, χχ. 1---28; 1 ΟἿ κ. συ]. 
17. Οὐοποογηΐηρσ ἴΠ686 ΟΒοτθα] δπὰ Ῥο]θμΣ ἔτοπι (μ6 οἰἀθβὶ 
Ἔληο5 νδυίουβ ορὶ πῖοπ8 ῥγονδὶὶ, 860 ει )όγὶ ἀμ. υϑῶ ». 892 86) 
Ἱκοπῖὶ ἀἰδδονὶ. ρλὶ. ἑλοοῖ, Ν,ο. 9, ἀπὰ πον Ὁ]. Ἐ.. ὙΥ. 1. Ρ. 
212 ἔ. ΑΒ ἴο [89 ρστγβιηπηβέϊοαὶ ἔστι οὐ {πὸ τον 8, βομιθ 86}}} τ - 
σατάὰ ἴπθπὶ (που, ἱ. Ρ. 4. δπὰ ὅϑ.16γ Τωϑῆγρ. ἀ. ᾿ιθγ, ϑὅρτ. 1. Ρ. 
215) Του ρἢ πὸ Ἰοηρον τ ἢ 6116 βαπιθ σοηβάθποθ 88 [86 οἷον 
σευ ογ5 (5. ὕ εβθῃ. 1 θἤγρθρ. ρ. 526) 88 ἀροοοραίοα ρ] ατ]8, ἡ Ἐ1]6 
Ἐν] 4 πονῦ 8180 ᾿δοκπον)θάρε (Η 60. τ. Ρ. 280, ὃ 64.) [Π6 οὁχ- 
᾿Ιέβῃςθ οὗ 1π6 Ρ]ῸΓ. ἴπ 5», πο μΘ. ὁπ06 δἰ ορϑίμον ἀθηϊθα (8. 
Καὶε. ὅτ. ρ. 296 ἢ.) απᾶ ὕϑβει. 88 γοἰγδοιϑα σηθοῖὶ οὔ (86 νἱοὺν 
Ῥτγορουπάοα ἴῃ ἴμ6 Πριγσοῦ. (5. Ηοῦν. ἅτ. Ὁ. 150, 18 64.) 80 
ἐμαὶ ΒΟΙΒ δὲ ρσθβθηΐ, διὰ σου ϑ!]γ ἢ )αβίϊςα, ἤᾶνθ ἀρτυθθα ἴο 
τορατγὰ {118 ἔτγο τγογἀ8 88 8] θοῖνθ ἔΌσπηβ ἴῃ ". Οὐποοσηΐηρς; [ΒΘ 
ἀοτϊναϊίοπ δηά ἱπέογργοίδεοι 8180 Βοδγο Υ ἃ ἀοαθὺ οδΠ Τοιηδίῃ. 
Ἐὸγ {ι6 ορἰπίοπὶ ρὰΐ ἔοσνγασά ὈΥ 1μ6 οἱάθυ υτίίοσβ (Ρ ε Βδσ. ἐ.0. 

1 Βγ Ἐπαὶὰ (Κτῖς, ὅτ. ρ. 297 δπὰ ϑβοβ. ἃ. Υ'. [5τ. 1.) Ρ. 292, 298), 
Ἡοδηβπη ἰῃ δἷβ ἐγθδίϊβο, [[πᾶϑσ δέ ἀυπδϑίυ πὸ [Βγϑ6 1168 ἰος Εργρίὶ 
{- ΤΙϊπιαπη δοὰ {Ππιῦτοῖτ 8. {π60]. Θίυά, ἃ. Κτιε, 1889, Ρ. 2, Ρ. τὴν 

ονογθ, ἃ. Ῥμδηΐζ. ἱ., ». 19, Βεοτίμοδα ἴῃ ἐμ αββοῖ. ἀθν [8γ. 2 ΑΡΒαὶ. 
Ρ. 197, ὕαικο, Βυ. Βαῦογ, ἄς. ΤΆ ΐβ νΐενγ ταδὶ οί ΗῪ οπ ἐδῖ8, ἐμαὶ 
ἴδο ῬἈβἐΐπ68, 1 βατα. χχχ. 14, Ζϑθρῇ. ἱΐ. δ, ΕἰΖοὶς, χχν. 16, δγὸ οδἱ]εά 
ΠΣ διὰ Ὁ; Ῥαξ ἰπ {86 ἵπτο Ἰαίίοσ ἰπϑίδῃοθθ (818 πδῖὴθ 18 ἀθ- 

δἰ σι αν αϑοὰ Ὁ ΕΖοῖ. πίξμ οὐνίουβ ΔΙ Ἱπβίοι ἰο ὙΓΌΣΣΙ, 85 [860 Ῥῖ, 

ἱπετηδίθθ Ὀγ 15 σεπάογίηρ : ἱπέσηβοίαπι ἱπίεηεοίονεδ. ΖΟρ βίδα αἶβὸ 
[48 δοὶ ἐδ πδῦθ τῖτ τϑίθσοποθ ἰο 18 ἑπηἀαπιθηίαὶ τιθϑηΐηρ ἐζει- 

ο2 



86 1 ΕΙΝΟΒΊ. 88---40. 

1, αἰκοιθδσμον οὖϑονυ. ρλὶϊ. ἴι. 11 84.) 8πὰ ἀρδὶπ ΒΙΓΟΠΡῚΥ πιδὶπ- 
ταϊηθ4 ἴῃ τϑοθηῦ ὑἰπιθ8, {παᾶΐ "ΣΥΣ 88 Ὑ76}} 88 "ΣΥ) δ᾽! ϊῆε58 [μ 6 

ἄεγε. Ῥγοργίαηι ἤαης υἱπι 6 πιδπιοῦὶα ποῊ ποοβ8ἴ856, ργοδαί Ζερῆ. λαπς 
ἔρϑαπι οὗ οσαιιϑαπι Ῥ ιὶϑίαοβ Ονοίϊπι υοσαη8, τι εἴ ποπιθη δἰ οπιθη ἰ8 (86 
οοττοοῖ γολδτὶ οἵ Εἰ. Α. ϑβίγαυδε, ναίίο. Ζερῆ. ». 49. ΤΒὰὺβ οη]γ 1 
ϑδιη. χχχ. 14 τϑπηδίηβ, θογθ ἩΓΥΎΣΥῚ οογίδι Ἰν ἀθποίθβ οἰ μθὺ ἃ Ῥϊ- 
Ἰιβεϊηθ ὑγῖθθ οὐ 86 ῬΒΠἸϑιἴη68 ἴῃ βΘΏΘΓΑΙ (οοπιρ. ν. 16) ; Βαξ ὑο οφοποϊυθ 
ἔροα ἐῖ9, (μαι 80 ΟΒογθίῖ, τπ6 του] ραδγά, νοῦ βρϑπθγα νυ ΡΒΪΗ8- 
ἀἶπο8, 18, ἰο 880 186 Ἰοαδβί, ΨΟΓΥ͂ ΤΔ8}. ΕῸΓ ὄνβὴ ἰῇ αν, δοοοτάϊπρ' ἰο 
2 ὅδ. χν. 18, δὰ δι θ5 ἴῃ ἢΪ8 δύταν, ἰδ ὈΥ ὯΟ τηθδη8 ἔο᾽ ἴονγα τμδὲ 
Ἠἷ8 θοάγ-συλγᾷ νγᾶβ οοτηροβοᾶ οὐ ῬἈ]]1βεἴπ68, 18ο8 Βαγθα αγῪ 068 ΟΥ̓ 
186 [ϑγδϑ 68. Αραϊπϑί ἐμῖ9 ἀογὶ ναίίοπ οὗ "ΓΛ 3Ρεαῖκ ἀθοϊἀθάϊν, (α) 
{86 ἔθτπι ἼΣΦΏ) Δ΄ Αγ 8 σοπηθοίβαὰ νίτῃ ἰέ, τ Βίοἢ δοοοτάϊηρ, ἐο Ετταὶά 
ταυβὲ θ6 οοπίγδοίεα ἔγοπι ἽΣ Δ πιοτὸ ν ἔγοπι βι τ] Αυ γ οὗἩ βουπᾶ, ἔθ 
πο Οαβθηΐαβ ἢ88 τηδάθ 1)6 νν6}]}-ἰοαπάοα οβ]δοιίοη, φιιίβ λυυ)ιβηπιοαϊ 
οοπίγαοίϊοποηι ἐπὶ ἰϊηριιὶβ δαπιϊἐϊοῖα γεγαὶ 5 διὰ (ὁ) ἴἰ86 Ἔχοίδηρθ οὗ ἐμ6 
ἴοστη Ὑ5 ἢ ἡ. Μον., Βετγί., πὰ Εἶν. σϑγίδί]Υ τυ 188} ἰο βίδπιρ 
ὙΑΞΤῚ 88 8 ποπὶ, φεπί. δὰ ἀπάοτβίαπα ἰξ οὗ [μ6 Κᾶρες; γγῆο, δοοοτάϊπρ; ἴο 

Ηδτοδοίαβ ἰ. 1711- 8, Τμυογᾷ. ἱ. 8, ϑίγαθο χῖν. 2, ἑοστηϑὰ ἃ ρατὲ οὗ [88 
Ῥορυϊδίΐοη οὗἩἉ Οτεΐβ, δηα 88 νδ] 'δηΐ 80] 416 γβ βογνβά οῃ ῥᾷύ δνϑὴ ἴῃ Ηο- 
ἸρΘΓ᾽Β (ἴπη|6; Ὀαΐ ἀοοί 40] Υ ἀραϊηϑὲ {818 8 {86 Θοπποχίοη οὗ {88 "9 

στ (Β6 τυ ταπηοιβ, 2 ΚΙ. χὶ, 4, 19. ΤῊΘ ἡ» 8ἷβο, ϑδπ 6 88 {|| 

Οατίϑηβ, 88 {Π6 "Σγ 2 Οτεΐδηβ, δπὰ δοίῃ ἰορείθιον οαπποῦ ἔον {818 τθαϑοα 
θὰ ΡΒ] Ἰβι1π68, θοοαυβα [6 Βγροίμοϑῖ8, {πὲ ἐπ6 ἈΠ θεῖ η68 πιο τθ ἱπὶ- 
ταϊρτδηΐβ ἔγοπι Ογοῖθ, πον βίαπαϊπρ ταὶ Βογίποδα ἴῃ Ὁ. 4. Ρ. 
180---200 [88 864 ἴον 1ΐ, 18 81}}} ἀοβιϊ(ϊθ οὗ ῬγορδὈ! γ, 88 [89 
οη]ν ἰϑίοτίςϑ] ἰθβιἱπιοηΐθ8 (μδ΄ οδῃ Ὁ6 δα ἀιιοοᾶ ἴῃ 118 ἕδνουτ, {μ6 ἀθοΐα- 
ταϊϊοη οὗ Ταοίίαβ, λίϑί, ν. 2; ὕμάαος, Οτεία ἵπδία ργοΐμφοβ, πουϊδϑίπια 
1ωδία ἰπβοαίθ86 πιεπιογαπί, χα ἱεπιρεβίαίο ϑαίιιγηιιθ, υἱ «]ουΐβ ρωΐδυβ, 
οὐ886γὶ γεφηῖϑθ, τι [86 βίδϊοιηθηὶ οὗ δίερὴ. Βυζαηί. 8. υ. Τ' άζα, (μδὺ {18 
ΟἿ τῦϑ8 ὈσΟρΟΥΪΥ οα]]οὦ Μίποα ἔγοιῃ Μίποβ Κίπρ' οὗ Ογοίθ, δοοογάϊηρ᾽ 
ἰὸ 186 7π8ὲ ορίηΐοῃ οἵ ϑίγδαββ, ἰ. ο. ». 417, ἐαδιιίατγιιηι ἱπάοίεπι ἰαπι ἀρεγίες 
γνῶ εἐ6 ἤογιηΐ, υἱῷ υἱὲ π᾿ οοπδιπι υϑηϊαπί. ἤθδην ἢ1]6 στοτθ {818 Ὠγροίμο- 
818 το ιοἢ Ὀοίου στοαπάοα, γοῖ πϑίἐΒ6 Ὁ "Ὁ ΠΟΥ ἸΓΥ2 88 8. παιὴθ οὔ (88 
ῬμΠ]Πἰβεῖπθ8 σου] θῸ ἀογίνοα ἤγοτσι Ογοίθ δπά 1ΐβ ρορυϊαίϊοη, Ὀδοϑῦβθ 
δοσογᾶϊπρ' ἰο ἐο ΟἹ Τοβίαπιθηὶ, (Ποαΐ. 11. 28; Απι, ἰχ. 7), 186 ῬἈΠ]18- 
{1π65 ἱπιπιϊρταίοα ἔγοιη Οδρεύίοτ, απ ἔμα8, δοοογάϊπρ ἴο (μοὶν οτ ρῖπαὶ 
Ἰαπᾶ, πιΐρΐ θ6 οδ}])ο Οαρλίονῖπι, Ὀὰὶ ποὺ Οτγοίλίπι ἀπα Οανῖηι, ποῖ ἴὸ 
τπδηΐίοπ ἐπ δὲ δοοογάϊπρ' ἰο Βεγίμθαι᾽ Β οὐνη οοπίδββίοη, (Ϊ. Ρ. 4. ρ. 195), 
“ΒΓ 8γΘ Θῃτοποϊορίοαὶ ἀ ΠΟ {168 'π τϑοϊτοπίηρ (Π6 ἢ] 15Ε1π68 ἀτροπρ᾽ 
ἐη6 Οατγίδη ἰτθαβ, 0 τότ γβί δορὰ ἰὸ ἰθανθ (86 ἰβίδπαβ ὮΥ͂ 
Μῖποϑ δπᾶ {δ στονίηρ; πιδγὶ ἰπι6 ρόονγοῦ οὗ (Π6 σα ῖκβ,"" Ὀθόδαβο Μίηοϑ, 
δοοογάπρ' ἰο Ηδοϊς, Κι οία ἱ. ρ. 800, ἴβ ἰο "6 ρἰδοθᾶ δϑουΐ 1800, τ Ὲ}]}8 
86 ῬἈἸβύϊμοθ αἰγοδάν ἀνγοὶὲ ἴῃ Ῥαϊθβεϊπο ἴθ ΑὈγΘμ απ 8 {ἰπ|6 ἀροὺξ 
2000 Β.0., δῃὰ ἰμαὶ ἰπ9 ἀγρυπιθηῖβ ἴογ (86 ἰάθπί ιν οὗἨ Οδρθίος δυᾶ 
Οτοίο δἂγὸ ποῖ βυιοῖ 88 ἰο ουαἰϊνοῖχ 086 δι ποσὶν οὗ {86 ΧΧ., 189 

ἜΝ 



1 ΚΙΝΟΒΊῚΙ. 88---40. 87 

ῬΒΣ βθη69, 1 οἵ ΟΠ]Υ πα πιῖ581}}6, θθσαυβα Πανὶ ἃ ἡγοῦ] ΒοΘΥ ΟῪ 
Βᾶνβ ἐγιιϑίθα ἶπηβοὶ ῇ ἰο 8 ΒΟΑΥ͂ συαγὰ οοπιροβοά οὗἉ ογεῖρποιβ 
(για. ΕΒ. ὙΥ. 1. ρ. 218; 668. ἐλ68. ἴῖ. 119), θα} 18 ΘΒρϑοῖα! γ οὉ- 
)βεΠομδῦϊθ, Ῥϑοαῦβθ, 1, {π6 σοῃ]αποίίΐοη οὐὗἁὨἨ ἔνγο βϑυπομυτηοῦβ 
ΠΆΠ168 [Ὁ 0Π6 Ἀπ [Π8 8816 ῬΘΟρΪθ νγ88 γί!  Θχιγδογ ἱΠΑΓΎ, [Ὁ 
85 Ο6βθῃ. ἰ.ο. ». 1107 ΥΘΥΥ͂ ῬΓΟΡΟΥΙΥ τοιλΑΓ 9, φιΐδ ογοάας ἀτπαδ αρ- 
Ῥεϊϊαξίοποϑ δγποηψπιαδ ἦοο πιο οιιπημζαΐαδ 6886 ὃ φωαδὶ ἀἴσαϑ : Ἐπιρ- 
ἸἸδπιδῃ ἀπά Βυϊίοη, 1{4]14π δηὰ ὙΥ εἴβοῃθ; 2, ὑθοαυβ8 δἴδγνγαγάς 
τι:ἷ8 ἀοδὶρτιαίίοη οὗ ἴῃ6 τογαὶ βοάν Βαλτα Ψ 85 Θχομβδηρβὰ ὙΠ} [86 
1Κ6- βρη γίησ Ὁ ΤῚ ὙἼΣΙΙ (2 ΚΙ. χὶ. 4--19), δῃὰ ἴῃ 2 8δπι. 

χχ. 28 ΤΠ βίϑῃ 48. βοβίἀθ ἼνθοΣν ΜΏοτο ἴῃ6 Μαβουῖίοβ που]ὰ 

ΑἸτα ἴε Ἡ που ΠΘΟΘΒΒΙΥ ἱπίο 7 Π- ΒΟ νογἦβ ἃγθ ταῦοὶ 
ΤΑΙΠΕΙ ῬΓΌΡΟΙ ΔρρβΙ]αἰῖνθϑ ; "7γ,2) ἴοπὶ Σγ2 ΠΙΘ8Π8 σοΠ 8807, 
σαγηΐεις, Ὀδοδ 86 ἀτηοηρ [ἢ 6 15γ86 1168, ἃ5 φΈΠΟΓΑΙΙΥ ἴῃ 1Π6 Εἰαβέ, 
186 τογὰὶ συδγάβηηδθη θχθουίθα {Π6 βεπέίθῃςθ οὐ ἀθδί οἱ οὐ πλϊπ4]8:} 

-« -«« ων 

ἌΓ ρὉ ἄοχα ἔπθ Αὐτὰρ. (Ὁ: Ὁ Μιρίί, (5: λ9 σοίοτ, σορπαῖθ πῖον 
ΤΩΘΔῺ8 ΓΌΠΠΟΙ δια -- σουΓΙοΣ, θθοϑι88 ἃ ρᾶγὶ οὗ [π6 Κὶηρ᾽Β 

δυλγάδιηδη {|Κ6 {ῃ9 ἄγγαροι οὔ 1Π6 Ῥοσγβίδῃϑ γοτθ Οὔ] ρα ὕο ῬΑ 
186 Κἰπρ᾿βΒ τηδηἀαίβϑ ἰο ἀἰβίαπὶ ρ΄δοθβ, 2 Ο}}γ. χχχ. θ, 88 18 τιδιδὶ 

δνθῃ ἴ0 [Π6 ργεβαπὶ ἄδὺ ἱπ {89 Ῥαεγβίδῃ δῃηὰ ΤΌΚίβιι οουγίδ, 
οοταρ. ὙΠ. 1. Ρ. 4.---Κ. 89. “ΤΠΘ Βοτῃ οὗἉ οἷ] ουῦ οὗὨ {π6 ἰἀθ6γ- 
80]6᾽ ἸΌΦΠ ΤῊ 38 οἰ1-ἤαϑκ οὗ Βογῃ, 1 ὅδῃι. χυὶ. 1.--- Το οἱ, 

τὴ ΒΊ ἢ 186. Κίῃρβ, ἐΠ6 δποϊπίθα οὗ π6 1μογὰ, γοσο δποϊῃἰθα, 
νγ88 [Π6 ῥγίθβι!Υ σοηδοογαϊοα ο1], [ῃ 9 ργδραγαίίοιυ οὐ ἢ ἰο ἢ νγ88 ρσα- 
βου θά Εχ. χχχ. 22, δ μοι σἢ βοπιθ ΒΔ ὈῚΠ8 ν1}} ποῖ δάπεῖῦ (818, 
866 Οατφζον., αρρ. οί. ρ. 50, γ.---γηγΥ 18. ΒοΔΓΟΘΙΥ [μ6 Δ θοῦ- 

8019 οἵ ννϊξηθβ8 δὲ αἴδθοπ, δαὶ {Π6 ΒοΙγ τὸπε ψ οι Τανὶα ὀγθοῖθα 
0 1π6 αὐ οὗ {π6 οονθπδῃΐ οῃ Ζίοῃ, 2 ϑδατω. νἱ. 17, 1 Ο"γ. χν. 1, 
ΧΥΙ. 1.--Ἰ ]. 40. “,.) ον “ Δῃᾷ 41} [ῃ8. Ῥ6Ο0ρ]8 οαπιθ ἋΡ δον 

μῖπι,7 {παὲ 18, δΔοοοτιραηϊοά μἷπι το ἐμ6 οἰἴ86ε] οὗ Ζίοη, ψῖθἢ βαΐθ 

Ομαϊᾷ. διὰ ὅτ, νϑγβίοῃβ, πίοι οχρί απ Οἰαρλίον ὈΥ Οδρραδοοῖα, 
τορείμου σῇ ὑπὸ οὐμοῦ δυρυτηθηίβ πὶ ἔδνοιγ οὗ {μ18 νΐδθνν, (φορ. 
Βοοβδαγί. ῥλαὶ. ἱν. 82. 

1 ΤῺ βδιηθ ἐδίηρ 18 β'ρηϊβοά Ὺ -" ἔγοσα “γὴ5 "014 ρεγγοαϊέ, Θοτηρ. 

ΟΘ΄ 5. {λε8. ϊ. 611. Ἐργ (86 ἰη!ατρτθίίϊοη διἰἰοτηρίοά ὈῪ Ἐπ. Καὶξ, ὅτ, 
Ρ. 297, “εἶθ ρυτοβαβοά βὶανθ," ἔγοτη "Ἱ Ὁ ἴῃ ἐπ Βαρροβϑὰ τηθδπίπρ, (0 
ὈΌΥ, 18 ἑοπη 6 τηο ΓΟ ν ὁπ ὑν7Ὸ τοϊβαπαάογβίοοα ραββαρθβ οὗ {80 Ο]ὰ Τεβ- 
ἰδτηθπί, οοαρ. Ηθηρϑίθην. ΟἾγ βίο]. 111. Ὁ. 28 5 ΤῊ το]δίϊοι οὗ 
ἴο ὙΓγ3 ὀΧρ  δἷπβ μ6 τοϊθπίίου οὗ [π86 ἀπαβα8) ἔοσπι, γ ἴθ τ 05,2» 



88 1 ΕΙΝΟΒΊΙ. 41---48. 

τηυβιοὐ ἀπὰ Ἰουα δοοϊηηαίϊοηβ οὗ ἴογ, 80 ἰμαὺ [π6 ϑαγίμ σϑην, 
(δ) ΣΡΩΓῚ 18. ἃ ΒΥΡουθΟ]104] Θχργαββίομ.) 

γον. 41---48. ὙΠΟ ]]ουα ρυθ]1ς )ΟΥ τϑδοη θα [9 οδτβ οὔ Αἀοηΐ δα 
Δα 18 ρτιοβίβ δὲ {Π6 οἷοβο οὗ {μοὶσ ϑηϊοσία τθηβ. Ὅὴθ σηυδὶο, 
τοροῖμον πὶ ἐμ Ἰογέα! ΟΥ̓ οὗὨἉ [6 Ῥθορ]8, τησϑὲ ἴᾶνο δουπάρά 
ἔτομι Ζίοη ἴο πὸ ΥΥ 611} Εορβὶ. ὙΊθη 080 ρογοοῖνοϑβ {μ6 ποῖθ οὗ 
1116 ξἈγ-ϑουπαϊῃρσ μοῦ ἢ6. Θμαυΐγοβ--- πονΐηρ [6 νεϑὶ ρμΥ οοοδ- 
βἴοῃ οὗ ἐῃἷβ βίριιαὶ, ἀμ ροσμδρ8 δἰ σοϑαν βιιβροοίηρ {116 ψογδί---ἶῃ 
Διηδζοιμθηΐ, ἩΒΘΓαΐοσΘ [Π18 ποῖβα οὗ [Π6 οἰἵγ Ὀοϊηρ ἴῃ ἃπ ἀρτοαν 
ΑἹ ἔπ β8π|6 τηοϊηρηῦ Θοπ168 οπδίμδη, [ἢ9 βοὴ οὗἩ ΑὈϊαίμ αν, τα 
180 ἐπιο]]ρθποθ, ἴμᾶὶ βοϊοπιομ νγὰβ ποίη Εϊηρσ, δπὰ μδὰ 
ἀβοθπα θά {86 [τοθθ. Ουἱξα σμαγδοίοσιβες 18 [86 οοηβάθηςα π Β 
ψΠἰσἢ Δάοπίδιι ἐσρθοῖβ ροοά πον, (νυ. 42) ; 1 15 πὸ ἀουδέ ΟὨ]Υ 
Αβϑυτηθα, ργθίθπάθα, ἃ5 [86 .1}}} οὗ μ18. ἔδΈ ΠῈΣ οοποοσπίηρ ϑοῖο- 
ΤΩΟΠ᾽Β 9 ΘΒ810η, Ἀπἀ [Π8 στεδῖ απὰ ᾿πΗμ θη 14] ἔτ π 48 οὔ {116 Ἰδοῦ 
ὝΕΙΘ ποῖ ἘΠΊ ΠΟΜῈ ἴο ϊπ, (Υ. ὅ, 19, 26.)---. 48. ἕν ἐπιπιο, 

“ἐνρίϊοτι φμΐάσπι ἰἰδοπέον δοπα ἰδὲ δὲ σταία πιριίξανγε, 86α οὐλὴ δοπὶ 
λαδοο. ὅὃϑεῦ. β΄ ἴιη).--- δ τνογὰβ8. οὗ Φοπαίμδη, (ν. 47), τοῖοσ ἴο 
186 Βρθθοῖ οὗ Βεπαίδῃ, γν. 86, 87. ΤῊ ῥγᾶγϑσ ἀπά {πδη Κϑρινίησ 
το αοἀ ἴον {ππ6 σταοθ ἔπαὶῦ Β6 μαά Ῥβθῃ δ]ονθά ἴο Ἰοοὶκ τυῖτι [18 
ΟὟ ΘΥ̓Θ8 ὌΡΟΏ [ιΐ8 ΒΌΘΟΘΒΒΟΙ ὁπ ἴΠ6 [Πγοηθ (ν. 47 ἢ), αν ὰ 
υἰξογοὰ ἴεν ἔπ τϑίασῃ οὗ ἔπ ἀποϊπίθά βοϊουμομ ἱπῖο {π6 τογαὶ 
Ῥαΐδοο. Ὑηδ ρ]δοθ ὺ τπϑπομϊηρ 10 νγαὰ8 8 5ἴτογ ν. 40; Ὀὰΐϊ 
1Π6 ΠπαΙταῖου ογα ἢγϑί ᾿πβογίϑ ἰδ, βθοδῦβ μ6 ἀϊὰ ποῖ νψῖβϑι ἴο 
Ἰηξεσταρί {86 δοῖθα] οομποχίοη θοίτγθοη ν. 40 δπὰ 4] .-- -ΤῊο ἀροὰ 
Ῥανὶά ῥγαγίπρ οα Ηἷ8 θὰ γϑηηπα8 τι8 οὗ {π6 ρδέγίαυοι 800, ΨΠῸ 
αἶδβο, συ βθη «}οΒθρὰ ῥργοτηϊβθά ῃἴπι οὰ οαίῃ {Π6 Πι]Β] πιοπί οἵ ἨΪ8 1αδὲ 
Ὑ111, ργαγίηρ οἱ ἷἰ8. θ6ἀ {μαπκοὰ .ἷ8 οα ἴον {818 στδοθ, ἀϑῃ. 
ΧΙν!, 81. 

Ῥοβίἀθ χουν ὁπ Ὑ Βἱοῖι Εἰττ. ἴ. ρ. 4. ἱποουτθοῦΥ ἐοαμάβ {86 δββοσίοη, ἐμαὶ 
ὍΣ Ἰυδὺ ὯΘ ἃ βίπρΈΪΥ ἴοστη. 

1 Τ)ο Βαΐο, δῃ ἰπβίσυσηθηΐς τηποῖ Ἰονοᾶ ἘΥ ([9 δποίθηίβ, τγδβ ρ]δγϑὰ 
ΒΟ ἰπ ἸΟΥ δηὰ βοστονν, [8. ν. 12; Μαϊί. ἰχ. 28. 

Τεπιρογίδιι8 υεἰεγαπι {δὶ οἰπὶδ πδιι5 αὐοταπὶ 
Μᾶαρφηιιδ, οἰ ἴηι πιάστιο Ξεπιρον' λοπονο ὑμϊῖ, 
Οαηίαϑαί {ππὶς, οσαπίαδαί ἐἰϊδία ἱμαϊὶδ, 
Οαπίαδαί πιωεέὶϊς ἰδία ἡμπετίδυι. 

Ουϊά, 78. νὶ. 660 δεᾳ. 
Μδην οἴδμογ ῥτοοῖβ 866 ἴῃ ᾿ομσίαεὶ απαϊ. 88. Ὁ. 12 84.) δῃὰ οπ {86 παίατθ 
οὗ 186 ἤπΐο, οοταρ. Υ 'πον. 810]. ΒΟΥ, 11. ν. 146. 



1 ΚΙΝΟΒΔΊΙ. 49, 50. 89 

ν.49,50. ΤῊ ἐπι ]ρϑηοο οὗ βοοπιομ᾿ 5 δοοθδβίου ἴο [86 ἔσο 
ΒΡΤΟδβ δίαστα διλοπρ Α Ομ; )αἢ᾿Β ρτιθ8.8 ; (Π6Ὺ ἀἸΒρδσβο--- -ΘΥΌ ΣῪ ταδῃ 
5 σῇ τγὰγ. ΑἀοῃϊἾαϊῃ ᾿ἰπ186}} δουρὶ τοΐαρο δ [80 δία ἔζοτη 
[86 ΡΘΗ οὗ {Π6 τοροὶ. Ηθῖθ ἱξ τη  Ὁ6 8εἰκϑά, νυ βῖοῖ αἰίαν ἰβ 
ταθϑυῖ, σι βοίμον ὑπαὶ ἴῃ (86 ἐδῦθγμδοϊθ οὗ ἰββεπηοην δὲ ΟἹ Ρθοῃ 
(σοὶ, ΟἹα., Ποτοβ., ὥς.) οὐ ἴδιο αἰΐασ οὗ Ῥυγη:οὔεγίηρ ἴῃ [86 
τα ΘΓ 8016 ου Ζίου, οΣ [παὶ θα} Ὁ Πᾶνα οα [86 {γοβ ηρ-ἢἤοονῦ 
οὗ Οτἴῆδῃ (2 ὅδῃι. χχῖν. 2ὅ; 1 Ογ. χχί. 26 8) ὦ. Η. 

ΜΘ Δο 18) ὙΤῊΘ ἰαδὲ ορἰπίομ ἰ8 [6 ᾿θδδὲ ργοῦδὈ]θ; ἔῸΣ ουϑὰ 
Τθανιὰ νγὰϑ νοπὶ ἴο ΟΥ̓ Σ δἱ {818 ἰΐασ, γβοσθ ἀοα μϑασζὰ 18 ῬΥΆΥΟΣ 
πῃ 186 Ρεβά]θποθ ἃπὰ ρυβοϊου  Υ ἀοσαρίθα ιϊ8 οετίηρ, 1δ ΠΛΑΥ 
511] ὈΘ νΟΣῪ πιο αιοϑιοηθά, ἩΒΘΙμΘΓ ἐπθ σίρὶς οὐ δβυααι 
δτιαπίοά ἰπ ἴδ9 ἰὰν (Εχ. χχὶ. 14) ἴο {π6 δἱἕδν οὗ {{|ὸ βα ποία σΥ 
Μιδἀ 4150 δχίοπάϑά ἰο {Πϊ8 αἰΐασ, Εδίμον υχϊρεινδ νγο ΤμΙηΚ οὗ [868 
δἸίδν αἱ αἸἼθθοη, μαξ ουθα ἰπ {}18 οα86 νγγϑ βῃου]ὰ ὀχρϑοῖ δῇ ἰπί- 
τηδύοη ἐμαὶ Αἀοηῃΐζαμ [44 θὰ ἐο αἴδθοθ. Τὴ παγγαίνθ ἰβ 
ΘΟΣίΔΙΏΪΥ ὙΘΙῪ ὑσίϑς Ὀυΐ 5ι}}} νν. 80---ὔϑ τιακο ἔμθ ἱπιργθββίοη, 
μαι Αἀοῃίαιι μα ποῖ Ἰοἢ, “ογυβαίθη. Βοβιάθβ, δἱ [86 ἔδθθγ- 
πιβοὶς οὗ υϊῃ 88, ρυῖθδίβ οὔ ἔπι6 ἔδυ: !υ οἵ Ζβϑάοὶς μοβίῖϊο ἰο Αἀοηί- 
78}, οἴδοϊαίεα, 'π πμοβθα ποὶρῃρουσμοοά μ6 οου]ά ποί σομβί ον 
Ἠΐπιθ61} 9 Βθοῦγθ 88 ἴῃ [ῃ6 βαποίιδιυ αἱ Ζίοη, σογο ΑΙ δῖ μαΓ, 
Ὑ}0 νγᾶβ διίδομϑα ἰο Βΐπ), ργοβί δὰ δ8 ῃἰσῃ-υϊοβδὶ (νϑσ. 8.) Υο 
τησδὲ ἱμογοίοσθ ἀδθοῖάθ Ὁ 6 βθοοπᾶὰ ορίπίοπ0 ΤῈ αἰίασ οὗ 
θυτη οὔδυΐηρ ἴῃ [86 βαῃοίμΑ ΥὙ ἢ ΖΙΟΠ ΘΟΥ ΔΙ ΠΥ 18. Πουῃ6 16 6χ- 
ῬΓΘΒΘΙΥ πιοηθοπϑά, θὰξ 1(8 οχἰβίθμοθ 15 ποῦ ΟἹ]Υ ἈΆ]ΠῪ 6βίβ Ὁ] 5864 
ἘΥ͂ β0 ἢ ραββαροβ 88 2 ϑδϑιη. υἱ. 17; 1 ΟἸγ, χυἹ. 1; 1 Κι, πὶ, 1, 
Βαϊ 4180 118 γββθι}ίδηςθ ἴο ἐπ 6 Μοβαίο δἰέδγ 18 ἰο Ὀ6 ῥγοβιπηθα 88 
οογαῖϊθ. ΤῊ ΠοτΠΒ ὁπ [88 0 ΘΟΥΠΘΙΒ οὗ [Π6 Αἰΐαν, ἔῸΓ 16 σοπ- 
εἰσπιοϊίοι οὗἉ π ἰοῖ σοιηραγ ΒΆΠ σ᾿ Β ϑ' ταῦ. ἱ. Ρ. 420 ἢ.) βεγνϑα 88 
(9 τΩ 05 οὗ Ὀ] οββίπρ' δηὰ βαὶ ναϊἱοπ᾽ (58. ἴῃ Ρ. 4. Ρ- 478) ου βίο 
ἴο βρυΐηκ]α ἐη6 Ὀ]οοά οὗ 1μ6 οἴεσίηρ ἱπ ἰοκοπ ἔμαῦ {86 β'π γγαβ 
εχρίαἰθά δῃὰ βαϊναίζοῃ ρίνϑῃ ἰο [}:8 βίππου. ΤΆΏΘΥ Ὑ6γθ {πο γΘο τ 
8. ὈΪαςθ οὗ τοῦιρθ ἴον [88 ππϊηἰθηοπαὶ Βοιιϊοϊάθ (Εχ. χχὶ, 14.) 
“ὙἼΠο ρεγρείγαίϊογ ρἰδοθὰ Εἰταβοὶ ἢ {ΠΟΥ ΌΥ τπιπάον ἐμ ῥγοϊθοϊοα 
οὗὨ τ βανίηρ, μεϊρίηρ στᾶσα οὔ (οά, νυ] ἢ ὈΪοῖβ οαϊ 5'π δπὰ 
ἘΠΟΥΘΌΥ δργοραίθϑ {π6 τῖρῃξ οὗἨ ρυμιϑμμηθπξ ; ἴο σϑῆιουθ δηά 

ὩΡαπίβἧι Πἷπι ᾿μὸ Ἰαἰὰ Πο]ά οὗἁὨ ἔπθ86 μόσηβ8, ψουὰ παν Ὀθθη ἃ 
νἱοϊαϊίοι οὗ [Π6 ἀἰνίπο ταὶσῃξ ἀπὰ μεὶρ." (Βδδν ἴῃ ῥ. 4. Ρ. 474.) 
Ιι [Ὁ]ονβ δὲ ὁποθ ἤοπι ἔμ6 ραββαζβ, ἐπὶ 1ῃ6 τίρῃι οὗἉ σοῖυρθ 



40 1 κινοϑι. 49, 50. 

βιαυίοα ἰπ [86 Δ ΟὨ]Υ ἴο αροϊἀεηίαὶ Ποιηΐοἰ 46 γῦ88 'π [89 σοῦγθα 
οΥἹὨἨἁ τίπιθ οχίθπάἀθα ἔασίμογ, 80 {πὲ οἴμοῦ ἐγβηβρτθββϑοῦβ ϑοῦσῃξ 
Τοαρθ αἱ (Π6 αἰίασ.0 Βαΐ {6 π|]] τηυγάθγοσ τγὰβ ποῦ ῥτὸ- 
τοοῖβά, δῃά ἐπογοίοσγθ ποὶ {π6 ἐγαϊΐοσ, οοιηρ. Εἰχ. χχί. 14; Ναπι. 
χχχν. 12; δπὰ Μϊρῖπα Μαοο. '. θ. ϑοϊογτηοπ, μονγθνοῦ, ἰοοΚ8 

Ὅροι Αἀοηϊ)α ἢ 8 δϑίηρ ἴο {86 δἰταν 85 ἃ βῖζῃι οὐ σβροπίδποθ, δπᾶὰ 
ἐογρῖνοβ ᾿ἷ8 ἰγαπβρτθββίοη ψ ἢ ἐμ 6 ἐνθαδὶ οὐ ἀθδίῃ 88 βοὸπ 85 ἢ 
Ββοι]ὰ ΡῈ συν οἵἉ ΔΠΥ͂ Ποὺ οτΐπιθ, νυν. ὅ].---ὅ8, ἩΉΐοἢ οοσαχτοά 
ΟὨΪΥ ἴοο 8οοῃ, δοῃρ. ἱϊ. 18 8..---ΜΨΞ 61. Τὸ {π6 πογάβ οὔ Αἀοπῖ- 
78} : “16ὲ ἴπ6 Κίῃρ᾽ βισθασ ἀπο τὴ ἰο-ἄαγ, ὑπαὶ ἢ ν}}} ποῖ 518 0 
εἶ βαυναηῦ στ (86 βοτὰ," γγχὸ ΤΏΔῪ ποῖ ΙΔ ΟἿοτ. ΒΌΡΡΙΥ : 

» ἀδισ ποη ἀϊδοσάαπι, πἰδὶ, ΤῊΪθ8 σοῦ] Ρ6 δὴ ὀχργεββίοῃ οὗ ἀβ- 
8η66, ΜΠΪΟΝ ἀο08 ποῖ δοοοσὰ ἢ {π6 βιδίθιμθμξ: “86 ἤδαγοα 

Ὀοίογθ Κίπρ ϑοϊοιποη. Τὴ πογὰβ αὺθ τωποῦ σϑίμοῦ ἴο ὃ6 
ΤΟρΆΓΘα 88 8 ΘΗ ΓΘΑΙΥ͂ ; 168 Θο]οπιοη ῬΓΟΙΊΪδ6 ὁ. οδδ ποῖ ἴο 
Ῥαΐ πῖΘ ἴο ἀθαίῃ. ϑοϊοπιοῦ ἄοθβ ποὶ ρῖνθ ἃ Ὀγοτηΐβο ομ δίῃ, 
Ὀαΐ ΟὨ]Υ 15 τογαὰὶ ψογά, πὰ τῆοσο ΑἀοηΐἾαι σου] ποὲ οχρθοῖ. 
δυγΣ υὖν ῥτοῦιιδ, 48 Ὁ Σγν Βαΐα ἢ. 11 ; Ρτον. χῖϊ. 4, χχχί. 

10.-ἰῆλη Εν εοδ, “ἔβοτθ 588.8}} ποῖ δῃ μαὶγ οὔ δἰπὶ 81 ἐο ἐδ 
οδνῖἢ, ἴδ. ἃ ῥργόνουθῖαὶ Ἔσχργθββίοῃ, Κ ΟἿ οὐγῃ “’ ΠΟΡΟΔῪ 5}}4]}} 
Βυτί ἃ Παὶν οὗ ἢῖ8. Πεδά," ὈγΥ ΜΉΘ ΔῺΥ οπ6 ἰβ βοουγοά ἤτοπὶ 4]]} 
γνἱοϊθηοα πὰ ρυπιβῃπιθηΐ, 1 ὅδπι. χίν. 45; 2 ϑϑιη. χῖν. 11. [Ι͂π 
186 Νοιν Τδβίδταθπί ἔῃ 686 σνοῦὰ8. ἀβποίθ ἔμ6 τηοϑὲ βρϑοῖαὶ Ὀῖνῖπο 
Ρτοϊβοϊίοῃ, οαγ6, δπα ρσεβογνδίίοῃ ἔτΌῸπι 811 μᾶστη, δα τηϊβέοσέπηθ, 
Το χχὶ. 18; Αοἰβ χχυΐϊ. 84.--- ΤΡ ὉΝν ἐγθεὲ 15 νὶοῖκοά- 

Π688 86 ἴοαπά ἴῃ ΐτλ, Ὧ6 5888} ἀϊθ. ὁ ΑἸγεδάγ Ὀγ 186 αὖ- 
ἰοιαρίοα αϑιιγραίίοη οὗ {1 [ῃσομβ Αἀοηϊδῃ μαά ξογίο θὰ Ηἷβ Η188. 
ΒΒ {μϊ8 ἐπγθαὶ 18 ποῖ ἴοο βθύῦθσβ, αὔἔοὺ ϑοϊοιηοῃ μδά [ογρίνθη 
δ. ὙΠῸ ρῆγαβθ ὙΓΤΤῚ δα {Π6Υ Ὀτουρης Πἴηι ἄονῃ ᾽ 
ἈΡΡΘΑΙΒ (0 ἱπάϊοδίθ ὑπαὶ Α ἀοη )δἢ βέοοὰ ἀθονθ {6 αἱξαν, (πὲ 18, 
οα [86 Ἰεάρθ βυτγουπάϊηρ [Π 6 Δ]ζδτ, ΘΒρΘοῖαΠ]γ ἢ γα δοηραγο ἐῃθ 
ΤΙΞΙΞΙΙ ὍῈΝ οὗ ἵἰ. 29.-ἼΠΠ ἀδποίεβ βαθιηϊββίομ ἴο βοϊοϊωοῃ 
δὰ τϑοορηϊείοι οὗ Βὲπι 85 Κίηρ' ὉῪ ἀοΐπρ ποιμαρθ, δῃὰ ποὲ ἔοσυ- 
τλδ] ὙνοσΒμἷρ 88 ΟἿδγ. ἐμιίπ]κ8, Θοταρ. νν. 10, 28, 81.---ὙΥὴ τὴο 
νοσχά8 ΓΙΚΡῪ) δ; ϑοϊοϊμοῃ 868 Ὠΐιη αἱ Ἰθογὲγ. 

ἊΝ 



1 ΚΙΝΟΒ τι. 41 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ 11. 

ΧΑΒΤ ΟΠΑΒΘΟῈΕΒ ΟΕ ΠΑΥῚΡ ΑΝῸ ΗΙΒ ῬΕΑΤΗ, Υ. 1---]]. ΟΟΝΕῚΕ- 
ΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΥΕΒΕΙΟΝΤΥ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ, νΥ. 12---46. 

ΑΠοῦ ϑϑοϊοπιοη νγὰβ δῃηοϊπιθα Κίηρσ, [89 ο]4 Κίηρ Πανὶ 5υπι- 
ΤΩΟΏΒ ἴῃ 6 ρῥ,ΔΠ4668 οὗ 8 Κίηράοπμμ, 411 {Π6 ῥυποθβ οὐ {π6 ἐγῖ 68, 
ΠΟΓΩΤΏΔΗ Δ6Γ5 ΟΥ̓ [Π6 Ὅττην, βίθνναγάβ οὐ {16 το γα] ἀουμδίῃ8, δουγῦ- 
ΟΥ̓οΘΙ5, ἀπὰ τπαὶρ! ιν πλθη ἴο ἃ του] ἀϊοὶ δὖ ϑγιβαίθηι, ργθβθηΐβ ἴο 
1Πϑτὰ ϑοϊοιηοη [116 βιοοθϑ80 Ὁ σμοβθῃ οὗ (ἀοά, Ἔχποσίβ [μ6πὶ ἕο 1868 
ΟὈβοσνδῆςοο οὗ (οὐ β σοσῃσπδπαπηθη 8, σΠΓρθ8 οϊοσποη νη] ἐμ6 
Βυϊάϊηρ οὗ {λ|6 ἑαπλρῖθ, γν}}116 μ6 δ [Π6 βᾶτηθ ἐἶπη6 ΘΑΓΏΘΒΕΥ οοπι- 
ταθῃ 8 {815 τηδίίου ἰο 4}} 488θι Ὁ] 64, 848 ον ον ἴο ἢΐπι {Π| τηοα οὶ 

ΟΥ̓ [μὸ ἐθπῖρ]6 Ὑ1 ἢ 411} 86 τηδίοσίαὶ πο μδ4 ςοἸ]θοίβά ἔου ἰΐ, ργοιηρίϑ 
1:6 σταπάθοϑβ οὗ {π6 Κίηράοτῃ ἴο ἃ σοπεσὶ δαξίοη ἰο ἐΠι|8 ἱπηροχίδῃς 
ψνοσκ, [86 Θχθουίϊίοη οὗ νοι αοα Παά ποὶ ρστγαηίθά ἰο ἷπι, ναὰὲ 
᾿ιδἀ σοτηπ 64 ἴο ΗΪ8 βοη, Δπ4 σοπο] 468 {Π||8 ᾿ἰα8ὲ ἀ5ΒΘΙ Ὁ οὗ [86 
Εἰηράοιμ ἈΠ6ΟΣ 8 τοῖρῃ τ ἢ ἃ ρτοαῦ ΒΟΥ ΗΟ] 4] [οδεϊνα], ἴῃ τ ΒΙοἢ 
186 4856: }}]6ἀ δϑέδϊθϑβ οὔ [π6 Κιηράομι ἀἰά ποτηᾶρα ἰο βοϊοιμοη δπὰ 
δηοϊηίοα μἰτη Κίηρσ {Π6 βοοοπά {πι|6, δῃὰ Ζδϑάοῖκ πὶρἢ ρῥχϊοβί, 1 
ΟἿν. χχ!, 1, ἀπὰ Χχυῖ!, 1--οχχῖχ, 24. ὅϑυΟἢ ἃ βοϊθμμη ποπηαρθ 
οὗἨ {86 τοργθβθηζαίνοθ οὐ 186 ρθορὶβ δπά -σαρϑαίθα δποϊπιϊηρ 
οὗ [86 πον Κίηρ ἴῃ [Π6 ῥγδββθῆοθ ἀπ αἱ {Π|Ὸ ἀθβῖγ οὔ (ῃ6 
οβέβίθϑ οὗ {πὸ Κίηράοτῃ ἐοοῖκ᾿ ρΐδοα αἰ8ὸ τ 5848] (1 ὅδῃι, χί.) 
δΔηά ΠΑν!ὰ (2 ὅδηι. ν. 1---ὃ; 1 ΟἾγ, χὶ. 1---8); δπὰ ἀρρβϑδῖβ [ὁ 
Βᾶνθ θθθῃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰο ἐῃ6 σοπογαὶ δοκηον]θασηηθηῦ οὗ {π6 Κίην 
οἱ ἐδ ρατί οὗ {Π6 παίϊοῃ. Βιοβρβοίίηρ (ἢ18 τίσ! οὗ [Π6 ρθορὶθ 
Βανι, πὶ ογάδγ ἰο ορυΐαίθ ΔῃΥ σγϑυ θ᾽] Ἰοη ἀραϊπϑὲ ϑοϊοσθοῃ δῖον 
[ιἷβ. ἀθδίἢ, ργθρδγεϑ ἴῃ μἷ8 118 {{π|6,) ργΌρ Ὁ ]ν ἱταπιθα ἰδίου δον 
186 ἀποϊπίίηρ οὗ ϑοϊοπιοη πιθῃίοποα ἴῃ ομδρ. ἱ., ΒΟ τγα8 86 ο]6- 
ταῖθα ὈΥ {πῸ αἰξοιαρί οὗ Αἀοηΐ)αῖι, {118 τογαὶ αἰθῖ, ἴῃ οσάον ἐπαΐ 
[μ6 τοργοβοηδνοβ οὐ [6 Ῥθορὶθ τηϊρῃῦ σϑπάθρ (Π6 τϑαυϊβιῖθ 
Βοτηᾶρθ ἴο {Π6 ἀἰνίποῖν ἀρροϊῃηξθά βιοοθββοῦ. ΤῸ {πι8 ΔΒΒΘυΊὈ]Υ 
οὗ 186 Κίμράαοτῃ τηϑηεϊοηθα ΟὨΪΥ ἰπ ΟἸΒ τη Ϊο]68, ὑΠ|6 ογθα ὉΠ] οὗ 
ψΒ]οἢ, πουσονοσ, άπ 118 οὗ πὸ ἀουδῖ, 860 Π Δ }]16ν, ἀό ἰϊδν. αγαϊρ. 
αμοΐ, Ρ. 14, δ Βα θ)]οἰϊποά {6 18: Θχ]ιουίδίίοη οοτητηυηϊοαἰθα ἴῃ νν. 
1---9 οἵ {π18 οπαρῖον, νι εἰσι (Π6 ἀνίηρς Πανία δἀάγθββοα ἰὸ ἰ5 



42 1 κιναϑι, 1--4. 

ΒΟῺ ΘΠ ΒΌΘΟΘΒΒΟΡ ϑϑοἰοπιοη, ἰορθίμοσ Ὑγ 10} Βοπιθ βρϑοΐδὶ ομδγρα5 
ἱπιπλθἸίθ!Υ Ὀοΐογο μἷ8 ἀθδί. 

γν. 1---4, “1 ρὸ [Π8 νᾶ γ οὗ 411 ἐἰν6 οαυί,᾽ 18. ἃ ρϑυρηγαβὶβ οὗ 
ἀθαίμ, «708. χχίϊ!, 14, “1ῃ 11{8,᾽ 86γ8 Οαἰπιθῖ, “ΚΞ δ}! 9ῃ6 [88 
.ιἷα ραγίϊσυ!αν τοῦΐθΌ ΟἿθ Δρρ ϊοβ ἕο οὔθ ἰπίπρ, δποῖμον ἴο 
Δποῖμασ. Βαὲΐ ἴῃ [μ9 ὙΑΥ ἴο ἀθαι {ΠΥ δ:6 8]}} τϑα θά. ΤΉΘΥ 
8ο ἴο {μ6 ἰοτα} ὈΥ 1116 ὁῃ68 ραΐ.᾽ 

Οπιπίωηι ἰάσπι δ ἴέμδ ἐδὶ, δε εἰ ἰάεπι ἀοηιϊοϊ ΐωηι.---- ῬΈΤΕΟΝ. ΤΥ. 

Υ. 8. Το πιοδὲ ἱπιρογίαπὶ {πΐηρ, τῖῖὰ μοι [86 ἀγίηρ βογνδηΐ 
οἵ Θοἀ Βδ8 ἴο οἰαγμθ [ηἷ8 βοῃ, 18 {}ιο οδουίηρ' οὔ ἔπι οοταπιαπάβ οὗ 
αοά, Ὀγ νῖςϊι δἴοπϑ ἢ οδῃ βθοῦχθ ἴο 8ἰ8 σεῖσῃ Βι8 0 ΠΕ δια ροῖ- 
Ρδίυλεγ, Βαρρίηβββ, δῃὰ Ὀ]οββϑίηρσ “ον ΓΟ 8 μοὶ Ποὺ ἐά φμοά 

«]ελμουαΐ, δοἰδὲ οιιϑέοαὶγε (ἸΚἸτ.6 1), ΠΟΓ ἘΒΕγΪηρ 189 Ἰανὺ οὗ ἃ Κἴηρ, 
Ῥόουΐ. χνὶ!. 16 (( 41π|.} ; θὰϊ ἤν Ὁ οῦ “το Ἰκϑδρ (19 οἴνιαγρε 

οἵ Οαοἄ," πιθδῃβ ἴῃ σϑηθγαὶ ἴο ἰδ ῖκθ σᾶγθ "οἵ Θοά, μῖϑ ῬΘΣΒΟΠ; 
.ιἷ8 Ὑ1}1, ἷ8. τρῃίβΒ. ΣΟ ἰ8 ἃ Ρυγθ δρβίγαςι, σῖτα [ἢ 6 
εἰ συϊβοκίίοη, οοπβι ἀογαξίοη, γοραγά, ορβαγναίίοη, δῃ ἃ ἐμ6 ρἤγαβθ 
“. Ὁ Ὁ τ ΒΙΟμ. Οσοα8. γΟΓῪ οἴθη ἴπ {Π6 Ῥαπίαίθιον, δπά 
8. 16 δἀορίοα ἔτομι ἐξ δῃά 541} τπογο ἔγθαυθηῦ υβοᾶ ΠΥ 
Ια γι [ουβ, ΠΏθ8}8 10 Τοραγά, οὔβοσνοῖ ἃ Ῥϑύβοη οὐ ἐδμίηρ, 
οορ. Ηδηρβίθηρ. ΟἸτΙβ[ο]. 111. Ρ. 428 .--Ἴ Πὸ ἢγβί ἀπά τηοϑὲ 
δϑπογαὶ ἀθβηϊίοι οὗ κὸ Ὁ 18. “ παϊκίηρ ἴθ ἐδ6 νψᾶγβ οὗ 
Εαοά," ἐμδῖ 18, {π6 ὁοηξογπλεν οὐὨ {π6 σμοΐθ 16 ἴο {16 Ὀὶνῖπθ 
ψ1}}, ψῃὶς ἢ ὀχο  αἀθ8 [6 ὀρ οροναΐιηι οὗ ἔπ οὔβογναποο οὗ [Π8 
αν, ὙΠ1Ν 18 ποτ βί σου ἀοβηθα Ὀγ {Π6 ἀδίδ1}5 ἴπ ἐπ ΦΌ]]ονν- 
ἵηρ οἴδιβθ, ἃ8 ἰπ ἄφῃ. χχνυΐ. ὅ, Πβαΐ. χὶ. 1. ὙΤὴθ ἔθυν πογάβ 
Τρ ΓΙ. ὈΘΕΨῸ ἀπὰ ΤΠ» οὗ νοι [μ0 ἤγβε ἴἴσθθ δγὸ 

ἴουπὰ οοηποοίοα ἴῃ Ὀραΐ. ν. 28, νἱϊϊ. 11; Ῥ9. οχίχ. ὅ ἔξ., ἀθηοίβ 
ςΟἸ]δοι νον [88 016 οὐἁ ἐπ ἰανν δοοογάϊηρ ἴο 118 ναυῖοιβ ἀϑρθοΐβ 
δηα χϑϊαϊϊοηβ ἴο θη. ΤῸ τοραγὰ 6 βανθῦαὶ πψογὰβ 1} ΟἿ6Γ. 
88 Δ] οροίῃ 6 Γ ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΒ 18 ἃ8 ἸποοΙτϑοῦ 88 [6 αἰ: 1 ποίίοι τ ἢ 
18 τιδάθ Ὀγ [86 Ογίξ, ϑαον. τρῖτ. βίδίιϊ68, ἀὐὸ [86 ῬΥΘΒοΥ ρ 08 

οὔ π6 Ἰανν, 80 [ἌΓ 88 118 οδοάϊθηοδ '8 οοπηθοίθὰ υίτ ἀθβηΐίο σαϊθβ 

Δηὰ πβαρθδ; χΣῊ 7» ΘΟΠΠΔΠἀπιθηΐβ, 88 {86 Θχργοββίοῃ οὗ ἐῈ6 

1 560. ϑοβυνίὰς τἱρμν : Ηοδταΐδηνιιϑ δὶ, ψιὶ ἄος υἱὲ : οιιδίοαϊδς 
εμκίοαϊαηι, σμαπι ἀεδεο ὕελουα ργαείαγο, φια σισέοάϊα εεἰ το, μὲ δόγθδ᾽ 
πιαπάαία “εΐουα 4φἰ ἴῃ ἐΐε απιδιιίε5. 

2 



1 ΚΙΝΘΒ 1. 1--4. 4 

Ῥινίμο νη], π]ΐοὶι 'ἴ8. ἰο 06 1 8]104 ; του αν 88 [86 οδ]θοίνθ 

δϑηΐθηοεβ απὰ ογάϊμβποοδ, ἔμ6 νυἱοϊαϊίοῃ οὗ ὙΒ ἢ. ἄγαν Ῥαῃ 8ἢ- 
τηθηξ αἴοσ ἴἴ ; ΤΥ» (οδΕ τ ηΪἷ68, 88 δοϊϑιηῃ ἀθοϊαγαίοηβ οὗ {9 

ὙΠ] οὐ Θοἀ ἀραϊπβί βἷπ (Θοπῖρ. ὁπ γγγτυ» Ηδηρβέθηθ. Βοίεσ. 1, ρ. 
640 ) ΑἹ] {8686 βιαϊαίθβθ, δοσωτηδηἀπηθηΐβ, ἰπάρτηθηΐβ, δά 
Τα δ  η Οἢἶ68 ἀγῸ [Ὀππά ἴῃ τη Ιᾶνγ οὗ Μοβββ, ἴο οὔδὺ σῃῖοὴ Θανὶά 
Ὀὶπαβ εἷβ βοῃ.} ΟΦ, ΣΟῪ ἐ[Πδὲ (ποὰ τηαγαεϑῦ ἀθα] νυ βοὶ Υ 'π 

411 τ1πὰὲ ποῖ πολ λοις ἈΠ Ποσεόονον ἴμοὰ ἰαγποϑὲ {ΠΥΒ6 13 
Τὴ ἔσθ νϊβάοτη οὗἩ [π6 βογναιῖ οὔ αοά, πονγθνοῦ, οο βἰϑ.8 ἱπ 
ορϑάϊθποθ ἰο {π6 Ὀἰνίηθ σοτημηδη 8, ἴῃ νγαἰ κίηρ ἴῃ σοπηταηΐοη 
νὴ} αοά, Τρδαΐ. ἱν. θ, χχὶχ. 8... ΤῊθ σ]ο]6 Θχμοσγίδίίοῃ οοη- 
1Δῖη8 ΘΥ ΘΕ ἃ ΓΘπιβοθποθ οὗ 4708. ;. 7, ψ ἜΘΓΘ {ΠῸ Ἰμογὰ Βπι- 

8617, δἰπιοϑὲ ἴῃ [Π6 βαῖὴθ τοῦδ, ΠΟ ο ΓΒ οἡ «οϑῆσα [μ6 ΟΠΊοΘ οὗ 
Ἄσαρίδίῃ οὗ {π6 Πιοβϑῖ.--- Ῥυΐποθθ, 0 ἀθ8] τὶ βοὶῪ ΔΥῸ ὈΓΟΒΡΘΙΟΊΒ, 
δῃα βργϑϑά 586 γ ἀπά Ὀ]θβϑίης διηοηρ ὑπο ῖν Ῥ6Ορ]6, «76γ. 111, 18. 
ὙΠῸ ἀοα]: Πλανία, ἀπὰ 4}} 18γ86] Ἰονθὰ πὴ (1 ὅ'δπι. συ! 14-- 
10), ἀῃὰ 16 Ἰωογὰ νγὰϑ στ Ἠΐπι, 816 νγ 41} ἢ18 ϑῃθιηΐοθβ δηΐ 
Ὀεδίονσαα ου ἷπὶ ἐπ ῥὈγοπηῖβα οὐ [6 ρεγρϑίυδὶ ἀουῃιϊπίομ οἱ Ηἷ8 
Ῥοβίβυγ, 2 ὅ'δῃ. υἱἱ. ὃ, 11---16. ὙΠ ῥσοπιῖβθ πὶ}} Φϑμονδῇ 
σομῆστη ἰο βϑοϊοιηοη, 1 ἢ6 Κϑορ ἴΠ6 γᾶ οὗ {86 1ωμογὰ δηᾷ νγχαὶκ ἴῃ 
ἴξ ἰπ ἐγαῖα τί 4}} μἷ8 Ββεατὲ δῃὰ 41} "8 βοὰ], ΤῈ γυγοῦ οὗ ν. 4 

18 Βυδογάϊπαΐα ἴο 116 ῬῸΡ οὗ γνοσ, ὃ; {16 οοπβτπηδίϊοι οὗ [8 

Ῥἰνίπθ ῥγοιηΐβα ἄθρθπάβ οπ {16 ννῖβθ ἀθα!ῃρ ἃ8 18 ἔγυιϊξ ἀπά 
Β]οβϑηρ. ὙΥ. 4. Πθανια Βεσο βίαϊϑβ ἴῃ ἃ πορϑίϊνϑ ἔσσῃ (ῃ8 ροϑβιεἶγθ 
ῬΓοπιΐθ6 τηδάθ ἴο [εἶπι, 2 ὅ'8π), υἱὶ. 11]---1 6, “ Π6γο 8}}8}} ποῖ θ8 
ςαὐ οἵ ἔζοτη [866 ἃ τῆδῃῃ οἢ [86 [μγοηθ οὐ 15Γ86],᾿" ἐπδὲ 18, [ὩΥ 
ῬΟΒΙΟΥΤΥ 888}} ραγρθίαδ! ΠΥ ΟΟΟΌΡΥ {16 Τἤστοπθ. ΤῊΪΒ ρῥσοιηΐβα (ἰχ. 
δ), σοπῆγπιρα ὈΥ {0 Το Ἰπη56 1 ἴο ϑοίοπιοῃ οα ἢΐβ ῬΓΑΥΘΡ αἱ 
186 οομπβοοσϑίίοη οὗ [π6 ἴθι ρ]θ (ν1}. 25), το τγὰ8 τορθαϊοα δὲ 
ἴδιο τηο οὗ [π6 στοαίοβε αν] αἰίοι οὗἁ [86 τογαὶ ᾿ιουβο οὔ αν 
πού βίη ϊηρ {Π|ὸ ἀοϑέγαοίίομ οὔ “ Θγβα θη πα [Π6 ἰθιρ]θ ὮῪ 

1 Τβαὶ {πὸ τιοπέϊοη οὗ ἐμ Μοβαῖς 1αὺὺ [88 ποῖ Ὀθθῆ ἐγβηβέοττοα ὈῪ 
Ἰαίον δυαΐμβογθ ἰο ἐπ ἰΐτηο οὗ Ὀαν!ά, ὁ8 ἢθ ὟΥ οἰίβ 1. Ρ. 169 ΞΞ. δβϑογίβ, 
Ζ. Μ. Ηοτγίζ (Ατϑ δΔῃγῪ ἰγδοθ9 οὗ 86 Ῥϑηΐ. δὰ (πθ Μοβ. ἰδν ἰο ὃ6 Τουπὰ 
ἴῃ (π6 θοΟΚ8 οἵ Κίηρβ᾽ 1822. Ὁ. 6 8.) απὰ Ἡξνοση. Εἶπ]. 1. 2, Ρ. 519 
ἔ,, Βανὸ οοην!ποῖηρὶν ῥγονϑά. 

3 Ὁπρτονοᾶ ἴθ μθ τιθαπίηρ,, δμοσόδϑιπι λαδυΐί, αβϑὶ ζηθά ἰο ὕσοσσι 

ἐπ ἐδῖβ διὰ οἶμον ρδϑβαβοβθ ΕΥ̓͂ ὅθβεῆ. Οοπιρ. Ἠθηβδίθηρ. ΟἸτίδίοῖ. 
111. Ρ. δὅ19. 



44 1 ΚΙΝΟΒ 11. ὅ, 6. 

ἦι ῥσορῇποῦ «ογθιχίδῃ (χχχῆϊ. 17) ἴῸγ [86 βιγθηρεβοηίηρ πὰ 
ςοηϑδβοϊβίϊοη οὔἉ ἐμ ἔλιμέα], Τοαηά 118 [Ἁ}} γθα]ζαϊίοι ἰη ΟἸ γῖϑὲ ἐμ 6 
δνοαῖ ἀοβοοπάδηι οἵ Πανὶ, σβοβθ ἀοπιϊπίοῃ ν7}}} Θπά ατα 88 Ἰοηρ 
88 1π6 διη ἀπά τηοοῃ βίδπά (8. ἰχχἹϊ.) ΤῊϊ5. σομιρίεἴθ Ὰ]8]- 
ταθηΐ, ψ]ιοἢ Φ γοιηίδῃ Π88 δ]οπθ ἴῃ νἱονν, σοίϊγοβ θη {Π6 

Ῥγοχίπηϑίσ ᾿ποοιηρ]οίθ γθα] ζαύίοη ἴῃ [6 ἱταπηθάϊδίθ θΟα ΠΥ ἀθβοθη- 
ἀδηίβ οἵ Πανὶ, στο οοοαρίοά {886 ἰΒγοπθ 11}} [Π6 ονογέιγον οὔ 
186 Κἰπράοπι. 2} ΣΥῚΞ. ὦ ἰδ, ππόγθονθσ, ποῖ ἴο 6 80 ἀπάεγ- 

βίοοά 848 ᾿ξ πο Κίπρ οἵ εἴθ ποαβα οὐ Πανὶ ββου!ὰ Ὀ6 ἀγίνθῃ ἤοπι 
186 ἴἄγοπο, θα 773 βρη ῆ68΄ ΟὨΪΥ ἔπ6 σοπηρ]οίθ ὀχεϊγραίίοη οὔ 
μιἷθ ταδθ, 80 ἔπαῦ ΠΟ βοΐοπ βῃοι]ά γϑηιαΐῃ (0 ὁΘΟΌΡΥ ἴπ6 ἐῃτοπο. 
ΝΌΞ3 ὈΝῸ Οὖὴν 8 Ἔχρ αἰπθά ὈΥ κῃ 95 ὃν Ἀ}}5 δὴν ἴῃ 6Π| ρα γα} 16] 

ῬΑβ88 968 Υἱ1ϊ. 2ὅ ἀπά “76Γ. Χχχη!. 17. Α.8 βοοὴ 88 Πα! ̓8 ἀθβοθη- 
ἀκπίβ αἰ ἰθἃ ἴο σΟΠΡΙΥ νἱ [86 σοπαϊίοῃ οὗὨ ἐμ6 ῥτοιηῖβο, ἐμ Ὺ 
ταῖραι Ὀ6 ἀγίνθῃ ἔγοτῃ {π6 ὑῃτοπθ ΟΥ̓ γγΑῪ οὗ ο])αβιἰβοηθηὶ τ] ποις 
ΔΗΥ͂ ἰηξτ πρϑιηθηΐ ΟΓ [88 Ὀγοπαῖβθ, θθοαυβθ ΟΠΪΥ Δ] Οροίθο  δπὰ ἴοσ 
νοῦ αοἀ νου]ά ποῖ νὴ μάταν [18 ΠΊΘΓΟΥ ἤγουν [Πθτὰ, 2 ϑὅ8π). Υἱϊ. 
15. ϊ 

Ἑτοπὶ νυ. ὅ ἔο]]ονγ Βονθ τα] βρϑοΐδὶ σοτητηϊββδίοηβ. ὅν. ὅ, θ. ΤῊΘ 
φομηπ δϑίοη ἴο ρα ηἰβἢ ΦοδὉ ΤῸΓ ἷβ οτπιθ. ὙΠ6 οἰδιδβοβ: “τ ηδὲ 
αν ἀϊά ἐο πιθ, ᾿γμδὺ μα αἰά ἰο [86 ἔτγο οαρίβ!ηβ οὗ {μ6 ἢοβί, δῖ 
οοπηθοίοά, μὰξ ποῖ 80 οἰοβθὶυ ἃ8 ΜΊςΝ. ἐμῖη}κ8, στμδὺ 040 ἀϊα ἰο 
τῖθ ἰπ ΠΥ ἔντο 6] 4 οβίοουβ.0 ἘῸγ δ πουρὶι ο4Ὁ Πα πηοϑὺ ἀθθρ]Ὺ 
οδἑεπάοά Τανὶα Ὀγ [Π86 ἐνγοίο!α δοῖ οὐ αββαβϑίπαίϊΐοῃ ρογροίγαϊθα 
ὁπ ΑΡποῚ δῃὰ Απιδ8, γϑῖ ἢ8 μαὰ ποῦ ρστίενϑαά Ηΐτη δ 1815 6]οπθ, 
Βαϊ 4150 ὈΥ͂ Πἷβ ἤοσιηοῦ οοπάποῖ, ψ θη μ6 ρα ἰο ἀθϑίμ {π6 τε ]- 

Ἰίου8 ΑὈβαΐοιῃι ἱπ ἀεῆδποθ οὗ [πΠ6 δβχσρῦβϑβ σοτηϊηδπά οὐ Πανὶ ά 
θοῖογσθ [π6 σσβοΐθ μοβὲ, ἀπά, ἸπΟΥΘΟΥ σ᾽, ΒΟΟΥΉ ΒΥ ἀρΌγταϊ 6 ἐΠ6 

Κίηρ, Ῥθοδῦβ8 ἢ8 τηουχηθα ἴον ἐμ6 ἀθαίἢ οὐ 8 βοῃ, ψιο, ὑποιρὶ 

ἀἰβοθϑάϊθηξ, νγὰβ δνοὺ ἄθᾶγ ἴο ἃ ἔδι πουβ μοατὶ (2 ὅ8πι. χυ , ὅ --- 
15, χὶχ. 1--- 6), πᾶ, βπδγ, ὈΥ [Π6 σομβρίγαου ἢ Αἀοηΐ)αἢ, 
ΒΘ που Β ἢν ἐΓΔΉΒρτ β8θ ἀραϊηδέ ἷβ Ἰογτὰ δηὰ Κίηρ, 50 ἐμαὶ ἀπὲν 
δη)οϊποα {π6 Κίηρ ἴο ὑγᾶστι ᾿18 Βοῃ ἃπα βισσθββοῦ ἀρϑίηϑέ ἃ 8 
0 ψγ88 ἀΔΏρΘΙΟΙΒ οἢ. ϑοοοπηΐ ΟὗἩἨ [πΠ6 στγοαῦ οΟὨΒΙ ἀογαιοη [16 
οη)ογοά τῖτα [Π6 ἀστῶν. Εὔνεπ (Π|8 1δϑὲ οἰγομηηβίδμοθ, οἡ Μ ὶςἢ 
Τμοοάοτεῦ 1ΔΥ8 801685,} σου] Ὀ6 δ Ποϊοπὲ ἴο } 50 ΕὟ [8.6 Θοπηπη18- 

1 Μαθὼν συγκατασκευάζοντα αὐτὸν τῷ ᾿Ὀρνίᾳ (Ὁ ̓Αδωνίᾳ) τὴν τυραννίδα, 
ἔδεισε μὴ τῇ συνήδει κακοηδείᾳ χρησάμενος, καταφρονήσῃ τῆς τοῦ Σολομῶντος 

8 



1 ΚΙΝΟΒ 11. ὅ, 6. 45 

βίου οὐ Πανὶ ἴῃ ἃ ρο] εἰςα] ροϊπί οὗ νον. Βαῦ [Π6 σοπηηθῃ 8 οὗ 
Τανὶά ἀϊά ποῖ τοβί, αὖ Ἰθαβὲ ποῖ δ᾽οῃθ, οῃ ρο !ἶοαὶ απ ρϑυβοηαὶ 
ΘΟ β᾽ ἀογα 08; [ῸΣ ἢ τηθη οη8 ποιοῦ {1118 1αβὲ ἐγαηβργθββίοι 
ΠΟΥ ἔμ6 ἢγβι στο ἱπῆϊοιοά ἐμγοιρ {88 ἀφαῖλι οὗ ΑὈϑβαίοπι, μαΐ 
ΟἿΪΥ {π1ηΚ8 οὗ {π6 ἀοιὉ]6 αββαβδιπαϊΐοῃ, ὈΥ͂ ὙΠ Ιοἢ 08 84 ὑνγὶοθ 
ξογίεϊοαἀ ἢἷ5 186. Ηθ μαὰ τηυγάοσθά ΑΌΠΟΣ 88 γ76}} ἃ8 Απηδβα 
ἔτοτῃ βδ]ουβθΥ ἱπ ἃ ἰγθδοβθγοιβ δΠπα τηϑ]οῖουβ τγὰγ. ΒΥ [80 
ταῦταοῦ οὗ ΑΡποῖ (2 ϑὅ'δπι. 111.) 1.186 μιὰ, θ681:468, ρ᾽δοθά αν ἃ ἴῃ 
80 πη ΆνΟΌΓΔΡΪ6 ἃ ᾿Ἰρὶδ ἱ ἢ {Π6 οἴθνθῃ {ὑὙ1068 τ ἢ0 νγοσ οα ἐμ 9 
Ροϊπὲ οὗἩ δοκηον)εάρίηρσ Πἷπὶ 88 {ποὶγ Κίηρ, {παῦῷ 186 βυιβρίοίοη, 
δαῖ Π6 ψγα8 186 ᾿ῃηβεϊσαίον οὗὨ {Π18 ἔοι! ἀ664, ταῖρσὶς Θαβ}} Υ πᾶν 
ἘΑ]]Θα ἀροη ἢἰἶπι,---α βαβρίοΐοη ΜΠ] οἢ αν ἃ ΟὨΪΥ ἀνοϊαοα ὈΥ [ἢ 8 
τηοϑὲ ππξοϊρτιοα ΒΟΥΤΟῪ δηά (8 μι} 5 οχργθββίοη οὗ 8. δῦμοῦ- 
τΘΠ06 οὗἉ [18 ΟΥἾΠ16,) οΘοηρ. 658, (686]ν. θ)αν. 1.) ρ.-. 292 ΕΗ. Βαυὶ 
ΒΒο;]α “940 Ἔχουβθ {ῃ18 ἀδβθά ου μ6 στουηά {πδὲ Πα ἴοοῖς Ὀ]οοά- 
τανθηρθ οὴ ΑΡΠοΓ, δοοδιβθ {{π|0 ἰαίο Πα 58]᾽π ἢ18 Ὀσοῦμον Λβ8- 
ΒΕ] ἴῃ θαί]6 (2 ὅδμῃι. 11. 28, 1. 97)---ἸΒοιρὴ [818 νου] ἢὰνθ 
Ῥ6θη ἃ νϑίῃ ργβθίθῃςβ, ἃ8 Ὀ]οοά-ταυθηρο ἀἰά ποῖ Θχύθηα ἴο 6 πλ16 8 
δ᾽αῖπ ἴῃ Ὀ4.{16----γοῦ {ῃ18 θὰ ργθίοηςθ 16 θη ΓΓΘΪΥ ἴῃ [86 
ΤΩ ΓάοΡ οὗ Ατηδβᾶ, βίποθ “7080 11 5β]αῖῃ Ὠἷπὶ ἔγοσα ραγα ἐμ γέ οὗἁ 
Ῥονοῦ, 2 ὅϑατ. χχ. θ---10, θϑοδιβο Πανὶ ἃ ῃδα ργοτηϊβαα μΐπὶ {16 
Ῥοϑβὲ οὔ σοπηπηδπάου-ῃ-ΟΠ ο΄ ̓ πβίθαα οὐὗἉ “040, 2 ὅϑαπι. χῖχ, 18. 
Ενϑη αἴον 1ῃ6 πηυγάον οὐ ΑΌποσ, θανι ἃ ργαγϑὰ ἔν {6 Ὀϊνίπο 
σοηρσθᾶηοα οη “οαὉ, Ὀὰΐ νγαβ ΠΐΠ1561} ἀΠ40]6 ἴο ῥα βῃ {πὸ ογί πιο, 
θϑοῦσβα {Π6 80η8 οἵ Ζεγαϊδῃ (004 πὰ ΑὈΪ5}141) γγϑῦθ ἴοο τη ρὮ Υ͂ 
[ον Βἴπι, 2 ὅ'πι. 11}. 28 ἢ, 899, Βαϊ ἐπαῦ ἢ Βαἀ οη]γ ἀδίδγγοά {Π6 
Ῥυπιβῃιηθηῦ ἀπά ἰηἰοη θά ἴο σθίπονθ 9040 οπ {Π6 ἢγβὺ ορροτίτι- 
ΠΠῪ ἔγοτα {86 οἨοΘ οὗ δοτητηδηάἀογ- η- ΟΠ οἢ, 15 ον άθης ἔτομι {16 

Ρτοϊηῖβθ 6 σᾷγθ ἴο Απηδβα, ἔϊιθ “1 Ε]πιθηΐ οὗ το 040 πδὰ 
τιβίγαϊθα ὈΥ Ηἷβ πιυσάθυ. Νονν 88 186 Κίῃρ [6] Ὠϊπι56}} ἈΠ 806 
ἴο Ῥαηΐβὶιι 115 οΥἿΠ16), ἢ σοΙη τ, 18 105 ρα ΠΙβῃτηθηΐ ἰ0 ΗΪ5 ΘΒ ΘΟΘΒ580Γ. 
ΤΠ15 σοπιπλ 8810, ὑμογοίοσο, (Ὁ. Ὑ Β1Ο]1 ἐγ νο]ου8 Βοο Ὁ γ8, βιοἢ 88 
ΒΑγ]6, ΤΊπάα], ποῦ ποτὶ Υ ἀρυβοα Πανα, θαῦ αἰἰαοϊκοα ([Π6 ΒΙΡ]6 

1156} (βε6 1.116 π|}4]. ἃ. σαΐο ὅδομο ἀον ΟΒθηΡ. Ῥατγί νἱ. ὃ 808 [), 
Δηα οἴ Υ8, 48  αίκο, ἀϊθ Βεὶ. ἃ. Α. Τ| 1. Ρ. 808, μανθ ςδ]βά ἴῃ 

νεότητος, καὶ δυοῖν θάτερον δράσῃ: ἣ εὐνοίας προσωπείῳ χρησάμενος ἀνέλῃ 
λαθὼν, ὥσπερ δὴ τὸν ᾿Αβεννὴρ καὶ τὸν ᾿Αβεσσᾶ κατέκτεινεν: ἢ προφανῶς ἄντι- 
παρατάξηται, καὶ διέλῃ τὸν Ἰσραήλ. 



46 1 ΕΙΝΟΒ 1]. ὅ, 6. 

φαρδβείοῃ (Π6 ἐγιιι οὐ [Π6 παγταίϊνθ, 8 σου ρ] οὶ Υ 51 8ἀ δὲ 6116 
ὈΔΓ οὗ [Π6 βέγίοΐθδι πιο γΆ]8.} 

Υ. ὅ. 5.) Ἢ ὈΦῊ “8πᾶ βῃβὰ {6 Ὀ]οοά οἵἉἨ νγᾶῦ ἴῃ Ρβδοβ," 

τλπιαὲ ἴ8, "6 βῃ6ά ἴῃ ῬθδοΘ Ὀ]οοά, νι ΐοῖ που] οὨΪΥ ἤονγ ἴῃ νγϑτ, 
ΠΔΠΊΘΙΥ, πὶ [Π6 τηυγοσ οὐ ΑὗΠῸΡ δπὰ Απιδβ8α---“ δῃά ραΐ ἴῃ 
Β]οοά οὗ νᾶ ἀροπ [8 σίγα 16 δϑουΐ Ηἷβ Ἰοΐπ8, δπά ἴῃ [18 8ῃθβ οι 
8. ἴδοι, Οοποογηΐηρ {Π|ὸ 8Β68π86 οὗ {Π18. ρῇγαβο (π6 ορἱπίοῃϑ οὗ 
ΘΧΡΟΒΙ(ΟΥΒ ΑΥ̓͂Θ ΥΘΙῪ ναιΐουβ. Γγτὰ, ΟἹ. ἃ [μ8ρ.,) Υ᾽ ἰδθ]., ΟἸονγ., 
ἃπά οἵ οῦβ, απάἀογβίδηα 1Π6 σου 5 χαϊίθ ᾿Π ΘΓ ]]γ, τοξοστίπρ {ποτὰ 
ἴο {Π|8, [πὲ ΑΌΠΟΡ δηὰ Ατωδβα ὑοῦ 80 ρίθγοθά ὈΥ “040 μαὶ 
ἘΠΟΥ [8611 ἱπίο [ιῖ8 δγπι8, απὰ {ποὶγ Ὀϊοοά βοννοά ἄονῃ οἡ ῖ5 
εἰνάϊθ θνθὴ ἴο 8 βῃοθβ. «4. Ὁ. ΜΊοΝ. οοποοϑῖνοβ ἰὲ βρυγαίίνο! , 
ὉΠΑοτβίδπαϊηρσ ἰδ ἴο 06 ἀοτγινθα ἔγοτῃ {118, ἐμαὶ {Π6 σίγα] νγαϑ 
Ρουθαρ5 ἀἰρὺ π᾿ [π6 Ὀ]οοά οὗἉὨ {Π|0 8] αῖῃ 068, ἐμου ΟΥ ἴοὸ ῥγοπαΐβθ 
τῆθτη σονοηρο. Βαΐξ ούθῃ 1 βῦο ἃ ουβίοιῃ οου]ά θ6 ρχονϑά, [89 
τΓ 8 {Βοιηβαῖνθθ πᾶν ποῖ {πΠ6 58] σῃιίαβε σϑΐδγθποα ἰοὸ 11.323 ΤῊ 
βἰπιροϑὲ αν Μοῦ ὰ Ὀ6 ἴο ΒΌΡΡΙΥ οὐρος ἔγοτα [Π6 ργθοθάϊηρσ 

βϑηΐθιοθ, δη4, ψὩἢ Π6Γ68.. ἴο παπάογβίαπα {π0 Ρἤγαβο ἔπα8: ἴῃ 
Ῥϑᾶοθ ἢ6 βία πϑά ἢΪπ|86]} ΟΣ ἢῚ8 ταἰ πηθη---ἢἶ8 ρὶγά]9 δη ἃ 53}|068--- 
ἢ ἐπ Ὀ]οοά οἵἁὨ νγατ.---. 6. ““ [)ο δοοογάϊηρ ἴο {ΠΥ νϊϑάοπη,ἢ 
}υδίατι 67ι8 ριπιοηαϊ οσσαδίοποηι οὗδογυοθ, 5860. ϑομιηάξ, ὙΠ6 
Ῥαμίβῃτηθηΐ οὐὗὨ {8:6 τὶρ ΕΥ̓ οδρίαϊηῃ ἀδτηδηάοα νυϊβάοτῃ, ἱπ ΟΡ 6 ̓ 
ἴο οσσαβῖοη ΠῸ τη] ΠΥ ἰὴ [Π6 ἈΥΤΩΥ͂ {Πᾶν γγὰβ δἰΐδο θά ἴο ἢ ΐτη.---- 
“ [με ποὲ Πἷβ »,ΑΥ͂ Παῖγβ σὸ ἀονῃ ἰο {π6 στᾶνϑ ἴῃ ρθ866,; ἐμαὶ ἴ8, 
Ἰοὺ ᾿ἷπὶ, ΑΙ ΠουρΡ π8 [88 ρυδῪ Παῖτβ τ μοὶ οαρῆξ ἴο θ6 Βοπουγοά 
(ον. χἰχ. 82), ποῖ ἀϊθ ἃ ρϑδοθίαϊ, παίαγαὶ ἀθαίῃ, ἐμαὶ 15, [δὲ Ηἷπι 
ποΐ ρῸ ἀπραπίβμοά. 

1. Ὁ. ΜΙοΒΔ6118 ταϑηϊΐοηβ ἐμδὲ Πανὶ, 885 Ὡρθὰρ τοϊδέϊνο οὗ Αὔποῦ 
δηὰ Απια88, δοοογάϊηρ ἰο 18 τίρθ! οἵ {86 ἀυθηροτ οὗ Ὀἱοοᾶ, ταῖς Βανθ 
δυθηροα ὑποῖγ ἀθαί ὁπ ΦοδὉ; Ὀὰΐ Ὀ]οοά-τονθηρθ οουἹὰ ποὶ ἤοσο ὃ6 
δάπιϊ θα, Ὀδοοαῦδβο «}ο8Ὁ, 88 (86 δοη οὗ Ζογυΐδι, (86 ἀδυρβίον οὗ “6886 
(1 ΟἸ'ν. 1ϊ. 16), γᾶ Πανὶ 8β πϑρῇθυν; ποῦ ἰο τηθῃϊίοπ ὑπδὺ {86 Κίπρ' 
οου]ὰ πο μοϑϑί] ἰδῖχο Ὀ]οοά-τουθηβθ, δὴ ἱπϑελιαῦο ατίδίηρ ἔγοπι (86 
ἸΔ]ο88 βίδίθ οἵ παίασο, δένδν 16 μϑᾶὰ Ῥθθῃ βτθδί!Υ σοϑίγϊοἰθὰ ΕΥ̓ Μοβϑϑ, 
δηὰ οου] ἃ ΟὨ]Υ ποὲ ΡῈ Θῃ γον δθο δ μ6ἃ ὁ δοσουπὶ οὗ [86 σκληροκαρδία 
οὗ μιῖβ Ρθορῖϑ. 

3 Ἐδγ- οἰ ομ ὦ αἶθὸ 18 ἐμαί πίοι Βοβοηπι. (Α. α. Ν, Μογρϑηὶ. 11]. Ρ. 
162) δᾷάποεββ ἰο ργουθ ὑμιδὲ (89 τγογὰβ τασδὶ τηθδη, ὑμδὲ ἐμ 6 Ὀ]οοὰ βῃιοὰ 
ὉΥ 080 νγδβ ᾿πίθῃ θη 81} ν 8Π6 4 πιογΘ ἔγομι ογαθὶ ἐν ἐδ οουσαρο. ΤῊΘ 
οἷὰ ψΘΥΒΙΟΏΒ 180 βὶνϑ πὸ βδ  1ϑίδοίοσυ δχρ᾽δηδιίΐοη οἡ (89 ροϊπί. 



Ὁ, 12.2.5 
1 ΚΙΝΟΒ τι. 7---9. 41 

γ. 1. ΤΡ (86 οδ)]: σατίοη οὗ [8196 ἀοπιαπάσα 1Π6 ρᾳῃἰβῃτηθηὶ οὗἉ 
Φοῦν, {μαὲ οὗὨ ρταιϊϊπἀθ νγὰβ πὸ 1688 βδογοὰ σῦν ὑπ ἀγὶην 
Κἴησ. Ηον {π᾿ οοἰοροπαγίδηῃ Βασι] ]αὶ οἵ ΟἸ]οαἀ ρῥχονϊἀοα Κίησ 
αν δηά .ἷβ [Ὁ]ονγοσβ νὰ [Π6 πιθδηβ οὗ 118 ἴπ {πεν Εΐρῃς 
ἴοι Αὐϑαίοπι ἴο Μαβαπαίπι, ἀπά δἴϑγνγαγάβ ἀδθοϊπϑά ({6 
ΚΙηρ᾿ 5. ἰηνιζαιοθ οα διΐ8 τοΐαστι ἴῸ σοῦ ΜΙ ᾿ἶπὶ ἰο «{6γιῖ- 
88] 6 τη, Δῃ ἃ ΟΠ]Υ ροσιϊ θα ἢΐ8 βδοη ΟΠ ἤ δαὶ ἰο σὸ πὶ τ Ὠΐηι, 15 
Τοοογαάθα ἴῃ 2 ὅδηι. χυἱ!. 27 ΕἾ. δῃά χὶσχ. 81 Β΄. Οἱ [ιῖ8 ἀθαίῃ- θὰ 
186 σταίο αι! Κὶπρ' γθοουηπηθη 8 ἢΐ8 800 ἴο Ἰῃ8 6 8]] {π οἱ] άτθη 
ΟΥ̓ 1818 Εἷβ ρου 5 αἰγθδαυ ἀθοθαβθά Ὀθπθίλοϊου σοπιραπίοῃβ δὲ [18 
Ῥοασά. ἈΚΡΊΣ ἔχᾺ)} “δῃά Ἰοὺ {θτὰ Ὀ6 οὗὨ ἴμο89 ἐμιαῖ θδΐ αἱ 

ἐγ [40]. 1 ἰβ ἃ ἀυεβεοη ΜΠΘΙΒΟΥ {ΠΟῪ πΟΓΘ 10 οαὲ δὲ 8 
180 ]6, {πᾶ0 15, [Ο ΘΏ)ΟΥ π6 ρυίνη!ερο οὐ ϑαϊπρ ἀδι]γ δἱ [6 τογαὶ 
1416, 85 Ομαγάϊπ δπὰ Ηδυῖποῦ ἰπ Βοβοηηι. Α. ἃ. Ν. Μογρϑηὶ. 
11. Ρ. 168 αβϑάτηθ, οὐ ΟΠ]Υ ἴο τϑοοῖνα ἐμοὶν οοά ΠῸπι {Π6 τογαὶ 
1206, 88, [Ὁ Θχδαρ]6, 1 8η16] ἀπά [18 σοπηρδηΐοηβ, δηὰ δπιοηῦ 
189 Βανυ]οηΐδπ8 ἀπά Ῥογβίϑῃβ 411] 108 σου βου δηΐβ, (ΟΡ. 
Ἠδρηρϑίρηρ. Βοϊίτ, 1. Ρ. 838δ, ἀηὰ Ἡδξνογῃ. Οὐοτηηι. οἡ [Δῃ. ἱ. δ)» 
ἔὸγ συ ΐοι Οα]πιοῖ ἀπά οἴμοτβ ἀθοϊάθ. ὙΥ 6 ῥγείοσ [86 Εσβῇ ορἱ πίοῃ 
ποῖ ΟὨΪΥ ὈΘοδαΒ0 γ ἜΣ πιοϑὺ παίθγ ἐϑυϑναον οᾶρθι 

δὶ δὲ {πὸ 808 οὗ ΔΠῪ οπθ, Ὀτιὲ αἶἰβο θθοδιβο {8 τηρ οὗ 
ὈοαΓά δπὰ τηαϊηίθπδηοο ἔτοπι 18 τογαὶ ἰδ ]6 νν88 0 ββρςίαἹ ἀΐ8- 
ἰποιίοη, Ὀαΐϊ ΟΠΪΥ Δ Θαυϊναϊοηΐ ον [ῃ6 σδηΐ οὗἹὨ ῬΑΥ͂ ὃ σι οἢ 
ΘΥΟΣΥ͂ ῬΟΙΒΟΩ ἰπ 6 ΚΙηρ᾽Β βοσνίοθ ὑγὰδ θη 164 ; σοταρ. αἶβο 
2 ΚΙ. χχν. 39.---“ ΕὸΣ 80 β6Ὺ οᾶπηθ ἴο τη6,᾿ ἐπαΐ ἴδ, [Π6Υ αἰ τὴ 
{πὸ ΕΚἰπάῃοβ8 οὗ επτοσιαἰηΐηρ' 6. ΟἾΪΥ ΒαΑγΖ:]]αἱ ἱπάθοά 18 τηθη- 
τἰοποά, 2 ϑατη. χυΐ!. 27, Ὀαΐ ῥσοΌΔΌ]Υ ᾿ιἷ8 οὨ] ἀγθη 4180 ἴο0Κ 85 
δοίῖνα ρατὶ ἴῃ [86 πιδίΐογ. 

γν. 8, 9. Το Κἰμὰ ἀφοά οὗἩ Βαγ2}}} αὶ τοιαϊπά8 Πανίὰ οὗ [Π6 
ΠΟΠΊΓΑΤΥ οὐπάποξ οὗἉ 6 Βα] δπιϊίθ ΘΒ πιοὶ, το ποῖ ΟΠ]Υ͂ αββαι]οὰ 
διῖπι τὶ Ὀἰεΐον ᾿π] τίου γογάβ ἴῃ 8 Ηϊρηὶ ἔγομι ΑἸ βδίοσα, Βαϊ 
Θυύϑῃ δἰΐβοκοά Ὠΐτα τ ἢ βίο 68, 2 ὅδῃι. χνΐ. ὅ ---ὃ. ΓῺ) προ» 

ἃ στίονουβ νἱοϊθπὶ ουσθο, Μίο. 11. 10. Ὁ 18 οορῃιδῖθ Ὑ 1 γ» 

1ο ὈγΟΔΚ, γ» νἱοίθης. ϑΗἰπιοὶ αθυβθὰ Ἰανὶὰ δ α Ὀοοάμβουηά 

δ ἃ ταϊβαυοϑῆΐ, 2 ὅϑϑῖω. χυὶ. 7. Αἱ {παῖ πιο Πανὶ Ὀοσθ ἴΠ|680 
ΒΙδῃ 46 γ8 ρδΕ ΘΕ, πὰ ποῖ οὨ]Υ ἔσθ 46 ΑΡΙβῃδὶ ἴο βίαυ μιΐπὰ, θαΐ 
ἔογρανο ϑμϊπηδὶ σθθῃ μ6 τηϑὶ ᾿ΐπ) τ ρϑηϊξαπὶ ΘΠ Δ Υ δον 
ΑΒ βδίοσηβ [8]} οὺνι Ηἷ8 σϑέασῃ οὐϑν [π Φοτγάδη, ἀπὰ συδγδηίθαα ἢ 



48 1 ΚΙΝΟΒ 1]. 8. 

118 στ ἀπ οι, 3 ὅ8πι. χν]. 9--- -13, 18---24. [ΙῈ ἰ5 ἐπογθίοτα (Π6 
ΤΩΟΙῸ ΒΌΓΡΥ βίη ρ, [μα0 {π6 Κίηρσ, αβἴοσ ἐογρίνιηρ [Π6 58] άθτοσ δὲ 
189 {ἰπ|6 ἤθη {Π6 5]8 πάθον σου πάβά Πἷπι 80 ἀθθρίγ, βμου]ὰ οὐ μἷ5 
ἀθαίῃ- 64 γοᾶτβ δδν ἐβίηκ οὗ {18 ἀ6θά, δῃά Ἵσμάγρα ἢἷβ βοὴ τὴ 
[18 Ρυπίδῃπηοηῖ. 4. Π. ΜΙομδοῖ., Τλογθ8., δπὰ οἴμονβ, ρἰεδὰ ἴῃ 
6χοῦβα {μαὲ Πανὶ ογάογθα {Π6 ρα πιβῃπηθπὶ οὔ οὗ ραΐθσμαὶ οοη- 
ΘΟΓΠ ΤῸΓ (6 ΒΘΟΆΓΙΥ οὗὨ ἢ]8 50η᾽8 σοῖρτι. 860. βομπι. δῃὰ οἴμοσβ 
Θμάθανουν ἰο ἀθίαπα ἴξ ου {π86 ρῥργϑϑαμηρίίου. {πὶ ΒΘ ἱπλοὶ μδα 
ΔΙἰογβά [ι18 ἀθιηθαποῦγ ἀπὰ βουνὰ ἢϊπη561} ἀπνγου ΠΥ οὔ μ6 γον 
ςοηξοσγθά οἡ Εἶπα. Τὴ νογάβ Ὑρον-ὃΝ « μιο]ὰ πὰ ποῦ σαϊὺ- 
1688, σϑυίδι ]Ὺ ἀρρθαγ ἴο θ6 ὀρροββά ἴο {με αββυιτηρείοη ἐμαὶ Πανϊὰ 
μά ἀϊβοονεγοά “ὁ γι}! !ουβ αἰβροβι το 8᾽ ἴπ εἶτα, ἀπά ἰο ᾿π ταδί 
{παῖ αν, ΔΙ Που σι ἢ6 μδά ογρίνθη ᾿ἰπὶ [π6 ῬΘΥβο 8] ντοησ, 
δὰ μαᾶ ρσυδγαπίθαα [18 18 οῃ οδίδι τη θυ ὶυΥ Ῥθοαυβο 6 ἀϊά ποῖ 
88} ἴο αἰδίυγ 186 ἸΟΥ ΟἹ 18 ΣΘΟΟΥΘΥΥ οΥ [8π6 ἔπγοπθ ΒΥ ἃ ρϑῃδὶ 
βθῃΐθῃςθ, 2 ὅδῃ). χῖχ. 28, νοῦ 88 Κίηρ ἀπά στοργοβοηίαίϊνα οὗ [86 
Ὀ νὶπο σὶρ ἴῃ {Π6 ἘΠΘοοσδου Πα ποῖ ξογρίνθη {116 ουῖπιθ οὔ ἢ 
ἰγβϑαβοη, οὗ ψῃ ἢ} ΘΒϊηθὶ μα Ὀθοοπλθ σα γ, ὈΥ τονη] ησ 189 
1,ογ 8 δποϊπιθά, διά δοοοταΐηρ ἴο ἐπϑοοσγαίίς σὶρ σου] ποῖ ἔοτ- 
Εἶνθ ἴἴ, θθοδιβθ ἔπ 1ογά Ὠϊπλ561} νγὰβ ᾿ηβα] θά ἴῃ 8 ἀποϊμίθά. 
Βα {π6 [Ὁ] ηρ πογάβ, “ΤῸ ἴμοὰ ἃτῦ ἃ Ὑ}186 τη 8},᾿" 88 γγ6}} 85 
ϑοϊοπιοηβ ἰγθαϊμηθηΐξ οὗ Εἰπιεὶ, (ν. 86 8.), ἱπάϊσαῖθ νοΥῪ θαρμα- 
Ἐἰσα ΠΥ {πᾶ Ταν!ὰ ἀπά ϑοϊοιμοι μδὰ πὸ οομβάθῃοθ ἰπ {πο ἀἰβροβὶ- 
τἴοη οὗ ϑῃίπιεῖι. Ασδοογαϊηρ]ν ἱπ {Π|8 οἴαγρο Πανὶ 18 ἴο Ὀ6 
δοαυΐεθα ποῖ ΟὨΪΥ οὗ ρϑυύβοπαὶ υἱπάϊοισϑηθ88 Ὀὰΐ οὗὨ Ἔν ΥΥ ἰπ]ὰ8- 
τἰς6.1} ὙΠ6 ραμἰβηπηθπὶ οὗ Θῃἶπιθὶ τγὰ8 [Π6 ἀυίγ οὗἩ {π6 (Ποοογαίίς 
τα ]ογ, ἴον “' Βῃϊπιοὶ νγα8 ἃ Ὀ]ΑΒρἤθλοΓ ἀραϊηβί {Π6 οπόβθῃ οὗ αοά, 
84 18 σϑρθηΐαποθ νγὰ8 ποῖ σοπαΐῃθ." ΕἾ, ν. Μογοσ.---Ξ. 8. 
πϑν» ἴδ ΠΥ ποὶραθουτμοοά. δ εἴπμεὶ δὲ {μ8. {ἴπι6 ῥγόῦδο 

γεϑί θά ἴῃ «ογαβαθπι, σομαρ. ν. 80.--- γα 8 ἐμ6 ορροβίίθ. οὗ 

Ὀὐρυῦν ν- 6. 

1“ ΒΒ [π|οὶ 18 δπὰ γϑιηδίῃβ ἃ Ῥγοοῦ γδί μοῦ οὐ Πανὶ ἀ᾽ Β πιδρτιδπὶπηλέν ἐμδπ 
οὗ δ᾽8 νἱπαϊοιϊνθηθθβ ΤῸ οπάστο 1Π6 τη ϊβογθδηΐ 411 ἢΐ8 11 ἴῃ ἷ8 
ποὶρἈρουτβοοᾶ (ποτ τχαϑ ποί ῖηρ' Θσθὴ βαϊἃ οὐἨ Ὀδῃϊβῃτηθη ) τγ88 ΠΟ 
8118}} ἱπίηρ. Τὸ βαβδν δἷπι τὸ ο1086 δἷβ ἄδυβ υππιοϊεϑίβα ἀπᾶθν δηοίμο 
τοῖρῃ 8180 (ὑἰομ τῦᾶ8 ΠθσΘΡ Ῥτοτηΐβοα Ἀπ} που ἃ αν θθαπ ἃ θοοπ 
ὙΠΟ νουὰ πᾶνα ρίνθη ἃ νΘΓῪ ἱπ]υγίουΒ ΘΧΘΠῚ}Ϊ8 οὗ ἀπραπίβμοᾶ ἰτᾶπ8- 
βτοβϑίοη." ϑβυοῃ 'ἴθ 186 Ἰυάρτηδηὶ οἵ , 7. Ηδββ, ὅββοι. αν. 13. Ρ. 
210. 

ας 



1 ΚΙΝΟΒ 11. 10---18. 49 

Ψ. 10. Τα ἀδδιμ δπὰ δυγίαὶ οὗ Τϑαν 4, ὙΠΘ οἷ ἐγ οἵ Παν!ὰ ἰδ 
6 βίσοη!ο!α οὗ Ζίοη, στ ιογο Παν 48 ΒΕρΌΪΟἢ ΓΘ νγαβ Ἔχίδι δν ει 
ἴπ ἐπα ἄδγϑ οἵἉ ΟΠ γἰβὶ, Αςίϑβ 11, 29.1---Οἡ τ. 11, σοιῃρ. 2 β8:). ν. ὅ. ἡ 
Αἱ Ηροῦγοη ανὶα σγοϊσηθα ῥγορουΐϊυ βθυθῃ δηὰ 8 841} γϑᾶγβ, δπά 
αὐ «᾿ογαβαίθη ἐπὶ γγ-ί το. --Ἔοτο δηὰ ἴῃ 1 ΟἾγ. χχῖχ. 27, {Π|6 
[011 παταθοῦ ΤΔΘΧΕΙῪ 18 ρίνθῃ. 

Ὑ. 12 ἴογτηβ {πῸ ἱπιγοάἀαοίίοη ἴο {Π6 Πιἰβίοσυ οἱὐὨ ϑϑοϊοιηοῃ᾿β 
τοῖση, [ἢ {ἰι6 []Ποννίη σ᾽ νουβ68 18 σθοογάθα [Π8 τζδπηθῦ ἰπ ΒΙΟΒ 
ϑοΪοπιοη 6β.4}}}15ϊιθὰ }})18 δα Ποσ ἐΥ ΟΥ̓ τἢ6 Ραπβμπαθηξ οὗ Π6 ραγ- 
[165 βαβροοϊοά οὗ βραϊεῖοιι. 

γν. 18---18. Αἀοηϊαι σοιμο8 ἰο Βδίϊιβῆθθα, ἀπά ργοίουβ (9 
γοσποβὲ {Ππδὲ 880 που ]ά ΔΡΡΙΥ ἴοσ πἷπι ἴο μοῦ βοὴ Κίηρ ϑοίοιποη, 
ἔμαῦ Πα ταῖρι ρίνο πὶ ΑὈϊδμαρ [π6 Θ΄ μα παπιπιῖΐθ ἴο τ]8. Υ͂. 
18. πῶϑ δι χοβὴ 8 ΤΥ σοιμϊηρ ρ6866 ἢ {πᾶΐ 18, οοτηοϑὲ ἴποιῖ 

τ ἢ ροάςθ 8 0]6 ροοά ἱπίοηι ἢ (1 ὅδῃι. χυὶ. 4.) Αἴτοσ (Π8 σϑοθῃξ 
οὐϑηΐβ (1. ὅ 8.) Βα βῆθθα τηῖρης ΘΆ5}}Ὺ ἱπηαρίπθ ου]] ἀ6βίρῃβ. 
ΤΠο βρθθοῖι οἵ Αἀοπί)αῃ (ν. 15) 18 ποῖ 80 “Ἢ δχίγθιηϑὶυ οββηβίνο ἢ 
(45 ΜΊ-οδ. {π1π58), (μαι ΒαιΆβμορα οαρῆν ποῖ ἴο αν Ἰἰβίθπϑά ἴὸ 
. [Ιπ|Πὲ νοχάβ : “ἔμοὰ Κποινοϑὲὺ εἰϊαῦ [Π6 Κίησάοῃπι νναὰβ τηΐπο,᾽ 
ἮΘ ΤΊΘΓΟΙΥ ἈρροαΪβ ἴο ἷ8 γγθαίον ἀρθ) ΟΥ τθάβϑοη οὗ ψ] οι ἢθ 
τῃοῦρῆς 6 τηῖσης ἸΔῪ οἷαίπι ἴο [9 {πτοπθ (οοπιρ. ν. 22, ἀπά 
16. τοηλαι ΚΒ οἡ ἷ. 4) ΜδηΥ 6Υ68 «50 διηοηρ [Π6 ρθορὶδ πιρμὶ 
μᾶνβ θη ἀϊγοοίθά ἰο ῃἷπι, {που ρἢ {88 αββογιίίοη, ἐμαὶ 4}} 1βγδβὶ 
86 {ΠοῚν ἴ3 68 οἢ ἢ), τγγὰϑ βογοπὰ {16 θομπάβ οὗ ἐγαῖ ἢ, 88 4]} 
ἴτπιο ἐΠποοοσγαῖβ ΚΗΘ {Π|8ῦ [π6 Τμοτὰ Πδ4 οἴοβθη ϑοϊοϊηοῃ 88 βὰο- 
οαβθοῦ. Τῆι σαρίϊουβ ραγὶ οὗ ῃΪβ Βρ6θ0}1, Ἰιούσανϑσ, νγὰ8 σοῃοθα]ϑ 
ὃγ {1|ὸ δάάϊτίοη, {πᾶὶ “6μοναἢ δὰ ἰγαηβίδγγοα {Π6 Κίπσάοπι ἰο 
1εῖ8 ὈτοίΠογ, 80 (αὐ Βαι 516 θα, {πὶ Κίηρ μ18 τγογάβ [0 06 βίποθσδ, 
ἀϊά ποῖ τπρασῖς {86 6υἹ} ἱπίθηϊ, “2. πΘῶν “(6 Κίῃράομῃ 18 

τατγηοα,᾽ {πὲ '8, Ἰομὰ πιο ἀπά ἰοὸ τὺ Ὀγοίποσ. Υ. 160. “Τὰγπ 
ποῖ ΑΥ̓ΔΥ ΤῊ ἴλοο," {πᾶ 18, ἀΘΩΥ͂ π|8 ποῦ Τὺ τεαπθϑί. ΤῊΘ τὸ- 

1 Αροογΐηρ ἰο ἃ ἨδΌδἰπἷο βέαίθπιθπέ ἰπ Γἱρμιίοοι, λον. Τεὺν. εἰ 
Ταΐπι. αα Αοἰ. 'ϊ. 29, Πανὶ πιαθὲ μανο ἀϊθᾷ δὲ Ῥοπίθοοϑι. Νο τπογθ 
δἰἰοπίϊοη ἴ8 ἄπο ὑο ἐμ βἰαίθιπθηί {μ8ὰ ἰο {88 δοοοπῃΐ οὗὨἨΘ «οβθρῇυβ 
(Απέϊᾳ. νἱϊ. 1ὅ, 8, χιϊ!, 8, 4, χνὶ. 7,1, ἀς δεῖϊ. κά. ἱ. ἢ, 8) οὗ 16 ρτοδῦ 
ἐγθαβῦγοθ Ὑ  ΐο βοίοτηοη ἀδροβίίθα ἴῃ 818 ἰοπιῦ, δπὰ Ἡυγοδηιβ δᾶ 
ΒΜοτοὰ ρῥἱυπάεγοα, οὗ τι μίος 8 τοζαίδεϊομ, πὸ ἸΟΠΡῸΣ ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴῃ ΟἿΡ 
[ἴτη683, 18 ἐο δ6 Ἰοπηὰ ἱπ ΟΔἸπιθὶ δηὰ ΟἸεγίουβ σα ἡ. 1.,) απὰ ἴῃ Βιμαάεὶ 
ἀεὶ. εοοῖ, Ρ΄. Τ. ᾽ἴ. ν. 112. εα. 8. 

ὙΟ1,. 1. Ὁ 



δ0 1 ΚΙΝαΒ 11. 19---22. 

4ο8ὲ ἰδ ὙΘΥῪ δία! (ςοιαρ. οἢ ν. 39), αῃὰ Βδίμβμθθα 4068 ποὲ 
τααγκ {6 σαπηΐπρ' οὗ Αἀοπΐδι, Ὀπὲλ ὑγοπαβ 158} Β᾽ Ιρ] οἱ ΕΥ̓ 

ἐΛΆ 68 Ηἷ8 ἀθιηδηά ἴοΣ δὴ ἱπποοθηΐ ἀδβῖγα, 8π4 ῥγοπη868 ἴο τπηδκθ 
ΔΡρΙΠοαίοη ἔοσ μἷπι ἴο {π6 Κίηρ. 

γν. 19---22, ὅ8ι6 Ὀοίακϑβ ποσβϑὶ {πογοίοσο ἰο ϑοϊοιμοῃ, δηά ἰ8 

τϑοοϊνθα ΒΥ Ηἰπὶ τε 4}} [19 ταϑρθοὶ ἀπε ἴο ἃ πιοίμβν. ἰπτρν 

ΠΤ Ὁ» (ἐ Δῃᾷ [6 γΌ86 ἀρ ἴο τηϑϑὺ μον ᾿---ἃ ργϑριδηΐ 86}86 ὉΓ, 

τοθθ Ἢ Δη4 νηὶ ἴο τηθϑὲ μογ---πά οαυιϑοα μοῦ ἴο ἴακα Ποὺ ῃ]86θ 
οἡ ἃ 86αἴ δὲ [ιῖ8 τρ!ιῦ παπᾶ, ΤῊ βοαΐ δὲ 186 τρί Ἰιδηἀ νρᾶβ 1ῃ 9 
ΡὈΪΐδοθ οὔ Ββοποὺσῦ δαιοηρ ἔμθ 1βγϑο!ϊ[98, οορ. ῬΒ. οχ. 1, δηά 
“οβθρῆ. «ἀπέϊφ. νἱ. 11, 9, 48 ἀιηοπρ {π6 ασθοκβ δῃὰ Βοχηδῃβ, Ὁ σ 
σα Πῖ ἢ Αὐ᾽ βίοι] δβϑῖρτιβ [Π6 γθάβοῃ, διὰ τὸ ἐσχυρότερον εἶναι τὴν 
φύσιν τῶν δεξιῶν, 8286 Ποιισέ. ἀππαῖ, 88. 1. 169 4ᾳ.]---Ὁ. 20 Κὶ 
Ἐεραγάϊπρ μον τϑααθβὲ 88 80 8Π14}}, {πα 86 Κίπρ' νν}}} ποῖ τϑῆιβθ 
μον, Βα βθθα ΡΓΘΙΈΓβ ἃ αυϊθ ἤγβεϊγ. (ΟἿ {Π|π οομβίγ. οἵ τῆ6 
ΡΆ88, 7. 21}. ΓΑ ΘοπΙΡ. Ἐμνν. ατ. ὃ 494) Βαϊ ϑοοϊοπιοπ, 

Ρεποίγατίησ Αἀοπἢ)8}}.8 ἀεϑῖρῃβ δἱ ἃ σίδηοο, ἱπάϊ ρα ΠΟΥ ΣΟ] δἰ πὶ : 
“ὙΠ ἀοβὲ ἔποὰ αϑὶς Αθίβμαρ [πὸ ΚΘ''Ββᾳπαιηηθ ἔῸγ Ἀϊτη, ἀϑὶς ἴῸ Ὁ 
Ἰνται πο Κίπράοπι αἶβο; ἔοσ 118 'β ταῖπθ δἰ ἀ8ὺ Ὀγούμοῦ ; δνθ ἔὸσ 
πὶ, πὰ [ὸὼγ ΑΒίδίμαν [Π6 ρυίβϑί, δηὰ ἴον 9.0." ὙΥὙ. 22. 40) 

ἄδρβηάβ 8{}}} οῃ Ὁ μο, ΒΥ {86 αἀνῖοο οὗἉ ἔ]686 ἔννο ΠΥ ἔτίοπ 8, 

ΡΙΓΟΌΔΌΪΥ, Αἀοηΐαῃ ᾿ιαά δϑἰκοὰ ἐπ οοπουδίπο οὔ Πλανία ἔοσ μἰπιβο 
ἴο ψ ἴδ, ἴῃ οΥΟΓ [0 τη ροοά {πο ΌΥ 1.18. εἰαῖπι ἴο {πΠ6 τῃτοηθ. 
1 ϑοϊοιμοπ μαᾶ ρσίνοπ πἰπι ΑΡίβμαρ, μΒ6 σοῦἹά {πο ΥΘΥ μᾶνθ 
ΔΟΚηον Θαϑα [118 οἰαἶπιβ ἴῃ 6. δυϑδ οὗὁἨ (π6 ρϑθορίβ. ἘΕῸγ 186 
[βγαθ το τοραγάθα {Π6 νγῖνοϑ ἀπά φοπουθῖπ65 οἵ [ἢ6 ἀροραβοά 
Κίπρ' 85 [Π6 ὈΓΟΡΟΙΕΥ Οὗ ὨΪ8 ΒΟ β80Γ, ΘΟΠΊΡ. 2 ὅ8πι. χὶϊ. ὃ, 111. 7, 
8; Μίομ. Μοβ. Β. ἰϊ. ὃ δ4, 7, ἀπά [86 ἀφοϊδίομβ οὔ 6 ΒΟ ῖη81Ὲ 
ϑοίαοηὶ τον Ποὺ». ἰ. ἴ. ο. 10. Τὸ ρΡαξ Βἰπιβο 1 1η ροβδβαϑβίοῃ οὗ {ῃ6 
ΓΟΥ͂Ά] Πδτοτὰ 88 Π6] 4 δπποπρ' ἔπ 6π|, 48 ἀπποπρ {Π6 ἀποίθης Ῥοῦ- 
β'δη8 (Ηεγοά,. “1, 08), ἕο 6 ἃ ρυθ)ῖς σοπβτγπιδίίοη οὗ }}18 οἰαΐπῃ ἴο 
16 τἤσοπθ. ΤΠ ΐβ Ἔχρ]αἷπβ ϑοϊοπιοπ᾿β ἱπάϊσπαμῦ δῆβισεσ. Βαὶ 
νν88 Βα Βῃθρα ἰρηογαπί οὐὨ {18 σϑηθγαὶ ορί πο ἢ ΑΑον ψ παῖ 

1 ΤΙ ταργθβοπίδιίνθ οὗ ἐμ Κίηρ (Χ6]5 δ) βαΐ δὲ (6 στίρῃι οὗ 
[86 οἱά Ατδθίς Κίπρβ, βεθ ΕἸββ όσα, πιοηεπι απίΐᾳ, ἠϊδέ. Αταῦ. Ῥ. 220, 
ὙΠ ΓΕΑ 8 διηοηρ' [86 οἷά Ῥαγβίδηβ {Π6 ἰδῇς 51:16 τνᾶβ [μ6 τηοτθ Βοποῦγαθ]θ 
ϑοςογαϊπρ' ἴο Χεπορῆοπ, στρ. νἱϊ]. 4, 8. 



1 ΚΙΝΟΒ 1|ι. 98---25. 51 

ΑΒδβαΐομι ῃδὰ ἀοπο ὈῪ {π6 σομη86] οὗ ΑΒΙΒΟρΡΒοΙ, 2 ὅδῃι. χνὶ. 21, 
1 σου] ποῖ Ὀ6 ἀμ κηρνῃ ἴο μοῦ. Βαΐ ροσῇδρβ βίι6 ἀϊὰ ποῖ ἐμῖπκκ 
οὔ δῖ, θθσδῦβο Α ΟΠ 8} 5 ὙΓΠ]Ὺ Βρθθοῖ μα (ακθη ΠΟΙ ΕΥ̓͂ ΒΌΓΡΥΪΒ6, 
8πη4 Πανὶ αἷ8ο δὰ ποῖ ἔπονστι ΑΡίβιαρ (1. 4), 8ο τπδὲ 53}16 τγὰβ 
ποῦ ἴῃ 1Π6 ΡΓΟΡΟΓ Β6ῃ86 Οὔ πο ἔθγτη ὁΠ6 οὗ ἢ,)]8 οοποι δἷπο8. [8186 
ο856 Παα Ὀθθη οἰμοσν 86 (86 τοαποϑὲ γοῦ ]α ἤᾶνθ Ὀθθη ἴπ ἰΐ86]} 
ΠΟΠΕΊΓΑΤῪ ἴο {Π6 ἰατν οὗ Μοβεϑ, μον. χυ]]. 8. 

εἰ νυ, 38---25. Ἠοτγδιροη ϑοϊοπιομ νον {πὲ ΑἀοηΐἾα]ι 8ῃου]ὰ 
ἀΐο, ἀπά ογάογθα Βομαῖδῃ ἴο ραΐ πἶπι ἰο ἀθαίῃ. ΤῊ ἔοσῃ : “ αοά 
40 80 ἴο πιὸ δηἀ πιοῦθ αἾ530," {πα 18, 8ο ἀο (οἄ ἴο πι6 σοῃ ἰὉ.8}]γ, 

18. ἃ πδπ8] [Ὀγπὶ οἵἉ βυγθαυίηρ, Βα 1. 17; 1 ὅδ. χὶν. 44, χχ. 18 ; 
4 6γ. χχί!, ὅ, νν ῖοἢ πὶ 1 ὅδῃι. [1]. 17, χχν. 22; 2 ϑδιὰ. χὶχ. 14; 
2 ΚΙ. νἱ. 81 15. ΠὉ]ονοά ΕΥ̓͂ Ὧν» Ὑΐἰοἢ οὔθη βίδπάβ 6}}} 061 }}}Ὺ 

ἴῃ βνγθαυῖηρ, Οοα ῥυη βῃ πιο, 161 ἀο {Π18 τς ἐγ ]Υ 1 ν}}} ποῖ ἀο 
1115, 866 ((6β6η.,) ᾿ϑῃγρθῦ. Ρ. 844. Νίον βἴποβ 5,52. [Ὁ]]οΥνΒ [10 ΓΘ 

88 ἰπ Βαϊ 1, 11; 1. ὅ6η.. χῖν. 44, νγθὶ ταϊριηξ ὃ6 αἰβροβοὰ ἴο 
ΓΘΠάΘΓ 55. ὈΥ 1) ΘΒρΘΟΙΑΠΥ 858 10 δοίια! ΠΥ ργθοθάθβ {Π|6ὸ ἔοστα οὗ 

δα]αγαιίοι ἴῃ {18 86η886 ἴῃ 1 ὅδπι. χχ. 18; δὰὉ {18 88Π86 4068 
ποῖ 5υϊδ Εἰ[Π6Σ ἴῃ {Π|8 ραββαρθ Οὐ ὅδ οἴμβοῦβ; [88 παρδίίοη πιαδί 
ΤΟΠΊΔΙΠ 85 ἴξ 18; ἰξ τπαπιϑῦ {18 θ6 ἰακθὰ Π6ΓΘ [ῸΓΣ ὅτε 88 ἰηἰτοάπο- 

ἵπρ 16 οὐαί, τ ΒΙΟἢ ἴ8. οἰθαυΥ ργονθᾶ ὈΥ 2 ὅδπι. 1}. 8ὅ, γγμθγ9 
»2 18 ὑγβῆχϑα ἰοὸ 1πὸ μ. Τὰ "Ὁ 8[4 458 δἴἴεσ ἴῃ ἔόσπι οὐ δά- 

αχαῦοπ ἤν Ἴ ν. 34 ; 1 86πι. χχ. 8, χχν. 84, ὅο.-- ἼΘΙ 
“ἐ ασαϊπϑι ἢ 118, ἴο [ῃ6 ἄδησαον οἵ ἢἷ8 11ἴ6, ἴο ῃἰβ ἀδϑίγποίίοπ ἴα8 
Αἀοηίαϊι βροίκθῃ {818 (5 ἐϑὲ ργδέϊὲ υἱὲ ἐπ ὁοάδηη σοπίθκίι, 2 ϑᾶτα. 

χχὶϊ. 117; Ῥτον. υἱϊ. 28; ΤΏγϑη. ν. 9. Μδατοσ.)---. 24,1 “᾿ῃῸ 

Βιδῦδι πη846 πι δὴ Βουβε, ἐπαΐ 18, ῃ8.}} σίνθῃ πιὸ ἃ ἔλταγ, ἃ Ρο5- 
του, 88. μ6 Ῥγοπηϊβθά, 2 ὅ8π). υἱ. 11. ΣῊ ἃ Ξε [Π6 ΣὩΟΥΘ 

πβα] ΣΎΝ ΣῪ ϑοδοῖσηι, ργοῖδην ἀφαϊί, φβ. (68. διοδ. ἴ. Ῥ. 198. 
Αςοογχάϊηρ ἰο χί. 42, οοπιραγοὰ νὴ χὶν. 21, δηὰ 2 ΟἸν. χὶϊ, 123, 
ΘΟΪοπιοη μ8α Αἰγθδαν ἃ βοῃ, Βθμοθοδιη, ἃ γοαγ οἷα.---, 2ὅ, Α8 

1 ΤῊΘ Ῥεπυ εἰπδίο Φοά ἴῃ ὙΥ97 ΤΩΔΥ οἰἴμοῦ θ6 ἱπίσοάπορα ὉΥ͂ 
ἘΠῚ ααίραν Ηιζὶρ, Βερτ. ΔΝ 138 ΒΌΡΡΟΒΟΒ, ΟΥ 88 Μδυγοῦ 
ἀπ ΠΚ8, ἱπίθη! πα! Υ ἰπβαγίθα ἰο ἱπάϊοαίθ {80 ῥτοπυποίιϊοῃ δπὶ, 
ΑἸ ΒουΡἢ ἰμ6 Μαβοσθίεβ ργοποιηοο ἀπὲ, δηᾷ ἔθ ἀϊβδγεπο οἵ γον οἱ 
Βαίννεθῃ [π6 βυβῆχ οἵ (86 ῥτοῖ. δπὰ ἐμαὶ οὔ (89 ξαΐ, 8 ποῦ ἀπ ότι] Υ 
οὐβεσνϑᾶ, οοιηρ. ββεη. [θῆγρθῦ. Ρ. 206, Ἐν’. Κυὶε, αν. Ρ. 388, ἈθΡτ. 
6τ. Ρ. 184. ᾿ 

Ὁ 



δ3 Ϊ ΚΙΝΟΒ τι. 26. 

ΒΟΟΠ 88 [Π6 Βοῃΐθῃσα '8 Ὠγοποιηςοα,} ἰξ 18 ἐογ τ ἢ ὁχθοαϊοὰ ὈΥ 
Βομαίϑῃ, [Π6 σαρίαίπ οὗ ἴπ9 συατά,. Αἰηοὴρ [πο 15γϑο 68 (ντ. 
84,46; 2 ΚΙ. χίὶ. 15, 106) 48. ἀιιοῃρ {Π9 ο]4 Εἰργρίϊαπβ ((6η. χ]. 
17, ἀπά Ἠβθηρβίοηρ. ἀϊο ΒΒ. Μοβ. ὰ. Α6ρ. Ρ. 28) ἀπά Βαρυϊου- 
ἴδη8 (ΠΏ 8η. 1ϊ. 14, δῃὰ Τιϑηρογκα οἡ {Π6 ρᾳ88806), {Π6 ρᾳπίβῃπιθης 
οὗ ἀθαῖἢ τναβ ἱπιπιθάϊ αι! Υ ἰῃ ΗἸοἰοα τυϊτπουιξ ΠΥ ἔοι! "Υ Ὀγ [86 
εδρίδίπ οὗ {π6 ρυαγά, 88 ἰξ 18 αἱ ργθβϑθηΐ ἰπ {π6 Εἰαβὲ ἀπιοησ (88 
Τυγκβ ἀπά Ῥογβίδῃβ, 866 ἔ:6 ΠΌΠΊΟΤΟΒ ργοοῖβ 'π Ῥαυΐβοη, Εθρίον. 
ἀ. Μογρϑηῃὶ. 1. ρ. 85ὅ, ΜΙςι. Μοϑβ. Β. ν. ὃ 282, ἀπὰ Εόβθῃῃι. Α. 
υ. Β. Μογρθη!. 1. ῥ. 181. 

Υ. 206. Ηον ἔτϑα ϑοίοιποῃ νγαβ8 τι ρϑύβϑοπαὶ τουθηρα 8πά 6ὃχ- 
οοδϑῖνθ ΒΟΟΣ Υ ἴῃ [Π9 ῥα Πβῃπηθηΐ οὗ {Ππ6 σϑῦ 6] 15 8ἰιονση 'π 18 
οοπάποι ἰονναγ 8 ΑΒ ἰδίαν, (π6 Πρ ρτθϑὲ, νοι Ῥαΐβ [8086 ἴο 
88 πι6 ὑγ0,) ἃ8 ασϑηιθογρ, Κυὶς, ββοι. ἃ. ΒοΙρίομ 4. ἃ. Α. Τ΄. 
ἵν Ρ. 890, 64}} τη ἔα πε μβοαγίθα δηᾶ ογιθὶ. .Α.8 δοσοιηρίϊοθ 'π 
116 σομβρίγδου οὐ Αἀοηϊαι, μα πδά ἴπ βιγίοὶ ᾿υϑείοθ ἀδβοσνθα 
ἀθαία; Ῥαΐ βοϊοπιοῆ βρᾶγβθ [ιἷ8 1 ραγ!Υ ὁπ δοοοαπί οὗ ]ι18 
ΡΥΙΘΒΕΪν ἀἰμηϊν---θθοδαβθθ 6 μδὰ Ὀοσῆθ ἴπ9 ἃστκ οὗ {π6 1ωογὰ 
Ὀοίογτο Πανὶ, ἃ8 τῦϑ]] ἴῃ [6 β80]θπιη τοπιονα] οὗ ἴδ ἰο “ ογυαβαίθια, 
1 Οἴγ. χν. 11, 12, δ8 ἴῃ Πανὶ 48 Βρσὶε ἄοτα Αρβαίοτῃ, 2 ὅ8πι|. 
χν. 24---29--- ραν οα αοοουπὶ οὔ {Π| δα τη ρΒ, μαγά8}1ρ8, ἀπά 
ἄδηροτῦβ, ἰπ σι ῖοἢ 6 Πδά ραγιοἰραϊοά ἢ αν ἃ ἴῃ Β185. ῥγο- 
ττδοῖοά ΗἰρΕΣ οιη ὅῬ8α] ; σθπιοναβ [εἶπὶ ΠΊΘΓΘΙΥ ἔγομι [88 ῥτίθβυ- 
Βοοά ψ ποι 1.6 πδὰ ἐογίδϊβα ὉῪ τεβίβεϊησ τῃ6 δποϊπιθά οὐ {89 
Ἰμογά, δἀπὰ θαδηίΐβιιθα ᾿ΐπὶ ἕο [εἷἰ8 σοπηίϊγγ-ϑεαὶ δὲ Απδίμοι. 
τ᾽ ΓῚ ὉΣῊ “Ποὰ τ σον οὗ ἀθδιμ," ἴποὰ μαβϑὲ οογ- 

ταῖη]ν ἀθβογυθά ἀθαίῃ, θὰ} 1 ὙΠ] ποὶ δὲ εἰλνῖβ εἶτα Ρὰΐ τἰθς ἴο 

"1 7818 βοπίθποθ αἶβὸ 88 ἔοῃπᾶ οϑθῆβοσβ. Εγβη ΟἸθτῖο. δηὰ Ηδββ ἴπι 
Ρ- 4. Ρ. 239 ἢ, Πηὰ 1ἰ οογίδἰ ]Ὺ ἀρτθοδΌ ]6 ἰο (86 δβρίγι: οἵ Ἐδβίθγῃ βἰδἕθϑ- 
ΤΩΔΠΒΩΪρ οη {Π6 Ῥταβατηρίίοη ἐμὲ ΑἀοπῖαΡ μδὰ μαὰ ἴπ ἢἷ8 ρθε τῖοπ 
ΤγΘΘΒΟΠΔΌ]6 ἀδβῖρτβ οη ἴμ0 ἐμγοπθ ; Ὀαὺ (ΠΟΥ͂ ἃτο ποῖ 1 πρ' ἰο Δρργονθ 
ΟΥ̓ Θοτητηθμπά 1. Βαΐ ἰΐ οδηποῦ Ὀ6 ἃ χυεδίίΐοη οὗὨ ργαῖβθ οὐ Ὀϊδιηθ ὙΠΠῈΓΘ 
186 Ὠϊνίηδ ᾿δτν ἀδσπιδηάβ 18 τρί. Α1] αἰΐδοκ οὐ ὀδῆβιιγο ἀδβροπᾶβ οὰ 
πη Ὁ] 108] νῖθννβ οὔ ἴδτ δπὰ τὶ ρ)νὶ, ἀπ ου ἃ οοτηρίοίθ τυϊβυπάἀογβίαπαϊπρ, 
οὗ {86 ἐμοοογδίϊο ροΐπὲ οἵ νΐδνν, δοοογάϊπρ' ἰο τσβῖομ ἀοπο {86 αυσϑίϊοπ 
οδπ ΡῈ ἀοοϊἀοά. Βυ {86 δἰζθτηρὶ (0 ἀϑὰγρ {86 ἰβγοπο Αἀοπίζαῃ μδὰ 
ΔΙγοϑαυ τορϑ θὰ δραϊηβὶ ἀοβονρί, ὙΠῸ δὰ δρροϊπίεὰ ϑοϊοπηοη 88 ἴ8 
Βύοοθββοῦ οἵ ᾿ανίἃ, Νον 1, αὔνεν βοϊοτηοη δὰ ἰογρίνϑη ἢΐβ ἔγᾶπδρτϑϑ- 
δἷοπ, ἢ8 οοῖηθ8 ουξ σι ἃ ΠΟῪ δἰ οιηρέ αἵ το] οπ, ἀπὶν ἴο Θοά δπὰ 
186 ΓΒΘΟΟΓΔΟΥ ἀοηηαηάοα οἵ ϑοίοπιοῃ ποῖ ἰο πᾶῦϑ στοβρθοὺ (0 ϑοῆβϑι- 
ξαϊηϊίγ, Βαϊ ἰο δοὶ δοοογάϊῃρ ἰο ἐμθ τίρουν οἵ (89 Ἰδνν. 



1 ΚΙΝΘΒ 11. 27. δδ 

ἀεδίῃ. ΤΣ ὉΛΝΞ Ππ|ϊ18. 11:6 δρβοϊαὔου ἤτοπὶ [86 βθηΐθμςθ οὗ 

ἀθϑῖ, 88 Θοϊοπιοπ αἷά ποῖ ογθκηουνν ψβϑίμεν ΑΡίαίματ πουἹὰ 

ἀϑισθϑπη Εἰ πι861} ροδΟΘΑΌΙΥ ἴον {116 ἕαΐτγο. 
Ιπ ν. 27 189 {πϑοογϑὲὶς δαῦποῦ οὐἉ ἔμ 686 θυ ῖκ8 τοηδυκβ ἐμαὶ ὈΥ͂ 

ἘΠ τοῖηοναὶ οὗ Α δέ μαγ ἤοπι [Π6 ῥυϊθβιμοοά ἔπ δηποιιηοοηθης 
ΟΥ̓ ]ογὰ οοποργαίηρ 1Π6 Βουβο οὗ ΕἸ, 1 ὅ'δηι. 11. 80---88, νγγᾶ8 
δα] 8}1.64. ὙΠ {Π|8 18 οοπποοίθα α͵8ο {ῃ6 ἀοιῦ]θ μὶρἢ-ρτθϑι- 
Βοοά, σ Ποῖ ὀχ βεοά ἤτοπὶ Ἐ)}}8 εἴτηθ8 ἴοσ [ἢ ὕννο βθραγαϊθά ϑ8ηο- 
[πα ΓΊ6Β, βίης ἴῃ αὐὶς οὗ [Π6 σονθπδηΐ δου 118 οαρίαγ ὈΥ͂ {Π6 
ῬἈ ἢ ϑιη65 (1 ὅπηι. ἴν.) νγαϑ πονδῦ ὈγουρὩς Ῥ80Κ ἴο [86 ἐβθβγπδοὶθ 
ΟΥ̓ νυιΐπαβ8, δοα Μονουβ, Καὶὶ. [Ππἰουβυοῆ. Ρ. 291 8΄.--- ον ΕἸ: 
ἘΠ6 ἀοϑοοπάδπε οὗ παπᾶν, 1 ΟἾγ. χχῖν. 8, αἰϊαϊπϑά ἔο {π8 ῃἱρῇ- 
Ῥυθϑι!οοά, ἐπουρῇ (ἢ 8 οβσα τν88 ργοπηβοά ἴῃ ρογροϊαϊν ἴο [ἢ 9 
ἙΆτΩΙΥ οὗ ἘΠοαζαῦ (ΝΌπι. χχν. 18) τ ἰϑίουυ ἄοθβ ποὶ βίδίθ, 
φοτρ. Οἷον. αὐ 1 ϑαηι. ᾿1. 80, 10 185 Ῥοβ810]6 {μαὲ ἴπ [π6 θαυ ον 
οσοαϑίοηδὶ τοηουα β οἵ {Π6 δὐῖκ οὔ [86 σονθηδηΐ ΠτῸπὶ [6 ἰδ- 
ΒΟΓΏΔ0Ϊ6 οὗ υἱξηθϑϑ, ἴδ 10 νγὰᾶϑ ἴα κοὴὶ 'π ὙΆΓ, ἴῃ ΒΟ ἢ Β6Ά80η8 οὗ 
18:6 αἰν βίομ οὐὨ [Π6 βαποίιΥΥ ἃ βρθοὶδὶ ᾿ἰρῃ-Ῥτῖθϑί οὐ {πη 11π6 οἱ 
ΤΠ δηδΥ τγὰ8 Ἵποβθη ἔογ {ῃ6 δογνίοθ ἱπ [ἢ 6 ΤΑ ὈΘΓΠ 8618 οὐ τὶ Π 658, 

δΔη4 {μαὲ αἴογ 1π6 ἀδαίδι οὔ {6 ΒΙρῃ-ρτῖοβὲ οὗ Ε]θαΖασβ ἔΆΠΏ1Υ, 
ἘΠῚ αοπο σοίαϊποὰ {18 οἷἶοθ. Τὸ Πΐπι βιισοοθάθα, 848 ἷβ ὕπγο 
ΒΟΠΒ [8]] ἴῃ [ῃ6 4.116 τ ῖεἢ [μ6 ῬΆ1861η68 (1 ὅ8πι. ἰν. 14), Ὀθίοσθ 
118 οὐγῇ ἀθδει, [νἷῖ8 σταπάβοη Αδαρ, [Π6 βοη οἵ Ῥμίπϑδβ; ἴο 

Πΐπὶ 18 βὸπ Αμΐδῃ, 1 ὅδ. χίν. ὃ ; [0 τη 58 Ὀγοίμον ΑὨἰπιθ- 
Ἰθςῖ, σῇο γγδῖ πηυγάογοα τι [Π6 τοβὲ οὗ {Π6 ῥγίθβίβ δὲ ΝῸΡ ΒΥ 
881, 1 ὅ8πι. χχίϊ., δπὰ ἴο δἷπὶ ἤπαὶγ [ῃ6 ΑΡἰδίμαν το νγαϑ 
βανϑὰ ἤοτῃ [ἢ τηδββδογο (1 ὅδ. χχί!. 20, οοπιρ. οίαπαὶ Απιΐφ. 
48. ἢ. ὃ. ο. 2 ὃ 2), ΌΥ ὙΠο86 σϑίηοναὶ ΠΟῪ σϑοογάθα {Π6 1ἴη6 οὗ 
Ἐ]θαΖαν ἰῃ Ζϑάοϊκ ἀσαΐη δἰΐαϊπθά ἰο ἔπ ϑχοϊαδῖνα ροββεβϑίοῃ οἵ 
186 ΒΊσἢ ᾿γίθϑιμοοά. 

Δ ἼΒο ροάϊρτοο οἵ Ζδάοϊς ἱπ β6]άβη, ἐδ διιοοσϑϑ. ἵθ μοί, ἰ, ἱ, ο. 4, 
ὅοθβ ποῖ αυΐϊθ ἀρτθθ οἰΐμον ν 11 ΟἸγ. νἱ, 4 δ᾽, ποῦ τι 186 βίαίο- 
τηθϑοίβ οὗ ψοβερῆαδβ, Απεῖᾳ. νυἱἱ]. 1, 8. ὙΠ οΙμ ον ἷ8 πϑαγαϑὲ ργορθηί του, 
Μεγαῖοίῃ διὰ Αμπυῦ (1 ΟἸγ. ἴχ. 11; Νεῖι. χὶ. 11), ροῦβδρβ ἀυτίηρ 
[86 τγᾶγβ τ τπ6 ῬΒΙΠἸθἐπεθ ἀπάθγ βϑιπποὶ δηᾶὰ ὅδαὶ, σθδθη (86 ατὶς 
τπυ θὲ Βανα ὕδθῃ ἃ Ἰοηρ' ἐΐπηθ αἱ αἱ]ραὶ, δ Μον. ἴν". Ρ. 4. Ρ. 291 ἢ [88 
βἴνονσῃι, ΑἸ μου ρῚ Ηρ (Ηεἰά6 0. 78 τὺ. 1886. Εδὺτ. Ρ. 184) νίεβουι 
ΤΈΔΔΟΠ δβδίρτιοὰ ἀθηΐθβ {ἰ113---ϑὰ αἰγθδαυ οββοίϊαίοα ἐβαγα 88 ῥγίεβίβ, 
Ἄσβηοποῦ δὲ ἀοίοττηϊποαὰ ἤτοτη πδηΐ οὐ τϑοογᾶάβ. 76 οἠ]ν ἴθδγῃ ἴγοπι 1 
ὅϑαῖα, Υἱϊ, 1 (Πδὲ 1μ6 ἀκ, θη βϑηῦ Ῥδοῖκ ΒΥ ἰμ6 ΡΠ] ϑιϊπ65, τταϑ ἀ6- 



δ 1 ΚΙΝαΒ 1. 28---40. 

γν. 28---84. Α8 ΒοΟ0ῃ 88 {16 σϑρογὶ οἵ [π6 ϑχϑοιίίοπ οὗ Αἀοηῖ- 
75} δῃά εἰ ἀθροβίοι οὗ ΑΒ᾽δῦμδτ τθαοῖθϑ [ο80, ΒΘ 56ὲΚβ τοῖασα 
αἵ 1μ6 4]ἴαγ, (μοὶ οὗ [Π|6 ὑδθθγημδοὶθ οὐ τνϊζηθβθ, θα οὗ {π6 ἀκ οἵ 
186 οονθηδηΐ, σοιηρ. οἡ ἷ. 80), Ὀθοδαβθ ᾿8 νγὰϑ8 ἰηγοϊνοα ἴῃ 1Π6 
ἰηϑαγγθοίίοη οὗ Δαομ]αῃ.} Α15 1Ὁ οου]ά ποῖ θ6 πμκπονη ἴο μι, 
ταῦ (86 ΑἸἴὰν ἀἰά ποῖ ρτοΐθοϊ {Π6 σϑθ6ὶ δῃὰ {Π6 τη αγάθγοσ, ἰδ πλὰν 
6 ᾿ἰπαυϊγοά ΜΕΥ ᾿θ βουρῃϊ βδξειυ πθχθ πὰ ἀϊὰ ποῖ ϑνθὴ ἰθᾶνθ 
(86 Δἰΐαγ δὲ [Π|ὸ βυμη 008 οἵ Βαϑπαίδῃ. (Οὐ. ἃ 1,8ρ. ρῖνεβ [Π6 ἴσιθ 
ΔΏΒΥΟΙ : δρογαδαΐ φιιοά ἰοοὶ βαποίϊῥα5 διηι ἐμίατθέιγ, πο δαϊοπιοτιῖϑ 
γοἰϊρίο ρογπιϊέονοὲ διώπι ἐδίάθιν οσοίἀϊ. Οὐ 186 βᾶπιθ στουμά 
Βϑηβίδ γϑίθγβ (16 ἀθοϊβίοῃ ἴο ἴῃ Κίηρ, ν. 80 ἢ.---ΑἸποῦρ)ι ΦοαὉ 
Δηβγοῖθ Βϑηβίδ, ὁ’ Πθγο Μψ}}} Γ[ἀ18,᾽ γοῖ ἢθ ᾿ορθβ 'π μἷβ βϑαγῦ 
ἴον πλθσγον ; Ὀαῦ βοϊοίμοη [6.5 ἐμ 1ανν [Δ Κ6 115 Θοῦγβθ, ἀπὰ Ὄγάθγβ 
ἴο "84 Υ εἶτ αὖ 186 δἰἴὰῦ ἴῃ οΥάου ἴὸ ἔγθθ δἰιηβ6 1} ἀπά 1118 ἔΑμΆ]Υ 
ἴγοιῃ 116 σα νν Βῖ ἢ ΙὰγῪ Ομ {Π6π|, 88 Ιοῃρ ἃ8 “980 δὰ ποῖ 
τϑοοϊνοα ραηϊββιποπὶ ἕο ἐμ6 ὑννοίο] δοὶ οὗἁἨ 888855: πδίϊο)», ΘοΩρ. 
ΝυμὈ. χχχν. 80 ἢ; ϑυΐ, χῖχ. 18.--- ΤΠ} σοσὰ8 οὗ βοϊοιποῃ, ν. 
88, τοῦδε ἴο [16 ουγδο, τὶ οι Πανὶ ἃ ργοποιηοθά οα “080 δπὰ [ν18 

ΓΠ ῬΡοϑέθ ΠΥ αἴοσ [16 τηυχάον οὗ Αὐποῦ, 2 απ, 111. 28 [.--. 84. 
Ιῃ οοπβοαθθηςθ οὗ [πΠ6 Κἰπρ᾽Β δοπητηδηά ἰο ὈυΣΥ {Π6 5]αΐη (ν. 81), 
ΜΕ ἰοΪι 15 σα ηἀ θα ροπ {δ ἰανν, Πεαῦ. χχὶ. 22 ἢ.) 7 ὁ} ννὰβ θυγιοα 
Ὑ 1} 8 ἕδη Γ,3) ἰὰ [ῃ6 ᾿ν]Πάογηθ88 οὗ « πάλμ.---Οπ ν. 8ὅ 

φοΏΡ. ἱ. 8 δῃά 1ϊ. 27. : 

Υ. 86---40. Αὔοῦ 186 ῥα ]βιπιοιΐ οὗἩ [Π6 γϑρ6] ϑοϊοπιοὴ αἷἶβο 
ΒΆΠΙΙΩΟΏ8 51 π|6ὶ θΘἤοσα Πΐτη, ΜΠῸ νγᾶ8 ργοθ Ὀ]Υ 311}} τϑϑιἀϊηρ αἱ 
Βαἰιυγίπι, πὰ τγμοϑο αἰβροβίτοη ττὰ8 {κου 86. βυιβρίοίουϑ, 8δπὰ 

φοττηϑ (18 ᾿ΐπι (0 (11 ΠΣ πη861 ἃ μοῦβα ἴπ «6 γυβαίθη, ἀπά ποῖ 
ἴο Ἰθᾶγθ ἰδ οῃ ραΐίῃ οὐ ἀθδιί}, ἃ8 βοοῃ 88 ἢβ ἰβᾶνεβ (6 οἰ ἴὸ μὸ 
ΔΩΥ͂ ΜΈΘΥ, ἀμ ΟΥΟΒ868 {116 Ὀσοοῖκ Κιάγου μοι βοννθά οα [86 
Θαϑὲ 5116 οὗ 6 γυβαίθπι δοίννθθη (ἢ οἰἐγ ἀηὰ τῃ6 Μουηὶ οὗ ΟἸἶνοβ, 

Ῥοβιἰοᾶ ἴπ 1πὸ Βουδο οὗ ΑὈϊπαάδν, ου ἐ᾿ιὸ 81} αἱ Κιν) δι) οατῖπι, δπὰ μῖ8 
800. οοπβοογαῖθα (0 πηϊπβίου (0 ἰξ : δῃὰ πάθον Παν!ὰ μοι μἰρῊ ργχίθβεβ, 
Ζαάοῖς δὰ ΔὈΐδιαγ, ἀτὸ αἰγεδάυ πιοὶ πὶ ἴῃ δα βγθὶ γ δ οὗἁ μἱβ 
ΒΟΨΟΓΘ Δ οΥοῦ 81} (μ6 {τρθθ, 1 ΟἾγ, χν. 11. 

1 Ῥοῦδαρβ 9οὉ δὰ ρίνϑη Αἀοπίαϊι (ῃ6. δομηβοὶ ἰο δβὶς ΑΡίβῃδρ ἴον 
Εἰπιδ}} ἰο νυ ἴδ, 88 ΑΒ ΠορΒ6ὶ Ὀεΐογο ρᾶνο βἰχαῖϊας δᾶνίοθ ἐο Α ββαίοιω 
2 ὅδπι. χνὶ, 21. ΑἹ Ἰθαβί βοίομμοῃ δρρβᾶγβ ὑὸ ἢδνθ ργεβυτηϑὰ ΠΝ 
ἈΠΗΘΟΚΕ Σ ἐπῆρε αὐηὸ ἡράρρ Ὁ ἴηΐον ἱξ οι [88 Βῖρδι οὗ οι», πὰ 
ϑοΪοπιοπ αἷἶδὸ ρυηΐβθβ ΨψοδῸ βο οἷν οἡ δοοουηΐ οὗ ἢἷβ ἱ ἴοι ἱ 
1018 ο886 οὗἩἨ ΑΌΠΟΙ δηὰ Απηδβα, ν. 2, ἐπχιμοννο 

Ἢ 



1 ΚΙΝΟΒΊ!. 4]---40. δδ 

ἴθ ΟΥΔΘΥ ἴο εβοαρό, ἰδ παΐριις θ6, ἴο [͵ῖϑ8 Ὀἰγι ρίαοθ Βδ]ιιτίπι, 
δἰξαὐθα ἴῃ [Π6 τ] ἀθγη 688 οὗ “ οὐ μοὶ (2 ὅδ. χν. 28, συ]. ὅ.)--- 
Οοποογηΐηρ {{π|π ἔοστη ΣΝ ΓῸΜΝ ΒΙΠΠΟΣ ἀπά ὙΠΣΠΟΥ τε ΔΠΥ 

ΒΓ ΒΘΡ φιοσιπφαο, νὶτῃ ποραῖῖνα ὈΓθοράϊησ, πὸ ΒΙΠ6Γ (ν. 86), 
ςοπῖρ. ΗῸρ(]α ἰπ ἃ. Ζοἰ ἐβοῖν. ἢ. ἃ, πιπά8 ἀο8 Μογρϑῃὶ. 1], ὃ, Ρ. 
461.---ὉΜθὐ,. 871. Ὑ]ῖῈ ρῆγαβο: ἐκ την Ὀ]οοά 5}}4}} θ6. οὐ [δῖπθ οὐ 
περ" (ΡῈ » οὐγ οοπιθ ἀροῃ ἐμ μοδά (Ὦῳ)) 8 ἃ ἑόγηι. ἐθοῆη.» 
δογγοννεὰ βοπι 1}|6.1νγ ἴο ἀθποῖβ ἐ8 ραπίϑῃπιθηΐ οὗ ἀθαῖῃ. Οἡ 
186 στοιπά οὗὁὨἁ 1Π6 οοτηπιαπά σίνοη ἴο Νοδ : “(ψῃοβο βιιδάάοιι 
τη 5 Ὀ]οοά ὈΥ͂ πιδῃ 5}|4}} εἷβ Ὀ]Ϊοοά Ὀ6 βιιοά," (ἀ6η. ἰχ. 6, 10 νγᾶ8 
δ ρ]ογθᾶὰ ὈΥ ἴπθ ἰανγρῖνον δοοογάϊηρ ἴο {π6 [αι πἀδιηθηίαὶ ῥγίη- 
εἶρ!ς, 116 τὸς 18 (ἔχ. χχὶ. 28), δ ἔγβε ἱπάθθα ομἱ]ὺ ἴῃ {Π6 
Ῥυμὶβηπιθηΐ οὗ τηυγάογ δηὰ ργοιηθαϊαϊθα ἀθϑίῃ, Ραΐ αἰἴθογνναγα 5 
ἰδ τγῶᾶϑ ἐγδηϑίοσγθα αἶβὸ ἰο οὐ οὔἱπηθθ ΜΟΓΠΥ οὗ ἀθαῖ, [ῸΓ 
Ἔχϑτωρὶθ, [μ6ν. χυὶ!. 4, ἰο βου βοίηρ ποῖ δὲ {π6 Γθθγμαο]α οὗὨ 
ὙΠ ΐπ688, “ Ὀ]οοα (Ὀ]οοά-ρι}}}) 5}.4}1} 6 ἱπιρυῖϊοά ἀπῖο {πὰξ πιδη, 
ἢ Βαῖῃ βῃ6α ὈΪοοά," [π᾿ 6Π||8 βεπ86ὲ Μόοββϑ οἴβῃ τ1868 {πὸ Ὀγϊοῦ 
ἔοσῃι, μἷ8 θ]οοά Β6 ου Εἰπὶ οσ ἀρομ Εἷπιὶ (42 οἵ ἡἶγ.)}» [μεν. Χχ. 
9, 11, 12, 18, 16, ἄς., ἴογ νἁτῖουβ οἤβηςβϑβ.---, 88. Βμϊτηοὶ 
Βἴπη561} δοκπον)θάροβ [Π6 δα οὐ {Π18 βθηΐθηςθ, ρσοιηβαβ οὐ θα!- 
6π06 ἴο ἴῃ6 Κίῃρ νυ] δὴ οὐδ (ν. 42), 8πὰ ῸΓ ἃ σοηβι ἀθγαῦ ]θ 
ὕτπηθ (ὩΟΥΥῚ ὩΔῸ) Τοιηδίη5 ἔσὰθ ἴο [18 οαἵϊι. Βαΐ ψῆθη ἔνο οὗ 

[8 58[αναϑ, ΠΗ Ὑϑατβ ΔΙΠΟΥ, ΓαΠ ΑΥΥΑΥ ἴτοπὶ πὶ δη Θβοαροά ἰὸ 
Αοβίβῃ, Κίηρ οὗ ἴΠ6 ῬΗΠΙβεῖπ68, ἰοὸ δι], μ6 βεῖ οαΐ δπὰ Ὀγουρ] 
Το ὈΔῸΚ {Πποποο, τ. 89, 40.--- ΑΟ 5, 6116 βοὴ οὗ Μδδοβδῇ, 18 
ΟὈνΟ ΒΥ {Π6 βαπιθ ψἱἱἢ ΑΟΠἾ81}, δοπ οὗ Μδοοῖ, ν ἢ ποτα 
Ῥανὶ 4 ὑνΐοθ ἔοαπά ρῥτγοϊθοϊϊοπ ἔτοιπ 8388}] (1 ϑὅαπι. χχὶ, 10 
ΧΧΥΙ.. 2); ἔογ ἃ τοῖρῃ οὗ ΠΥ γϑᾶγϑ ἀο68 ποῖ δοίοηρ ἴο 186 ἀοπιαὶπ 
οὗ 1[Π16 ἱποοῃοθίνδθία. 

γν. 41- - 46. ΑΒ δοθῇ 88 {Π8 ἰγϑῃβρταβδίοη οἵ }}18 σοπιπιδηΐ 
Τεδομοα 1Π|6 φᾶγ5 οὗ βοϊοϊηοῃ, [8 ς8}}8 [Ὁ ΘΒ] πλεῖ, ἈρΡΌν 145 Ἰνΐηι 
Ὑλ ἐπ Ὀσθα ἢ οὗἉ ΠἿ8 ΒΊΟΣ ΡΙΌΠΊΪ8θ, ΡΓΟΠΟΊΠΟ68. ὈΡΟΠ αἶπὶ {16 

1 Βαβαγίπι 1 ν ποὶ ου ἐδ βἰἐο οὔ ἄδω 218, 88 ν. ϑοιαθετί, Βοῖθθ 'π 
ἃ, Μογρϑῃ!. ἱϊ, ρ. 170 ἢ. (μΐπῖκθ, θαξ ἕλγί μον πουῖ, 88 Β θη. Ραὶ]. ἱ. Ρ. 
812 διὰ8 τ ΒΟΥ τοιμαγκοᾶ, ἀπά ἱπάθοὰ ἴῃ οὐ δ΄ {86 νδι]θυ βίγοίοίπρ' 
ἔτοια {86 1η144]6 οὗ ἔθ Μουηὶ οἵ ΟἸἶνοβ ἴῃ δὴ θδβίθεϊυ ἀϊγθοίζοῃ, οοπλρ. 
ΤΒοαΐυβ ἢ ἐΠ6 ““ ΒΓ] 18 Θη ϑιπάϊθη νοὴ (οἰϑι οθη ἃ, Καὶ δηΐρτ. ὅ86]1- 
56," Ρυ 1 μοἃ Ὀγ Καὶ ἀυδῖον, δῆπυδὶ βογῖθ8 2 (1848), Ρ. 184 ἔ,,) διὰ {86 
ἸῈΔΡ Δοσοπιρδηγίηρ (86 γοΐαπιθ. Ξ 



δῦ 1 ΕΙΝΟΒ 11. 46. 

δθῃΐθῃοθ οὔ ἀθδίῃ, δῃ!ὰ Ἵϑιβθβ ἴδ ἴο ὃ6 οχϑουβα Ὀγ Βεμπαίδι. Τηΐα 
ῬΓοσθθαϊῃρ' ἀρ ΘΔΥΒ ΘΓῪ ΠδΥΒἢ [0 [86 Βυδ]θοϊίνα τηοάσθγη νἵονν οἷ 
Ἠιἰβέοσγ. ϑΒιπιθὶ ἢ88 βυγοῖυ, ἰδ 18 ἐβουρθιξ, οοπιπἰ θα πὸ στεδξ 
οϑηςο, 17 μῃ6 ἢα8 Ὀσοῦσῃΐ ὈδοΚ [18 βίανθ, νι μοι δ ὈΧΟΌΔΟΙΥ 
Ῥουρῆῦ δηὰ ραἰά ἴον τῖῦὰ πατὰ οδ8}}, ἀπά ἐππ8 μαὶρϑὰ Ὠΐτηβ6}} τὸ 
κἷϑ ονγῖι ἰανν ] ργορογν (Επρ]. Ογοῖορ. οὗ (πΠ6 ΒΙ10]9); Ροσμαρβ 
δ τμουρ]ιῖ, 4150, ἐπιαῇ 1.18. ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο (δῖ νγᾶβ πὸ ἐγβῃβρτθβδβίουι 
οὔ ἴῃ τουαὶ οοπιπιαπά, Ὀθοδιβϑθ μ6 ἀἸἃ ποῖ σϑαῦΐγο [0 ογοββ {Π6 
Κιάγοη (ΟἸοσῖς.) Οἱ 8.6} ρτουπάβ βχροβίζοσβ ἤᾶνθ οῃἀθανουγοά 
ἴο Θχοῦβθ ϑῃϊπιοὶ, ἃπὰ αὐ [Π0 βδπὶ0 ἔτπὴ8 ἴ0 ῥργονθ βοϊοιλοηβ 
τίρουγτ. Βαϊ Βιῃϊπιοὶ οαπποῖ ΡῈ θχου]ραῖθα. ΤΔΘ 8016 δναβίυι 
ἀονίβοα Ὀγ ΟἿδγ. ἰβ τθξαϊτθά ὈῪ ἔθ ρ] ἴῃ γγογάβ οὔ {π0 ἰοσχὶ, σι οἢ 
Του 1 πὶ ἴο ρῸ ΔΩΥ ἈΠ ΘΓ οαΐ οὗ 6γυβαίθηι (νν. 80, 42) ; δηὰ 
1Π6 τοίθγθηοθ ἴο {Π6 οδϑ ΜΠ ἢ Ὦ18. 814 065 ΤΠΔΥῪ Πᾶν οοϑί Ὠΐπὶ ἰ8 
ὯΟ 1688 ΘΙΩΡΕΥ͂ 8Π δγραπιθηῖ. [Ὁ ΒΘ Ἰπιοὶ νυ ]8Π6 ἃ ἴο τοπηδίη ἐγ 
ἴο 5 οαἱ!, (9 βῃου]ά ανϑ ἱπίοσιηϑά [86 Κίηρ οὗ {Ππ6 Ηρ} οὗ 8 
βίανβ, ρϑιοποαᾶ Πἴτ ἔοῦ ἰθᾶνθ ἴο Ὀτγίηρ {πῆ Δ. Κ, πα αὐγαὶ 
815 αἀἰγθοίΐοῃβ, θαΐ μ6 ουρῇ ποῖ ἴο μᾶγθ σιν Ὀγόκθη ᾿ἷβ οδίῃ. 
Τῃ 8 Ῥϑυ)ΓΥ ΙΔῪ ἷ8 σαϊ, ἀπά μ6 μα πῸ δχουβθ, 8ἃ8 βϑοίοπιοπι 
βιιονγθά ᾿ἶτῃ (νν. 42, 48), ἴο ψ οι τγὰβ δἀάοά ]γ8 σῇ ἰγϑαβοῃ 
οομληλ θα ἀραϊηβὲ Παν]ά, γ. 44, σομρ. {Π|6 Γϑλατ 8 οη ν. 8. [ἢ 
1Π6 Ραμ ϑμτηθηΐ οὗ [818 ογΐπηθ, ϑοϊοπιοη ἐππ18 ΟὨ]Υ υἱοί (ἢ 9 
Πινίπο στὶρὶνῖ, ἀπά πῖρης ἐπογθέοσο τοσαγα 1 88 ἃ χει δα θη βὰβ- 
Ροπάθά Ὀγ «6 μοναὶ ονδϑὺ ϑϊπιοὶ Ὁ [18 ὑχσαμβργεββίοῃ, [Ὁ ν  ΙοΒ 
Αοἀ ν"}}} [688 ἰπὶ Ὀγ ἐΠ6 [Ὁ] Β]πηθπὲ οὐ [μ6 ῥργογηΐβθ ταδάθ ἴοὸ 
Ῥανὶα οὔ [6 ρεγρβϑίυδὶ ἀυγαίΐοη οἵ ιἷ8 ἐῃσομθ, ν. 4. 
ΤῊ 1δ8ὲ ννογὰβ οὔ ν. 46 : “"Αμπά ἐμ Κίμράοτῃ τγᾶβ βϑίβ 8η6α 

ἴῃ [Π6 μαπὰ οὐ βοϊοιμοι," βθῦνθ ἰο οἷοβθ ἐμ6 βυδ)θοίβ {ππ8 ἔᾺΓ 
Βαμα 194. Οὐομαρ. οα 1118 ῥρβοι αν οἰοβίηρ' ἔοστηι]α οὔ [6 Θμϑιηϊες 
ΜΙ ϑέουορσυάρηυ Εὐνγαὶά, Οὐπιροβ. ἀ. (ἀθηθβ. ρ. 188, 164 Ν᾿, “-πῪΞ 

ΤΩΘΔΠΒ ποΐ δέμαϊο (θαι), θῦ Θἰἔπον ΒΩ ΡΙΥ ΒΥ; οΥ ἴπ [89 μαηᾶ, 
1Ππᾶξ 18, ἴῃ Ῥοββϑβϑβίοῃ οἷ, 



1 ΚΙΝΟΒ π|. 1. δΊ 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺ 1Π. 

ΒΟΙΌΜΟΝ Β ΜΑΒΒΙΑΘΕῈ ΑΝῸ ὙΟΒΒΗΙΡ ΟΡ 60}, ΥΥ. 1---ὃ;; ΗῚΒ 
ΒΟΙΕΜΝ ῬΕΑΥΕΒ ΑΝῸ ΟὈΕΕΈΕΙΝΟ ΑΥ ΟἸΒΕΟΝ, γν. 4--1ὅ ; ΑΝῸ 

Η!18 ὙΤΙΒΕῈ, ΘΕΟΙΒΙΟΝ ΟΕ Α ΟΑΒΕ ΙΝ ΤΑΥ͂, ΥΥ. 10---28. 

Αὔον ἴΠ6 Θβία] βῃτηοηξ οὔ ἐπ βονθγεῖ ῃ γ οἱ βοϊοπιοη [88 ὕθϑῃ 
τοϊαίθά, οι. 11.) (6 ἀδβογὶ ρεϊοη οἱ ἢΐ8 σείρῃι δϑρὶηβ τυ [86 βίαίο- 
τηθηΐ οὗἉ Π΄5 ἀοτηθβίϊς δηά σο]ϊσίουβ 116. Βοῖῃ νοσα ἀοίδοϊνε ἴῃ 
ἴδε θερϊπηΐπρ οὗ Ηΐβ τοῖσῃ. Τὴ6 ἀδαρθίον οὗ Ῥ]Ι σοὶ, σσθοπι Β6 
Ἰρδυτῖθά, ἢ6 τῦαβ ποῖ 80]6 ἴο γοϑῖνβ ἰηΐο ἢΐβ8 ραΐδοθ, ν. 1, ἀπά "6 
ὙΡᾺ8 ποῖ 806 ἴο Ὑγουβιρ {Π6 Τοτά ἰῃ τπ6 ρίασθ σἤοβθη ὈΥ Ηἰπιβο 
ἴον ἢΐ8 πᾶῖηθ, νυν. 3, 8. Βοιῇ μ686 ἀοίδβοίβ τσογθ ἢγβὲ τειηβάϊθά 

Ὀγ {π6 θυ] ἀπ ρβ μ6 δγθοίθα, σοιηρ. ἰχ. 34 ἢ 
Υ. 1. Βοϊοπποῃ πιδάθ δἰ] πος πίε ῬΉΑγδοΙ,, Κίπρ οἵ Εργρί, Ὁ 

ἰακίηρ Ἰη8 ἀδιρ ον ἴο τὶ8. 1 βοϊοπιοῃ [ογπιθὰ {μῖβ οοππθχίοπ 
δεν ἀϑοθπάϊηρ {π6 ἐῃγοηθ, ἴον σ ἰοῖ [Π6 ρ]αοίηρσ οὗ [Π6 ἴδοι ἤθτθ 
Β6ΘΠ8 ἴ0 ΒρΡ64Κ, 6 Πα ΔΙΓΘΔΟῪ τπαστῖθὰ δἵ Ἰθαϑύ 8Δη Απιση ἢ 688, 
Ναδιηδῆ, πὰ Ὀγ πεῖ δὰ οπὸ ϑοῃ Βθῃοθοδῃ, σοπιρ. οἱ οἷ. ἰΐ. 24. 

Ὑγ1ι χεραγὰ ἐο [μ6 ἀδρθίον οὐ ῬΒΑγδοῖ, ἐπ οἷά Θχροβίζοσβ νᾶ νθ 
ΤΆΔΗΥ αἰϑο 58: 0Π8 Οἡ ἴπ9 4ποδέϊομ ὙΠοΊΠΘΥ {18 ΤΠ ΑΥΤΙαρῸ γὰ8 ἃ 
Ἰρδηδρτοβϑίοη οὗ ([μ6 Ὀἰνὶπο ἰανῦ οὐ ποῖ. ΤῊ 6 ΒΑΌΡΙΠ8, υγτὰ, Μἄη- 
βίοι, Ο. ἃ 1.80.) ρῖνβ ἃ Ὠορμϑεῖϊνθ βηβιγ τ, 88 ἔπ6 ΒΑΌΡΙΠ8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 
ἴοδο ιν {μα υτμο ἀρ  οΓ Οὗ ΡΏΑΓΔΟΝ τγ88 ἃ ργοβεὶ γίθ; ΤΠ ΘΓΘαΒ Ο δ] πὶ.» 
86Ὁ. βοῆμι., ἄς.) ἐπΐπὶς (μα βοϊομιοπ βἰπηθά θθοαυθ ῬΒΑΥΘΟΝ᾿ Β 
ἀδαρ ον τγαϑ ποῖ ἃ ργοβϑί γίθ; δῃὰ ΤὨθοά. ἀπά Ῥσοζορ. βυθῃ ἀβϑβοσί, 
[μα ἢΘ {ΠΘΓΘΟΥ ἐγϑιιβρτεβδαα [86 1ανν, τ μἰ οἢ ἔουθαάθ ἱπίογτηαγτίαρθ 
ὙΠ ΒΈΓΑηροσβ. [ἢ Ὄγάογ ἴο ἀθοϊάθ {18 ροΐπὲ γγχϑ πηαβὲ βθραγαΐθ ἔνγο 
ααθβίΐομ, (α), ἴῃ απιοϑέϊομ νυ ΘΕ] ΟΣ πιδττῖαρθ ὙΠ} 1Π6 ἀδαρηῦοσ οὗ 
8 Εἰργρείδη Κίπρὶ νγγϑβ Του ἢ Ηθτγα [Π6 ἈΠΆΊΟΥ πιαϑὲ ὉΘ ἴῃ 
186 ποραῖϊνο, δεοαῦβθ ὑπ6 Ἰδὺγ ΟὨΪΥ ΘΧΡΙΈΒ5ΙΥ (ογθ] 45 τηαυγὶαρθ 
Ὑλ ἢ [Π6 Οδπδδηίίθθ, Εἰχ. χαχῖν. 16; Ποαὶ. υἱῖ. 8, δῃᾷ δυϑθῃ ρϑῖ- 

ΤῊ 8 [0 ΤΙΔΓΓΥ͂ ϑίγα προ τἶναϑ ἀπά τηδίἀθη8 ἰδῖζαπ οαρεϊνθ ἱπ ταῦ 
δῇον δ] οννϊηρ ἔθπὶ ἃ εἶπιθ ΤῸ τπουχηίπρ, Ποῖ. χχ, 10---]4. 
Βαξ ὀνθὴ ἴδ [Π6 1ανν 414 ποῖ ἔσθ! ἃ βυθσν τααστίασθ ΨἸἢ ἐογαί σηογ8, 
γδῖ 1 τασδὶ ποῦ θ6 αὖ ποθ οοποϊι δά ἐ]αὲ ᾿ξ δρρτγονβά οὔ βυςἢ 
τλδιτασεθ, ΤΉΘΥ ΟἾΪΥ δοςογάφα ᾿]Π ἐΠ6 βρίτῖξ οὐ [π6 αν, ΒΘ 



δ8 1 ΚΙΝΟΒ ΠΙ. 2, 8. 

186 ογοῖστι σογηδῃ ρχοξδββϑα ἔα ἢ ἰὼ Φ Βόνδῃ ; (ὁ), ἸΠ6 αααβίϊοι 
ὙΠ πο γ [π0 ἀδαρπίον οὗ ῬΏΔσαοἢ τγὰ8 ἃ ργοβθὶ γίβ, Οὐ ἴο θχρῦεβϑ 
1δ ΠΟΙ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ, τοί 9 816 τϑπουποθα Ἰἀο]δίσΥ δηά ργοίβββοα 
Βογ [1}} ἰπ {π6 οὐ οὗ ᾿Ιβγϑ}ὶ ἢ ΤῊΐ5, 1 αἰθουββθα δὲ 4}, πηυβδὲ 
06 ἱπέδστοα ρδυΪΥ ἔγοιῃ {Ππ6 οἰγοιπιβίδηοθ {πᾶ 518 18. ποίε πο, οἰ. 
ΧΙ.) Πϑμ]Θα διποηρ ἴΠ6 τῖνοβ οὗ βοϊοιῃοῃ ὑγῃ0 ργδοιβθὰ ἸΔοϊδίγυ 
δῃά Ὀείχαγαά {Π9 ο]4 Κἰῃρ ἰπΐο 1, ΠΟΥ 8. ἃ 8: Πρ] ἔγϑοὺ οὗ Εργρ- 
ἴδῃ ἸΔο]αίγυ ἴο Ὀ6 ἰουμά ἴῃ πα δὲ ἀατίηρσ [Π6 νγγῖι019 οὗ {}}8 γοῖρτ, 
δα ραγγ ἔγτομι {Π| οἰαγαοίον οὗ βοϊοσιοη. .Α8 ἢθ ἴῃ ἴπη6 Ὀορίη- 
πίηρ οὗ μἴβ τοῖρῃ Ἰονθὰ Ψθμονδῆ πὰ νυνὶ κοά ἴῃ [ιῖ8. νγαγβ8, (νυ. 8), 
Ἀ6 Βυγοὶν που] ποὺ μᾶνθ ἱπά]ροα 8 Εἰσγρίϊδπ σοπβογῇ ἴπ [86 
Ῥγϑοιίοθ οὔ ἰΔοἰαίγγ. Α αἀἰβογθηῦ σοποϊ βίοι σογίδίη]γ τῖσαν Β6 
Δββιτηθά ἔγοπι {86 λοΐ μαὶ ἢ ἀϊά ποῖ 4110γν ΒΟΥ ἴο ἀνε }} ἰὰ [86 
ΒίγοηρΠο]α οἵ Ζίοη, ψηθσο [Π6 δκ οὗ ἴθ οονθηδῃὶ νγὰ8, Ὀθαξ 
Ῥγουρηῦ ΒΟΥ ἱπῖο {π6 οἷἵγ οὗ Τ)ανῖά, ἐμαξ 18, “ϑυαβαίθτα, ἀπῈ}] οα 
Πηΐβηῖηρ ἢἰ8. θυ] ἀΐπρϑ μ6 σου] δβδὶρῃ ΒΟΥ ἃ τϑβίάθησα ΡῈ} ΤῸ 
ΒΓ πὶ ἢἷ8 ΠΟῪ ρϑΐδςθ, (υἹ]. 8, ἰχ. 24; 2 ΟἸν. νι. 11); δὰ {μ15 
Ρτοσοοαϊηρ τϑίθμου ἱπαάϊοαίοθβ {16 οομέγασγ. [{ Βοϊογαοη, ἰῃ οοηξογ- 
τηῖεν τ ἢ 1Π6 1ανν, ρϑ᾽ ἃ 80 τη οἢ γοραγά ἴο [Π6 βαῃοῦγ οὗ {116 ἀτκ, 
τμαὲ Βο ἀϊά ποῖ 4]1οτν ῬΒΑυδΟ 8 ἀδαρἬ ΟΣ 88 ἃ ἰογοῖ ποῦ ἴο ἀν} 
ἴῃ {86 βαῖὴθ υ Πα ϊηρσ ἢ ἰδ, 6. Μ1}}} παν ρα 58.}}} πλοσθ σοραγὰ 
ἴο [86 ῥσο δἰ μοη οὗ ἰΔοἰαίγγ. Ηἱ8 Κοορίησ ᾿οὺ αἱ ἃ ἀϊβίδῃοθ 
ἔτοτῃ Ζίομ, ἴπ6 ἔοσγὲ οσοηβθοσαῖθα Ὀγ ἴΠ6 ρύβδβθποβ οὐ [Π6 αὐὶκ ᾿88 115 
δτουπά ποῖ ἴῃ {89 ἰΔο]αί ΣΎ οὗ μἷ8 Εἰργρίίδῃι οοηβογὶ θαΐϊ ἴῃ μἷ5 
τουθγοποίηρ ἔπ 6 ἰανν, τ ]ηοῖ Τοαΐ, χΧΙ], 7, 8, ΘΟ 45 ποῦ ἴο 
ΔΌΠΟΥ δὴ Εἰργρέϊϑη, θὰϊ ἰο δάτηϊξ ΟὨ]Υ 18 ἀθβοθῃἀδπίβ ἱπίο ἐδ 6 
ςοηρτορδίίοη οὗ {110 1ωοτά.--οὴ ΓΔ 8. οογτοοῖ, πα [86 σφοπ͵θοξογθ 

Ρτοροβθά Ὀγ ΟἿον. ΤΙΣ 8 ποῖ ποοϑάοα, 

γν. 2, 8. ὐδπογαὶ ἡυάστηθηΐ οοποουπίηρ {Π6 βίαϊθ οὐ γϑ]ρίοπ 
ἴῃ ἴπ6 Ὀορίπηΐηρ οὗ βοϊοτμομβ σοῖρῃ. Ῥρορὶβ δπά Κίπρ ψουβῃὶρ- 
Ρθά Φομονδῇ, ον {ΠῸ 0 οὔἴἶδγεα βδοσιῆςθ ἴο ῃΐτη οἡ ἴπ6 Πρ ρ]αοο5 
Ῥδοϑαδβθ {πΠ6 ὕθιῃρ]6, {Π| 5010 Ρ]αςθ οὗ βδουϊῆσθ, ν»ὰβ ηοῦ γϑὺ Ὀ0}}}- 
- τ τιϑὰπβ πϑί [μον σδύεγενι ΠΟΥ αἰὐέαπιότι, Ὀα 1 ΠΕΓΒ 480 βίη ρὶ 

“ οηΪυ," δπὰ ἴβ ἱπνδυία ον ρανέϊοιια οαἰθηιιαπαΐ οἐ ὀποὶρίοπαϊ, 
οοαρ. Ῥδέπενὶ ἴθα. 8.0. ΤῊΘ 88 οὗ 118 ρδγθῖο]6 ἴῃ ρῃγα868 Τοϊαῦ- 
ἱῃρ ἴο ῬΟΥΒΒΡ ἰπ Ἀἢρ}} ρΡ]Δ068 18 80 σοῃϑίδηϊ ἴῃ {1686 θ0Ὸ ΚΒ {πὲ 
ἴς ἴθ ἰηϑοστίδά ονεπ ἤθῖθ Ἴ]οτΘ ἴὃ ἀο68 ποΐ Ἀρρβδσ ϑ8ι1{80]6. 
βυα!!γ 16 ἤογιιαία, “΄ ΟὨἿΥ 1π6 Βὶρῆι ρίδοθβ ὑγαῦθ ποῖ σοηηονθα 

᾿ 8 
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8πἃ 1Π6 ρΘορ]6 οἤδσγθά ἀπ Ὀυγηθα ἱθΘΘΏΒΘ 841}} 'π [6 ΕἸρῚι ρ]αςο8," 
18 ἀρροπάρϑά ἴο ἐπ γϑίμδυκ, {παὲ [818 οὐ ἐμαὶ Κίηρ παῖ κοα ἴῃ [86 
ὝΝΔΥ οὗ 16 1,ογά, οομαρ. χχῖϊ. 44; 2 ΚΙ. χὶὶ. 4, χῖν. 4, χν. 4, 85. 
ΗΒ δίαίθιγθηΐ ἰβ ΘΓ αἰ8ὸ ἴοὸ θ6 Ἴςομιρ]εἰθα ἴπ ἐπουρθί. ΤῊ 
ΔΌΪΠΟΣ ν28Π|68 (0 τοΪαὺθ ἤονν Θο]οπιοη νου ρροά (Π6 Ἰμογὰ Ὀαβΐοσο 
186 ὈΟΠαϊηρ οἵ [μ6 Ἰθαιρ]ο, δῃὰ βῃου]ά τπ8 μᾶνθ ρ]αοοα (86 βίαΐο- 
τ ΘὩϊΐ σΟΠΟΘΟΓΐηρ ἴ[Π6 τ ΥΒἢ ἢ οὗἩ [π0 ρθορὶβ δῇο ν. 8. Βαΐ ἴῃ 
ΟΥ̓ῈΓ ποῖ [ο ἱπίθγγαρι (Π6 οοῃμποχίοη βϑίνγθθῃ ν. ὃ δπὰ 4 Ε΄, ἢ 
ῬΤΘπιΐβο5 1118 Τοστηα]4, ἴο ν᾽ ἈΙΟΒ 186 5. Δρρβᾶγβ απβυλα]6. ΤῊΘ 

ΤΊΏΞ Ὑ 16 δ] [878 δγϑοΐθα οὐ συἱβίπρ' στοὰ πα 8 δηά ἢ1}}8--- ΡΥ ΟΡ ΒΥ 

Ὀδοδαβα τηθη Β6} ον θα [Π6 Πεἰτν ἐο ΒΘ ΠΘΑΓΟΥ {ΠΟ ΓΘ, γἤθηοο ΠοΙρ ἐ8 
πὰ 1118 νοῦα ἔἈνουσῖθ ρ]αςοβ οὗ βδοσίῆοθ διμοῃρ 411 παίϊομβ, 
σοπαρ. (ἀθβοηΐυ8, Ργοίδοθ ἴοὸ ἀσαπ.᾽5 ΕΒ ] σ᾽οηβι4. 1. ῥ. χὶν. δὲ, 

δὰ ἐλόδαιν. 1.) 188, ἀπά Βοβθῃιῃ. Α. ἃ. Ν. Μογρϑηὶ. ἰΪ. ῥ. 221 ἢ1 
---ὀαπά, οοπβοογαιθά ἰο {Π6 ψνοσΒῃ10 οὗ Φ ῃονδῃ, ἃγο ππ8 ἴο Β6 ἀ18- 
{ἰπρυβϑηθά ἤΌμὰ 1Π6 ἃἸ]ἴαγβ οὗ 14015. Ὑοῦ ΠΟῪ ννοσο οι ἀάθη ἴῃ 
108 αν, θθοδυβο, 88 Ηἕν. ΕΠη]. 1. 2 ρ. 592 } 50} γϑιλαγ 8, “ ΠΟῪ 
τιγοαίθηθα ργοδὶ ἀδηροῦ [0 βίγιοῦ τόπου οἶβπι (48 {ΠΟΥ͂ ϑΓ ΓΘ ὑγθ- 
70 ἀϊοία] ἐο 116 ἰάρα οὗ {π6 ἸΙνίησ οὔ, ν]ιο πηϑῃ βδϑίβ ᾿ιἰπ|β6]} 1π 
ςοπογεῖθ ἀη1{γ},) ἀπ ΘΒρθοία ΠΥ οη ἀοοουπὶ οὗἉ {Π6 βἰ παῖ ]αν ουιβέοπι 
οὗ πεῖρμιθουγίηρ Βϑαίμθη παιϊο8, ΘΑ 51} Υ ἀθβοθη θα πο ἸΔο]αίγΥ." 
Τὸ ῥγονθηῦ {18 88 τη ποἢ ἃ8. ροββίθ]ο αοα ᾿ιαὰ ἀρροϊπίοα {Π6 
ΤΔΕΟΠΔ] βαποΐαΔΓΥ [0 ὃ6 {716 ΘΧοΪιδῖνο ρίαςο οὗ Πῖ8 ὑγουβῃῖρ, [μ6ν. 
χνυῖ!, 8 ᾿ ; θαΐ 80 Ιοπρ' 88 {118 βα ποι αΥΎ υγὰ8 ΟὨΪΥ ἃ ὙΆΠῸΟΙΙην 
τΑθογηδο]ο, ἀπά “6 ῃονδῃ Παα ποῖ γοῖ σμοβθῃ ΔΠΥ ἢχϑά ρ]δοβ [ῸΓ 
ἢἷ8. ψογβὶρ (Π δαὶ. χὶϊ, 18 ὅ), {18 Ιᾶνν σου ]ά ποὺ θ6 οαγγῖθά ἱπίο 
ςοιρ]οίο εἴδει. ὙΤ|ιὸ οθουίῃηρ, {πογοίοσθ, οα 86 ὨΙρὮ ρ΄δοθβ 18 
Βαγα δχουβθα οῃ {ἢ]8 στουπά, {πᾶῦ [Π6 ἐθηρ]8 νγ88 ποὶ γοῖ ΡῈ ; 
ἴον αἴνον {Π6 δ] ϊπρ οὐ ἐπα ἰθῖιρ]8 188 ψογβμῖρ ἴῃ Βῖρἢ Ρααβ 
τῦᾺ8 8η Δ οροίμον ἐγ! Δἄθ βουνῖοθ, ἔπ6 δχεϊποιϊίοη οὐἹὨ ψὶςὶ, 
Βονγανεῖ, [ἢ68 τιοβὲ ρίουβ Κίηρβ οου]ὰ ποί θπεγε Υ δοοοπιρ] 15}. [η 
ΟΥ̓οΡ ἴο βεὲ ἐσσί ἢ 511} πλοσ αἰ βιοῦν, ἐπαῦ ὑπο οβουίηρ οα {16 
μῖρῖ ῥΐδοοθ ψὰ8 αἱ {πᾶὶ {εἰπ|ὶθ ρασιηϊ θα, 116 δαΐμοῦ δ ἀβ : 
“ Βοϊοπιοῃ Ἰονβά ἔθ 1ωογὰ, αἰ κιηρσ ἴῃ [Π6 δίδίαϊεβ οὗ Πᾶνα 818 
ἔλιπον. 

Υ. 4. Τὸ 16 σϑῃθγαὶ βίδίθιηθης οοποογηΐηρ [Π6 βίδίθ οὔ το]]- 
δίοη δ {πὲ {π|6 18 ἀπποχϑά {Π6 παγγαίϊνθ οὐ [Π6 βοίθιηπ οβδγίηρ 
ππῖοῃ ϑοϊοπιομ τϑάθ δὲ Ἰθθοη δῦ ἢΠίβ 6 Ὀ] 15 τιθηξ ἴῃ (ἢὸ 
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βονογεϊρηϊγ ΤΙ 8 οβουίηρ' τγα8 οὗ παίίομδὶ ἱπιροσῖ. [ὲ νγϑβ δὰ 
δσρχϑϑϑίοη ἢ [Π6 ὁπ6 βἰ46 οὔ 1Π8η 8 ον {π| 6ββϑι δ] βῃτηθης οὗ (6 
ΠΟΥ χαῖρῃ, ὁπ {ῃ6 οΟἾΘΓ οὗὨ ΡΓΆΥΟΥ ἴῸγ [18 ἔλυῖμοσ ργοβρευῖιν. 
Ηδηοθ αἰβο ἐπ6 σϑργοβθηίαίίνεβ οὔ [86 Ῥθορὶθ ἴοοκ ρατὶ ἴῃ ἴὶ (2 
Οἰιν. ἴ, 2), ἀπά Ὀυγηι-οἴδυίπρβ νγθγθ ργϑϑθηῖθα ἱπ βαοῖι πυχηῦθῦβ. 

γν. ὅ---3, μαι νγαὰϑ σαῃτπρ ἴο 1π6 ρίδοθ οὗ οἰογίηρσ δὲ 
Αἰἴθθοη, [μ6 Ῥγββθῆςθ οὗ “ϑόνϑῃ οοππϑοίθά τ [86 ἀτκ, {πὲ 
[π6 Τωοσά βαρρ]θ4 ἴῃ [Π18 οἴογίηρ ὈῪ [πΠ6 ἱπιπιθαϊαίθ ἀρρθᾶγαποθ 
ΜΠ οἢ Π6 πιδάθ ἰο ϑοϊοπιοῃ ἰπ ἃ ἀγθαπὶ οἡ ἴπ6 πίρῃϊ αἴοσ ἢὶβ 
βϑοῦῖῆοο (ν. 15; 2 ΟἾγ. 1. 1.) Τθ ῥσαγοῦ οὗ βοϊοσιοη υἱξογθά ἴῃ 
ἃ ἄγϑαπι 18 ποῖ δοοογάϊηρσ ἴἰοὸ ἔπ γν6}}-Κπουσι ρτόνοῦρ, ἀγθᾶπιβ 
ΔΥΘ ναΐῃ, ἃ ΠΊθτα [ἈΠΟῪ ρίοἴατα, θαϊ ἃ τϑαὶ Ἔβχργδββίοῃ οἱ [ἴθ υυίβῃ 
{πᾶΐ δηἰπηδίοα [μ8 8οὰ] οὗὨ 16 γουηρ Κίπρ ἴῃ Ηἷ8 οβοσίηρ. Ὑ{Π6 
ῬτάγοΥ οὗὁ ϑοϊοπιοῃ δδρίμ8 ψ ἢ (ἢ6 μγαῖβθ οὐ τ ρτϑαὶ ἔβνοῦγ, 
τμδ0 186 Ἰωογά, ἴῃ σομογπαῖου νι [6 ργοηλβθ ἢ τηαάο ἰο αν, 
2 ὅδπηι. νἱϊ.) Βα πον δχαϊἑθα ἴῃ οπ ἐμ ἔἤγοπο οὔ Πανὶ, [πθη ρὑσο- 
ςοραβ ἴο {π6 οοηξεδβϑίοῃ οὗ 118 ὑσθακπθβϑ ἀπά ἰη Ὁ] ΠΥ το ἀἰβοματρθ 
ατῖρμς 6116 Εἰρὶι οβῆοο οπιγυβίοά ἴο ᾿ΐπι, (ο ΓᾺ]6 νν6}} τπ6 πυϊηθγοιβ 
ΡΘΟρΙβ οὗ αοά, διὰ ἰο ἀϊϑιεϊπρυΐδιι τὶ σι θοιβ}Υ ἴῃ Ἰαάρταθης (86 
δοοά ἤοπι ἴΠ6 θ84, ἀπά οἷοβθθ ἡ ἃ ρου ομ ἔοσ [16 τα ϊβιῦθ 
τ Ιβάομι απ ἀἰβοοσπιηθηξ. 4ιὰ δὲ τούτων καὶ τῆς φύσεως ἔδειξε 
τὴν ἀσθένειαν καὶ τῆς ἡλικίας τὸ ἀτελὲς καὶ τῆς δοθείσης ἐξουσίας 
τὸ μέγεθος καὶ τὸ τῆς κρίσεως ἐπικίνδυνον καὶ τῆς φρονήσεως τὸ 
ἀναγκαῖον καὶ τὸ συνετὸν τῆς αἰτήσεως. ὙΤΠοοά.--ἸοὉ Ἄ» ἰδαῖ 18, 

ἃ ποαὶς Ρογυ. Ηον οἷά ϑοϊοπῃηοῃ ναβ δ ἐπαὶΐ ἔτωθ τὸ ἀο ποῖ 
Ἰκπονν, ΒΟΔΥΘΕΪΥ πιογΘ {μπᾶ πὶ ἐγθθ εν γϑαῖβ, ὙῊΘ Ἰάθα οὐ [19 Ἢ ἴ8 
φυϊίθ χοϊδῖᾶνθο Ηδθγδ ἴδ ἀθηοίοβ {Π6 γουτ 51}}} ἀθβοϊθπε ἴῃ 686 
οχρθτΐίοθποϑ οὗ ΠΠΠ8, 88 Ἀρρθᾶγβ ἤοπι {π8 δά ἀἰτίομ : ζηδῃς υ» ἣν 

1 ΒΥ οοπηροθϊπηρ, (6 ββογιῆοα αἱ αἴθθοι τι (μι 6 χοιμδιῖ οοποογπίηρ 
[80 οἴἶετίηρ8 οἡ ἴπ6 ΐρ!ι ῬΙδοθβ, {μ6 ρἴδοθ οἵ οδουίπρ δὲ αἴθθοι ἴδ ρυξ 
ἵπ 86 οἰ ΘΡΌΓΥ οἵ γυὰ23, Το σατο δχοιβοά ἀυγίηρ {Π6 ργον βίοπαὶ 

βίδίθ οὗ [86 πδίϊοπδὶ βαποίπασυ. Ὑοὲ ὃν 6 δἀάί(οη : “ ἴον (μδε νι 89 
186 στοδῦ Βίρἢ Ρ͵δοθ," ἱξ 18. 8ὲ}}} ἀἰβεϊπρυθῃθα ἴσοπι (86 οογαταοη μἰρ ἢ 
Ρίδοθβ. ΕῸΣ Βδγθ νγαβ [86 ο]ἀ ἰφθθγπδοὶθ οὗ τ ϊίποββ τ ῖτὰ {μ6 Μοβδῖο 
ΔΙΐαγ οὗὁἨ Ὀυγηί-οἴετίηρ, 2 ΟἾγ. ἷ, 8, ΘΟΠΙΡ. Τοῦ δροὶ. Δ ετβ. ρ. 390 Ε΄. 
Βαὲ ἐμ6 ἰαθδγπδοὶθ οὗὨ ἐθβυϊπιοην ᾿{8618, βίποθ ἐ88 δὐὶκ τγᾶβ ϑαραγαια 
ἤτοπι 1ἴ, Ββδ4 ἀν πα]θᾶ ἱπίο ἃ πιθγα βῃδαουν οὔ ([Π6 ἔγυθ βαποίπδυυ, δηὰ 
Ὀεροπιθ 4016 βἰπι:] αν ὑο {86 οἰ μον ΣῊ 
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ον 8 Ργονθγθῖαὶ Ἵχργθβδίου (ῸΣ ἵποχροσίθησο ἴῃ [π6 ῥγϑοίϊοδὶ 

τ ἸΒάοτα γα ΐβ 6 ΤΣ ἃ ρίουβ ἀρτίρης να κΚ. ΕΙΡΕΙΥ ραταρηγαβθά 
ΒΥ αίδθ!. ποδοΐο ψιμοπιοαῖο πιὸ σόγθρὸ ἀοῦθαπι ἐπ αἀπιϊπίδίναϊίοπθ 
ἑατιξξ τερπὶ, ὙΠῸ ἀοβογίριίοη οὗ [π6 στοϑίπθβϑβ οἵ 186 Ἵμόβοπ 
ῬθΘορὶδθ (ν. 8) τϑϑίβ ἀροπ ἰδ ργοπιΐίβθ πιδάθ ἔο Αργαίιαπι, (δι. 
ΧΙ, 10, χν. ὅ, χχίὶϊ, 17, ἴο ὙΠΟ 180 8600 Τϑίθυβ ἰῃ ἢ5 
Ρτᾶγοῦ, ἐπ. χχχῖϊ 18, ἀπὰ 80, ἱπάθοά, ἐπαὶ τῃ9 τοι ὦ ἰδ 

ἴλη ἔτοτα θη. χῆϊ, 16) ἀπά γ ἽἼΡΘΥ δον, ἤοπι χαχί!, 18, 
ποῖ ἔοι χυΐ. 10, ἢ εΘ ἃ ὙΘΥΥῪ Πυμηθγοῦβ ῬοΟΒΕΘΣΙΥ 8 ῥγοπιβθα 
ἴο ΗδραΥ ἴῃ [Π9 8810 ἰθΓπη8, Οἱ {πὸ ἀἰβιεϊποίίοῃ ΟΥ̓ ΣΙ» ἴ0 

ἀοίοστηῖπ, δπὰ “ΩΌ, ἰο οουηξ, οορ. Ηδηρβίθηρ. ἀ. Οέβοι. 

ΒΙΙθαμιβ Ρ. 91 4.---. 9. »ὩΦ ον ἃ πιοασὲ μθαυκθηΐπρ ἴο ἐΠ6 

νοῖοϑ οὐ αο(, 1ῃ8ὲ ἰ5, οδεάϊοπε, ἀοοῖ16.---“. ΤῸ )αάρο [ΠΥ ρθορίβ.; 
Εδτ {πὸ ἀθφοϊβίοη οὔ αἰ βῆ σα: ο8868, τυ μῖ οι ἴπ ποθ ἀδγ8 σᾶχηθ ἱπὶ- 
τηθα δέον Ὀοίοτο π6 Κίηρ, ρτοδὲ ἀἰβοσι μα! δ 0 πὰ ΘΧΡΘ ΘΠ 06 
ΓΘ ΓΕΑ βι[6 ἴπ ΟΥΟΣ ἰοὸ ἀἰβεϊηρυ 8} δ ὁπ 6 τῖρηϊ πὶ ψΤΟΠρ, 
«πὰ Ρ885 ἃ 780 ΒΕΠί8Π66. 

γν. 10---14. ΤῊΘ Ῥγᾶγαῦ οὔ ϑοϊοσηοῃ τοϊαίθά θη γον ἴο Εἷ8 

οῆςο, ἴο ἢνἷ8 ροβιξΐου 88 Κίῃρ ἀπά δαπηϊηἰβίγαίου οἵ ἰανν διηοηρ; 
106 γϑορίϑ οὔ σά ; ἔογ ἰπιβα!  ρθγβοπα!ν μ6 μϑὰ αβκθὰ ποιβίηρ, 
ποθ ον Ἰοηρ Ἰϊΐδ, ποῦ τίομθβ, πον {86 (Ἀ}] οὔ Ηἴβ Θμθπιΐεβ (τ Ν ὥ89) 

-τοἴθαῦ ροοάβ, ἩΔΙΟΝ ἀτθ οθπ βουρῆϊς ἴπ ἐμἷ8. ποι ἁ 88 ἴμο 
στεδίεβε ἰγεϑϑαγθ. Η8 ὑγάυϑῦ ἐμογθίοσο ρ]θαβοᾶ ἔπ 1μοτά, ἀπά 
νγὰ8 Βοαγά ἴῃ υἱοῦ οῦ πηθαθγο ἔπη ἢ6 ᾿δἃ δβκοᾶ. Ἃἀὐοα στβηΐβ 
Βέτη ποῖ ΟἿΪΥ ἃ ννῖβθ δῃὰ υπάοιβιαπάϊηρ ᾿οατῖ, 80 {πδ΄ πὸ Κίῃρ 
οἰἔθον θοΐογθ οὐ δῇοσ ἢΐῃν βυγραβϑθά Βἷπῃ ἴῃ νεἰβάοπι ; Ὀαϊ 4180, 
π᾿ δοοογάδποο τῖτἢ [Π6 ργοπιΐβθ ἐμαὶ ἰο Βἴτῃ ἐμαὶ 866 15 ἢσϑι {116 
Ἰϊπράοπι οὗ (ἄδοά «πά Ηἰβ τὶ ρ᾽ιἰθουβηθ58, 41} οἴμεσς ῖπρθ ἃγθ 
δὐάοα (Μαιῃ. νἱ. 88), σίνοβ ᾿ἶπιὶ 4811 βαυτῃ]γ Ὁ] οβδίηρβ ἴῃ στθαὶ 
Δθαπάδηςο ; τίοδιθβ ἃπὰ ποπουῦῦ, ἀπά οἡ {ππ σοπάϊιοη οὗ ορθάϊθηοθ 

ἴο ᾿ῖβ οοπατηδ 48, ῥτοπηΐβε8 ᾿ἷπὶ ἰοπρ 18 4]80.---ῸὙ'. 11. νΌφὉ 

ΒΦ “ἴο μϑὰν )αάρτηοη!."" ΘΕ υὴο ἀθποῖθβ (Π|0 οἰἠθοίίγο, ΠῚ 
Τῖνίπο Ἰαάρτηεπί-- ἴο ἀπάογβίαπα μΐ8, πὰ ῥτγβοιῖοο ἴξ ἴπ 1π6 δά- 
τηϊηἰβεγαίίοη οὗ }υβεῖο6.---Τηθ πογάβ : “ εἸχαὺ ἔθεγθ υγὰ8 ποπα [19 
1δ6θ δϑίογα [ἢ|669᾽ βῃοι]α ποῖ Ὀδ 16 τ ῖ ἢ ΟἿογ. ἀπ οἰ μο 8 ἴο 
τῆ τόρ68 ]ϑγαοῖέδ, σι αϊοῖι ἰ8 δυδί ἔγασν, ὈὰἙ πιυϑὲ θ6 υπάθγβεοοά 
ηὐϊῖθ σθηογα} }Υ οὗὨ 411 πηθῃ, σοπιρ. ἷν. 29---82. τ ΡΈΕΙ νυ. 18 5 
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αἶδο ἴο δ6 (βκβθῃ βΘΠΘΓΑΙΥ οὗ 41} δηϊθοθάθπε Κίηρϑ, 8}1 οὔ σσβοπι 
, [6 βαγραβαϑά ἴῃ γίομββ δῃἃ ρῇογγ.--- ΤῊ ῥγοπιῖβθ οὔ Ἰοπρ 118 18 

ΟΠΙΥ͂ σοπ ΠἰοΠΔ ΠΥ σίνοη (ν. 14), ἀπά νψγὰ8 ποὲ {{{Π16, Ὀδοδιαθο 
ϑοϊοπιοῃ [164 ἴῃ (Π6 οοπάϊΐοη, σοπιρ. χὶ. 42. 

Υ. 1ὅ. Οη δνγακίπρ, ϑοϊουηοη γλαυκὰ (μαὲ ἰδ νγὰ8 ἃ ἀγϑϑῃι, 
18 18, ἃ Ὠὶνὶπθ νἱβίοη ἴῃ ἃ ἀγϑδπι, 88 Τ θοάον. τ σμ εν Ἔχρ] αἷμ. 
Αὔἔον ἢΐβ τϑίαση ἴο Το γα βαίοπι {πογοίοσθ μ6 ἔπΠ8ηΚ8 (π6 Ι,οτά ἴον 
{8 Ργοηιΐβ6 ἈΥ͂ ργθβϑαηίίπρ Ρυγηι-οβδγίηρσθ ἀπὰ ἐμπδηῖ.- οἴδεσίηρβ 
Ῥοίογθ {116 αγκ οὐ 1Π6 οονθηδηΐ, ἀπά Το] Ὀγαΐαβ ἃ βδοῦὶ ἤοἶαὶ ἔδαςὲ 
ὙΠ ἢ ἢ18 βογνδηΐβ, {πὲ 185, ἢ 8 οἶα οουτί. 

᾿γγν. 16--28. Ιπ ῥτοοῦ (μὲ Θοἀ μαὰ μοαγά {π᾿ ρσϑγϑνῦ οὔ ϑοῖο- 
του ὈΥῪ ἴπ6 βεβίουννπιθπί οὗὨ τίβάοπι ἴπ ἰαάσπιοπί, 8 ᾿πάϊςϊαὶ 
ἀθοϊβίοπ ἰῃ ἃ ἀπῆου]Σ οα86 18 Ποτθ τοϊαἰθα σοι ἀοτηοηβέγαϊθϑ 
ϑοοπιοπ᾿ 5 ΟΧ ΓΘΟΥἰΠΑΥῪ βαρδοίΥ ἴῃ ᾿υάσίηρ, ᾿Επιδεῖξαε τὴν 
τοῦ βασίλεως ἐβουλήθη σοφίαν. σοφωτάτης γὰρ τῷ ὄντι διανοίας, 

τὸ τὰ λανθάνοντα δεῖξαι καὶ τὰ κεκρυμμένα δηλῶσαι, καὶ προσενεγ- 
κεῖν τῇ φύσει τὴν βάσανον καὶ αὐτῇ τῆς δίκης ἐπιτρέψαι τὴν 

ψῆφον. ὙΠοοάον.---ΟΥ̓ ἐνο μαυϊοῖβ ἱπη δ  ἶπρ ὁπ6 Ποῦθα ἴπ 
ςοπλπΊοη, Θοἢ Πδά 4 Ομ}, ἀπά {Π6 ὁπθ ονϑυγϊ δἰ 116 οὨ ἃ ἀατίηνσ 
π6 πίρῃὲ ἴπ 8166, ἰαϊ4 μοῦ ἀθαά Ἵἢ]] 4 ἴπ [6 Ὀοβοιῃ οὔ ἐπ οἵιϑσ, 
δηα ἰοοῖς ἰο Πουβο ἢ ΊΠ 6 ᾿ἰνίπσ οπθ. Νονν ψῃθη {}|6 οἴου, οα 19 
ποχὶ τηουηΐηρ, αἰὐοπεῖνθὶΥ σοί ἀογοά ἐπ ἢ ] ἃ ἐσαπάὰ ἀθδά ἴῃ Π6 
Ῥοϑοπι, 8Π6 ἀϊβοονογθά {μαὶ 1 τγὰϑ ποῖ Ποὺ οὐνῃ, Ραΐ ἐμαὲ οὗ" (Π6 
ἔοστηθῦ, ΜΠ Όυθα8 {118 ΟΠ6 8ϑουύθα {Π| σοη ΤΥ. ἘΠ ΒΟΓΘΌΡΟΙ, 
Βανΐηρσ σοὶ ἱπίο ἃ ΘοπέΓΟν ΤΒΘΥ, ἔΠπθν Ὀτπρ [Π6 τηδίοῦ Βδίοταε 
ϑοϊοπιοη ἔου ἀθοϊϑίοῃ, υγῆο ἰβῖκο8 εἰ:6 πηοβὲ οἴδοΐ αὶ πιθδη8 1π ἐπι 
(856 οὗ Ὀγϊπρίηρ οαἱ {π6 ὑτα!ἢ ὈΥ σοπηπηδπάϊηρ ἰο ἀϊν! 46 ἐμ ᾿νε σ 
οἸΠ]Πἃ πίει [Π6 βυτογά, ἀπά ρὶνθ ἃ ΠΑ] ἐο Θαοῖ, ἀπ {ΠΟΥΘΌΥ ἀρροα]- 
ἵησ ἴἰο Ἐ88 ἴονο οὗἉ {π6 πιαίθσπιδὶ μϑαγὶ τ ΠΊ ἢ ἱπίταθἸδίθυ ἀ15- 
οονοῦβ [861 ἴῃ {18, (Παἱ {Π|6 Τα] τηοῦθοῦ 18 τη σα Ὑ]Π]Ὡρ' ἰο γ᾽ο] ἃ 
ρ ποῦ οὨ]ἃ το ἔπ6 οἵμοῦ ὑμδη Ἰ]ονν 1ὲ ἴἢο "6 ἀν! 464 ἴῃ ὑπο. 
ΣΤΟΓΙῚ ΤΩΡ Ὁ ΓΆΪΒΟΥ τοπάουβ ἘΠΊΕΙΒΕΙ͂Τ᾽ 88 ἴο0 {Π0 5Β6Ώ86 ; 

ον Βο᾿ τΔΟΙ ΒΟΥΪῪ Ἰιρατί θασηθά ἔου ΠΥ 8οπ. ὈΥΩΓΤῪ Ὀοσγεῖβ, 

ἈΠΙΟΠΡ ἰπ6 Η Όγθυνβ, {Π6 βθδΐ οὐ ἔθοϊϊπρ, Πογ πιδίοη. διο τοπάον 
τοῦ μον Ἰονο.---Ὗ. 28. ΤῊ βθῃΐθησθ τηδᾶθ {6 ἱταργοββϑίοῃ οἢ ἐπ 6 

ΤᾺ εἰπιῖαν ἀθοϊϑίοπ 18 τϑοογᾶθα οὐ {86 βπιρθτοῦ ΟἸαυᾶίαθ. Εεπιΐ 
πάπὶ πο ἀσποεοοπίεπι ἤἰϊιπι δυμπι, ἀμδία εὐγίπιχια αγσιπιοηίογωηι Πάςε, 
αα οοπεδϑίοηεια οοπερε τ ἱπαϊςίο" πιαϊτἱπιοηῖο )μυδηὶς. διιείοη. υἱξ. Οἱαμα 
ς. 1ὅ. 



1 ΚΙΝΟΒ ιν. 1. ὁ ᾿ θ8 

ὙΠοἷΘ ρθορῖθ, ὑπαὶ βϑοϊοπιοπ τγγ88 δπάονγοὰ πὴτῃ Ὠἰνί πο νγίβαοπι 
ἴογ {π6 δαπηϊπἰβιγαϊίομ οὔ }ιδβεῖςο. ἢ 

ΟΗΑΡΤΈΕΕΚ ΙΝ. 

Π5Τ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ᾿Β ΜΟῚ ὈΙΒΤΙΝΟΌΙΒΗΕΡ ΟΕΕΊΟΕΕΒ ΟΕ 

ΟΟΥΒΤ ΑΝ 5ΤΑΤΕ. 

ΟἸά ον Ἔσροβίϊοτβ αν δἰγοδαν οὐβοσνϑά, (παῦ {18 118ὲ Ὀθ]οηρΒ 
ποῖ ἴο ἐμοὸ Ὀορίπηΐπρ θαξ ἴο ἔπ Ἰδαῖον ρϑυϊοά οὐ βοϊοιμοη᾿β γοῖψῃ: 
ΤΙΝ8 ἀρρϑδτῖβ οουίδιπ ΠΌτη {Π6 ἴδοι {Ππαΐ ὄννο οὗ τὴ ἔνγεῖνβ οὔοοσβ 
ΜΌΓΘ ΠηΔΙΤΙΘα ἰο ἀδαρὨίογ8 οὐ βοϊοπιοη, νυν. 11---1ὅ. Βοβίά6ϑ ἰξ 
8 ΒΟΒΓΟΘΙΥ ΡτΌΡ65]6, {πᾶΐ 41} {π6 τι ηἰβίουβ οὐ βίαίθ ἤθσῦθ θηαηιθ- 
τα βῃοιυά παν 1ι6]4 {Πποῖν οἤῆοο ἀυγίπρ ἃ 018 τεῖρτι οὗ ἔΟΣΙΥ 
γϑᾶτβ. ΤῈ ἰδὲ ἀρρβαγβ δοοογάϊ πρὶν ἴο οοπίαϊῃ ἃ Το] θοϊϊοπ οὗ 
[86 πηοϑὲ ἀϊβιίη στ βῃ θα οἢςογ5 οὗ ἔπ Κίηράαοπι ἀυτίηρ [π9 γγο]9 
οἵ ϑοίουηοῃβ γοῖρτι, γν Π1Οἢ 18 ᾿πβοσίβα ΘΓ [ῸΓ βιβίαπιϊα! γθαϑοη 8 

ἴο ρῖνο δὴ ἰάβα οὗ ἔπ6 ροῦσ ἀπά ρίογυ οὗἨ ὑπμ6 Κίπράοῃι οὗ [βγδοὶ 
ἀπάογ ϑοϊοσηοη. Τὸ (818 Ὀομ {Π|6 σοτῃημηθησθιηθηξ δηὰ ο]086 οὗ 
106 σΠαρίοσ ροϊηί. 

Ὑ. 1 οςοῃίαϊπβ 8 ἴοσπι οὐ ἰγϑηϑιῖοη. “6 βοϊομιοη νὰϑ Κίηρ 
ΟΥΟΡ 411 15γ86]. ΤὥΤἨΐβ Πρ 168 πΠῸ ορροδί(ίοπ ἰο Πανὶ, ψῆοὸ 
τεῖρῃοα 86θύθῃ Ὑθ8 78 ΟΥ̓́Θ πᾶ 8}} δοπα (Μ(πβιοτ) ; ἴῃ ἐπαὶ σα86, 
δοοογάϊηρ ἴο 2 βδηι. ν. ὅ, ἔπ ὙΠ018 τνου]ά οοτίαϊη]γ αν θθθῃ 
ΘΧργοββοα ὈΥ [βγδοὶ δῃά 984. ΤὙΠοτα τηϊσηδ γαΐμοῦ Β6 'π 186 
ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ἃ ΓΕΐΘγΘηοΘ ἰοὺ (Π 6 αἀἰνίβίοη οὗ {π6 Κίησάοτι ψ μῖοῖ τοοΚ 
Ρίδοθ αἴἶϑν ϑοϊοπιου: β ἀθαΐῃ, ἐπουὰρῃ {Π|8 αἶθὸ 18. τεπάογθα ἀη- 
εογίαϊπ ὈΥ οἰδρ. χί!. 20, ὁ Π6Ὺ τπιϑδάθ “)6σοδθοδῦτα Κίπρ ονοῦ 4]} 

1 ὙΠῸ (Π6 οἷον ἐμϑοϊορ ἴδῃ δοκπον]θᾶρο {86 τίβαοτα οἵ {μΐ8 βθη- 
ἴδποθ, δηὰ ονθὴ ΝΙθηουον (ΟΠδγα κίοσι βοκ ἃ, ΒΡ. ἱν. ρ. 686) Ηπᾶβ ἱπ 
᾿ξ δὴ δνϊάοθποο οὗ “' «αἰεὶ ἀθοϊϑίοη, ργθβθῃοθ οὗ τηϊπᾶ, δῃα οοστθοῦ κπον- 
Ἰοᾶρα οὗ ᾿απιδῃ παίατο," Ε΄. 1,.. ΒαυθΡ οπ ἴ86 οἵαν μβαπὰ (ϑβοῖ. ἃ. 
Βοῦγ. Ναὶ. 11. Ρ. 289) 8668 {βϑγαΐπ "ΤΏ ΓΟΪΥ {86 οοπάποὺ οὗ ἀῃ Οτίοπίδὶ 
ἀεδροί, ἃ ἔγοδ ννἰοῖ ὑοῦ] ποὶ γ ΓῪ πιυοἢ χα ἃ Ετορθδη ρῥγίποο." 
ϑαοἢ ἃ [υάρτηθηξ ΟὨΪΥ͂ ργονθ8 ἔπ ἱπΑὈ}Π1ΠΥ οὗἁ 4}1} γαϊἱοηδ θη, τηθϑβατ- 
ἰπξ δορογάϊπρ᾽ ἴ0 119 οὐ ΘΡἢΘΠΊΘΓΑΪ τυ ἰβάουῃ, ἰ0 ἔΌΥΤη δῇ δβιϊπιδία οὗ 
ἰβίογγ. . 



δ4 1 ΚΙΝΟΚ τΥ΄ ὃ-- -(. 

1β6γϑδὶ, οὨΪΥ 86 ἐτῖυθ οὗ 9 πάδμ δἴοπθ δἀβογθὰ ἕο {π6 βοῦβα οἷ 
Πανῖά, : 

γν. Ὡ--- θ. Τ6 δίρῇοβι οἢ οΥΒ οὗ [Π6 Κἰπράοιι. Ὡν Ων Ὀσίποθβ, 

{πὲ 18, ΒΆΡΓΘΠΙΒ οἰ οοσβ. ΑΖαυῖδῃ [86 80} οὗ Ζαδοκ τὴϑβ ἸΏΞΠ. 

ΤῊ σ υ]ρ., 1μαῖ.7) Ο. ἃ 1.80.7 Ο1πι., Φ. Ὁ. Μίςοϊ., δ! οἴποῖβ 
φοΠΒί ον ἸΠΞΤ 16. φεηΐξ, ἐπ αρρ. πιίθμ ργταν 7 ιἰδι8 Ζαιοίξ βαρὸτ- 
ἀοιίβ, ἔον ψ]ηϊοἷι ΟὨΪΥ 86 τγαπὶ οὐ [86 ἡ ἴπ {πε δορὶ πηΐηρ οὗ ν. 4 

οδῃ δ6 ροδἀθά. Βαΐ αραῖπϑι ἰξ 8 (α) [6 ἀϊδεϊποίῖνθ δοοοπὲ ου 
γΎτὸ (Ὁ) 1Π6 σοπηραγίβοη ΜΝ 0} ἜΣΤΙ ΡΥ ΤΕ 3 ν. 8, ὙΒΕΓΘ 

116 δοσθηῦ ἰ5 {πΠ6 8816 ἃπὰ ΩΓ 8. ῥγραϊοαῖθ, οοταρ. ῬΙΛΒΣ 
ποί, ογίί. αὦ ἧ. α. ἸΣΣ {πογθίοσθ ταυβί αἷδο 6 [ἈΚθη 88 ρσεαὶ- 

ςαἴθ. Μδηγ τοραγὰ ΑζΖαυῖδῃ 88 1ῃ6 βοῃ οἵἨ ΑἸίτηδ82 δῃὰ σγαπά- 
βοῃ οὗ Ζϑαάοκ, 1 ΟἸιγ. ν. 84, 8ὅ, νυ μοὶ 18 γΘΣΥ ὉΠ] ΚΟΙΥ, οοταρ. οα 
11. 21. Τῃ πο οδ89 ἰ8 [6 Ἰάἀθιλεΐοαὶ τ] 1π6 ΑΖατγίδη οὗ 1 ΟἾγ. ν. 
80 (ὅθ. ϑοβημ.), ἃ8. ἐπ Ἰαῦίοσ ᾿ἱνθὰ ὑπάθγ {2 2ίϑἢ, σοπὰρ. ΠῚ 
Δρα]ορ.  ογ8. Ρ. 1806. Βαϊ ναί ἀο68 ἸΧΙ͂ΞΙῚ πιθαπ μεοαΡ  θοα8 

1: ἀδῃοία 16 σὴ ργῖθβι Οονξαίη]γ. ποῖ. ΕΣ Ζαθοκ δπά 
ΑΒΙΑΓΠ ΟΣ ἃτθ πατηθά (ν. 4) 88 {16 οἢΐοῦ ἈρῊ ῥτίοβϑίβ, απὰ Ζϑάοκ 
οἶδ οϊαῦεβ ἴῃ (Ππ6 δηοϊηϊηρ οὔ ϑοϊοσῃοῃ 848 ἰρῇ ῥυῖοϑί, ἱ. 89. ῚΠ5 

σ8ῃ ΠΟΓΘ ἀοποῖθ πὸ ῥγίββί, πόουσαῦου β8ΓΟΠΡΊΥ ΤΊΔΠΥ ΟΥΙ ΕΟ 8 ἤτοπι 
Ῥτγϑ)υάϊοθ ἀραίηβε ΟΠ γοπῖο!θβ ἴῃ 1 ἢν. χν!. 15. Ψ1]] οαἴπι (18 
τηθδηΐηρ ἴοῦ {πΠ6 ποσὰ δυθγυνΠθΓ6, σΟΙΡ. τὴν ἀροὶ. ὙεΓβ. Ρ. 
840 Ε΄ ἀπά Μονοειϑ, Κυὶ!. {Ππέίογβ. ρ. 801 Εἰ; θαΐ εἰρη βοβ τη 6 

ταρθηῦ ΟΥ̓ Ταργαβθηίαίϊνα οἵ (π6 Κίηρ ἰο {Π|6 ρβορῖθ---ἃ τηϑαπίπρ' 
ΜΠ ΒΙΟἢ 18. Β0 ΕἸ οἰ ΘΕΟΥ͂ ΘΒ Ὀ] 8ῃ64 ΟΥ̓ νοῦ. ὅ δπὰ ὈΥ (π6 Αγβθ. 

 -.ω.ο 

ὐϑ σι βίοι Τίναζαρααϊ οσρ]αίπβ : φωΐ αδϑιγσίξ ὧι ποροίϊο 

αἰϊουδια δὲ ορόγαπι αὶ ἐπι οατιδα γι, β66 Οἴ68, ἐλ6δ. 11. 661.1---. 8. 

1 ΤῊΪΒ ραββαρθ τϑξαίθβ 8180 {86 Ἔχρδηδίϊοῃ οὗ ΘΔ πο ἑη ἐπ Τ ΒΟ υοΚ᾽ 9 
1π|, ΑπΖ. 1888, Νο. 67, (μδ ζ5);7, 2 β8πι. υἱϊ!. 18, ἀθῃοίθβ Βίβα 
οἴδοοτθ, ἰο τ μοπὶ οογίδίῃ ῬΗΪ ἕιποίϊομβ οὗ ἃ Ἰονοῦ Κίπᾷ τϑγὸ 
δεδίβποᾶ, οὐ 88 εβθῃ. ἷ. 6. 9. 66], ὀχργβθϑβεβ ἰξ : δασεγοίεβ, ,)ονίαββα 
δασγα Ῥγιυαία αὐἀπιϊπἰδίγαπίεθ,; ἴον ϑοἢ ἃ ῥτῖθϑὶ οουἹὰ ποῦ βαῦθ θθθῖ 
ἀϊδεϊπρυ ϊθῃθα ὈΥ (μ6 ἀαῆπί6 ἀγιΐοῖθ. Βθϑίάθβ, Μονϑσβ, ἰπῃ ῥ. 4. μῶ8 
δἰγοδαν τ δορὶ {Π6 τπηθδηΐπρ οὈίτυδοᾷ οα ἰμδὲ ραξβαρθ οἵ ““ βοῦβθθ 
ΟΥ̓ Ρδ[δεβ ῥγίββίβ,᾿ “ἐ οουγί ομδρίαἰπβ πὰ βρί τυ] δά νίθθβ," 89 ἃ ἢϑὺν- 
[βυἱοηϑὰ δρρ]οδίϊοη οὗ ουν τοϊδιΐομβ ἰο {6 ἀποίθηΐξ προσ], σβογθαβ ἐμ 9 
τυτιάτκ, (μὲ ΜονΘΥΒ γγ88 ε)μδ φια φασεγἄοίμπι ἕῃ αμῖα Ῥεγβατιπι δἔ 
Αεσγρέϊογιπι ἐγαὲ σοη αἰ ἰοηΐα ἱπιπιόπιοτ' ((ἤεβεη. ὶ. ο.) ἰδ χαῖϊο ἱπαρροβίία, 



1 ΚΙΝΟΒ ΙΥ͂. ὃ---Ο. 606 

τ Ὁ: 5 ̓ἴδμα ἰ8 ψτΒβουΐ ἀοαδέ [Π6 βᾶτηθ νυ} κφγδγν 1 ΟἿ. 

χνΐη, 16, ννμῸ ἀἰβομαγρϑὰ 4116 οοο οἵ ἃ βόομδῦ τπάον αν, ἀπά 
2 ϑϑιη. υἱῖ. 17 18. σδ]]θά στρ ὉΠ Β» ΒΟΥ 068, Ββθογδίδυίββ ἴο 

186 Κίηρ,; σορ. 2 ὅϑ'δῃῃ. υἱῖ}. 17, χχ. 25: 2 ΚΙ. χίὶϊ. 11, χῖχ. 2, 

χχῖϊ, ὃ 8΄.-- “ΘΠ οβμαρίιαιὶ [88 ϑοῃ οὔὁἨ ΑΒΠ]πα υγαΒ "5175, Θππα δὲ 

ππάον Πανὶ (2 88πι. νἱ!!. 16)---ἃ Βῖρῃον οἴῆοον, το 18 ἐοαπά ἴῃ 
411 οὐϊϑηΐβὶ Κἰπράοπηβ, ἀππιοηρ [Π6 ἀποίοπὶ ἀπά τηοοσπ ῬΘυβΔΠΒ 
(Ῥβαζα ΝΝωιοΐδ},), πὶθῃ [Π6 Εἰαβίογη Ἐοιηδη ΘΠΉρ ΟΥΒ, θυ ἀπιοηρ 
1μ6 ΟΒίποβ6, σοιαρ. (168. ἐλέ8. 1. 418.--Γἡ, 4. Οοποογιίηρ Βοπαῖ8}}, 
Ζαδοῖκ,, μὰ ΑὈΐαι]αγ, οοπιρ. ἷ. 18, ἀπά 11. 27. 10 ἰ8 γθιῃδγκα Ὁ ]6 

θοέδυβθ ἰπ μοδίμθη βίϑύθβ (δ 6 ῥγίβδίβ βίοοὰ ἴπ χαυϊί ἃ ἀϊβθγθηΐ σε ὐϊοπ 
ἴο {86 Κίηρβ, τυῖβο γγϑγὸ οἴϊθη ἰδϑῃ ἤτοῖη {ἢ} ῥΓΙΕΒΕΪῪ σδείθ, Οὐ ΈΓΘ δὲ 
186 βάτηθ {ἶπηθ δμπιηιὶ ρον βοος, ἴτοτα μὲ ἴῃ [Π6 ἐῃμθοογδου, ἵπ τ μίοα 
186 ἀΐγϑοῖ δοπίγασυ οὐ [6 ἐπείπια ἱπίεν' πιαπιβ τεσίμπι εἰ ξασεγαοίαϊε 
πεσεδεϊέμαο δββοτι θὰ Ὁγ ἀθβϑη. ἰοὺ ρ]8οθ, βο {μὲ βΒοῃ8 οἵ (μο Κίπρ' οου]ὰ 
ποῖ "6 δαἀπιϊἰοὰ ἱπίο ἰὸς Ῥυϊοϑίβοοά, νος γ88 Ὁ Χο! υβίυ θυ αϑϑὶρηθά (0 
186 ὑγδθο οἵ [μοτὶ. 

1 ΤΒ βίβίοιηθπὶ οὗ Μογυοτγβ, Κυὶξὶ, {Ππίοτβ. ῥ. 88, οοποογηΐηρ' {Π 686 
ΠΑΠΙΘΒ 18 4υΐΐθ Θττοπθοῦβ. Τῇ Ἡ ΒΟΪ6 181} οδρ. οὔ 1 ΟἘγ. 18 ρασδ]]6] 
ἰο 2 ὅδπι. νἱῖ!., 8ο ἱμαὺ 186 Ἰἰαϑί ρατί οὔ 1 ΟἾγ. χνἱῖ. 16, ὁδῃποὺ θ6 
ἰοττηεα ἔτοτῃ 2 ὅδιῃη. χχ. 285. ὙΥΊῸᾺ 818 ἀρτθθθ δ {Π6 βᾶπιθ {ϊπ|6 8:6 
οοη]εοίατο, {8δὺ μ) 88 δσίβθη ὈΥ οθδπρθ οὗὨ ἰδίδσβ ἔτοπη δ 2 
ὅλῃ. χα, 2δὅ, πιο ἴῃ 4811 Ὀτο δ Ὀ ΠἸἐγ 18 ᾿186}} ΟὨΪῪ ἃ οοτταρίίοη οὗ 
πΡ 2 ὅδιι. νἱϊ!, 17. 

5 Ῥχεοράδα ὃγ 1. 1). ΜίςοΒ. (Μοβ. ΕΒ. "1, 8 176) Βιυάον. Οὐπηπι. οα 
υάρεθ ν. 14, δβϑογίβ ἐμαὶ “"“Ἴ ἀεπούεβ βιοὶι τη} ΑΓῪ ΟβἤΟΘΓΒ 88 ῥσθ- 

8.16 ονὸσ ἔμ Ἰονγίηρ δπᾶ τπρυβίοσϊπρ οὗ ἰγοορβ.᾽ ΤὨΪΐ8 18 ἱποαρδθὶθ οὗ 
Ῥτγοοΐ, αἱ 1ϑδβὶ ον {86 {ἰπ|69 οὗ Πανὶά ἀπᾶ ϑοϊοιηοη ; ἴογ ποί οἹ]ἱυ ἰ8 {80 
επυπογαίΐοη οὗ [Π6 ρϑορίθ, υπάογίδίσθη ὈῪ Παν]ὰ ἔογ τα! ΑΓ ῬΌΓρΟΒο5 
(2 ϑ86πι. χχῖν ; 1 ΟἾγ. χχὶ.), οδδοίθα ὃ. 86 οδρίδίῃβ οὔ 188 Βοβῖ, δηὰ 
86 σοτηπηδηάοσ- η- ἐδ !οὲ 080, Ραΐ 186 ἐδγηι. ἐδοδη. ἴον [886 ταυδίθτϊπρ᾽ οὗ 
186 Ῥδορίθ 18 ποῖ “Ων δυῦ 520)» θοπρ. 1 ὅδ. χχὶν. 2, 4, 9;1 Ομ σ᾿ 
χχὶ. ὅ,6; 2 ΟἸν. χχνὶ. 11. ἸΩΝ 18 Α͵8ο πο ἱπάϊοδίϊοπ ἴῃ δὴν οὗ (8680 
Ρίαοαοβ {μὲ “ρηΐ ἀθμποίθβ ἃ το ἱ] ίαγν οδῆσεγ. Οἷ [86 Θοπέγαγυ [86 πυπὰ- 

θαεγίπρ' οὗ 1π6 μθορῖβ ὑπάογ {Πχζίαῃ (2 Οἢιγ. χχνΐ. 11) γγ88 εβββοιβὰᾷ ὈῪ 
Ψεῖο! ἐμὸ βορῇογ δηὰ Μαββοείδῃ {86 5ῃοίδσ, ἁὑπᾶθν {Π6 ἀϊτθοίΐοι οὔ Ηδηδ- 
πἷδθ. Βαϊ Θνθπ μϑτὸ ἴΐ 15 86}}} ἀποογίδίῃ, τ βοίμοῦ (86 βορίοῦ τγ88 8 
ΤῊ ΔΥΥ͂ ΟοΟΥ, 88 ἃ Θῃοίοσ 18 7οϊπθά νυῖτ Εἶπη, ἴο τνιβοπὶ ἰμ6 Κεθρίπρ' οὗ 
86 ἔπι γ ταρίϑίογ οὐἨ (6 ρμϑορὶβ θβὶοηρϑᾶ, δοπηρ. τῇ Ὁ δ8ροὶ. ΄ εἴϑ. Ὁ. 
190 8 --- Εἰγοι ἀπάθν Ζϑάβκίδι 8 (Π6 "9 ΘΧΡΓΕΒΒ]Υ 08]]6( δ γῦν 7 "Ὑ2)» 

πο πιαδίογοά {Π Ῥϑορίβ οὔ [86 Ἰδπᾷ [ῸΓ τα ΑΓῪ βογνῖοθ, 2 ΚΙ. χχν. 
19; 26 ΓὉ. χχν. δ2, οοπιρ. νι χχχνῖ!. 18.--- Ετοτῃ [86 ροθϑίϊο8] ρϑββαρββ, 
δυάρ. ν. 14, 18. χχχίϊ. 18, ποι ίπρ' οδη 06 δβοογίδί θα οοποογπίῃρ ἐῃ 6 
οὔῆοο οὗ βορβοσ. ᾿ 

ΥΟΙ. 1. ἙῈ 



“66 1 ΚΙΝΟΒΙΥ. 3-- 6. 

18αὲ 1Γ86 δὲρ!-ργίθβε Αδίδιμδγ, στο νγᾶ8 ἀοροθθά ἴῃ {86 ΨΈΓῪ 
Ῥορίπηΐηρ οὔ ϑοϊοιμοπ᾿β τεΐψη (1. 85) 18. 81}}} πιθμοπθὰ μθγα 
Δα ΠΡ [16 οἴ οτβ οὐ (π6 Κἰπράοτα, ΤῸ δββαμηθ, υῖθἢ ΟἹοσ., ἔμδὲ 
ΘοΪοπιομ αϑοσνναγάβ ἔογρανθ ᾿ἷπὶ, 18 ἀθνοὶά οὗ 411 ργοβδθι 
ΤῊ Βεβὲ Ἔχρἰδηδίίοῃ τηῖρμς Ὀ6 116 αββυταρίίοι οὗ Τμοοάοτεί : τὴν 
ἀρχὴν ἀφείλετο, οὐ τῆς ἱερωσύνης ἐγύμνωσεν' τὴν γὰρ τῆς ἱερω- 
σύνης ἀξίαν οὐκ ἐκ χειροτονίας, ἀλλ᾽ ἐκ γονικῆς εἶχον διαδοχῆς, ἴο 
ΜΡ ΙΘΙ ποὺ ΟὨΪΥ ῳροο. Ο΄αΖ.) 88. ϑαδὶ, θὰ 8180 Οαΐη. δββθηΐβ, 
Βογοαβ [Π6 σοπ]εοΐαγοβ οὗ γαίαδί. ἀηὰ Ογοί., {μὰὲ ᾿ι νγᾶβ [86 
βαβταραη οὗ {π6 Βἰρἢ ργίεβὲ, ἀπά οὗ Μ]οῖ. Τόνο8. απὰ οἴμουβ, ἐμαὶ 
6 οοπεϊπυρα βοοοπᾶὰ ῥσγίθβὲ ἰπ σϑηκ, σὰ φαϊξθ ἀπβαρρογίοά. Υ͂. 
ὅ. ὈΣΜΜΣΓῚ, 86 116 ργεξεοίβ ΘΠ ΠπλοΓαΙρα ἔτοτλ ν. 1.--ϑ Ὀοίογθ 

ἩΡΌΣι ΜᾺ οδηποῖ ὈΘ ἴῃ ἀρροβίοι πιὰ ἹΏ» Ῥϑοδῦβθ ἰδ μ88 πὸ 

Δυ οἾ6, θα ἰ8 ργθάϊοαίθ δῃὰ 18 ὀχρ!αἰπϑά ὃν Ἴρὴπ Ψ: Ζαδυά [86 

50} οὗ Νδίμϑῃ ν88 ζολθη, τορεπί; {Πα 18, “ἔτϊθηα οὔἽδ6 Κίηρ,ἢ ῥγο- 
ὈΑΡΙΥ ρυῖνγ-ΟοΌΠΒ6 ον οὐ ἐπ 6 Κίηρ.---, 6. ΑἸ βῆιαν γγδϑ ΓΞ -ν 

βονοστοῦ οὔ [Π6 ραῖβοθ, πα πἰβίοσ οὗ ἔ86 τογαὶ οουτγί, χνΐ. 9; 23 ΚΙ. 
χυ !ὶ, 18; [8. χχὶϊ, 15.-- ΑἀΔοηίγατη ἢθτο δπά ν. 8 18 ἰἀθηϊὶοαὶ σι 

Αἀογαπι, 2 ὅδῃι. χχ. 34; 1 ΚΙ. χὶϊ. 18, οὐ, Ηβδάοσγαδπι, 2 ΟἾ"γ. χ. 
18, Δῃὰ νγ88 ὀυθγβεον οὗ {116 ΒΟσΘρΈΓΒ ()317)- Οὐποογηΐηρ [86 

ἀουίναϊίοπ. δπά βιπάδημθηίαὶ τηρθδηΐηρ οὗ (6 ποσὰ Ὁ οΡίπῖοπβ 

ΔΙῸ ταῦ οὗ αἰνἀ64. 10 18 ΒΟΔΓΘΘΙΥ͂ ΠΘΟΕΒΒΑΣΥ ἰ0 τηϑηίοη [86 ἀετῖ- 

νδίοη ἔγοτι »ὐν.9) πιιιδιί, ργοροβθὰ Ὀγ Μ|οΝ. (ϑυρρί. αἀ ἰεα. λεῦν. 

8.0.)» Ὑ ΠΪΟἢ 18. ποῖ ἰπ {π6 τϑτηοίβδε ἄθρτθο οοπηθοιθα ν τ} [89 
α50.8] πιοδηΐηρ οἵ Ὁ. ΕἸΑΌΔΙΥ πηίθμδθϊθ 8 [Π6 ἀογναιοῃ 
τηϑδὶπίαἰ θα ἴον Εἰ πηο (ἰδ. γαά.) ὉῚῪ Βαυχίογῇ, ΥποΥ, ἀπά 
᾿Αβ:}γ ΒΥ ϑίυάεον ου Ψυάρ, ἱ. 28 οπι ὉΘ ἐϊφωφίασίμιδ, ἀἰδϑοίμέιια 

ἐδ; ἴοΥ Ὁ πηθαπ8 ποίίῃον υἱγίδιια αἰῤτΐξιιδ γῸΣ ἰἰφιιοίαοίϊο (απϊπιὶ) 
ἀνθ ἷπ 1Π0 ρβββαῦθ εἰϊοά ὃγ Ἦ 'ἴπ. ἂἀπὰ Βοβϑθῆτη. 18. χχχί. 8, 
οοπῖρ. ΗΙἰσὶρ ἀπά Εν. ου ἴδ. 5811] 1688 σδῃ την» ταβαβαγθ, θυ. 

χυ!. 10 Ὀ6 ὀχρ αἰ πϑά ἔγοτῃ {}}18 θυ πο οργ. Ἐνϑη ἐμ ἀοτίναϊίοη 
αἰϊοτηρίοἀ Ὀγ 6,68. ἰπ {π6 ἐλέϑ. 1). 108 ὈΥ οοπίγδοιίοη οὗ ὉΞΌ 

ἤτοτῃ Ὁ» δοοογάϊηρ ἴο σι ἰςο ἐἶο ὈΥΙΠΊΑΥΥ πηθαηὶπρ' οὐ Ὁ ποῦ! 
6 υϑοῤϊσαϊ, 5 [ΒΕ] Οὐ] οὐ δα ἴο ΒΥ ὑἱμί. ἔνε : Εγταπὲ πιασπορενο, 
φαὶ λοο ποπιδπ ἐπ π᾿. ὈΣΥΩ (α. τ. ὉΌΣ υἱ πωπισταπάϊ οοπεριξαπαϊος 

σογγϑρέιιηι, ἐ886 Ῥαίαπέ: Ὁοποονά. γ΄. Τ' ». 890. 54 ὄνὲπ ἔδο 

Ἂ 



ΟἹ ΚΙΝΘΒ ΙΥ̓́( 7, 8. 61 

ἀοσίναιίοη ῥγοροβοὰ Ὀγ ΣΕ γδέ ᾿ιἰπη561} ΠΤῸΠπι ἃ τοοῦ “' ΘῺ οι ἀφμαΐε 
ἐδὲ “Δ δε ὁπιοζίζειοτι, υἱ πιοίϊοηα, τις Ὁ τόδ) φι πιρίϊοπο ἀ6- 

“βηΐξωιν," δῃᾷ τΠ6 σοπηδίπίην οὗ 118 γοοῦ στ μισθὸς, μοῖτος, ἀοἱ. 
πιΐζάο, [8]. πιμία, ἀγα. Μαμεδ, Ο. Ἡ. 6΄. πιαέω, μανα αἱ Ἰθαβὲ {88 
Ἡθρτον πδᾶρθ ἀραϊηδύ ἵπθ. ΒῸΡ ἰῃ ἩΘΌΓΘΥ ὮΣ ΠΟΥΒΘΙΘ 

δἰ σι θο8 υϑοίέραϊ, ἰὐἱδαΐθ ΟΥ βοοᾶρθ, ἃ8 18 81}}} αββογῖϑθα ἰῃ [Π6 
Ἰαῖδθβὲ Ἰοχίοομϑ, θα σι ποὰῦ δχοθρίϊοῃ 'π 4}1} ρ]δοθβ οἹΪῪ βαυ ΟΣ 
δοσαρεσ. ΤῊΘ 89 οὗ 186 ἔθγτη Χο  ἉΒΊ νΘ]. οὐ βϑσβοῃβ νγὰϑ ουβεσνβά 
ΒΥ Οὐοοθίαβ ἴῃ [5 Ἰοχίοοη ; ἑΐα αἰὐσιτιξιιν, χιιῖ---αὐ οριιδ δογυΐίδ 
“7 αοϊφπάμηι δοπδογιδιιίμν. τ τηοϑὺ ῥραββαρθδ 1 18 80 ΟὈν]ου8 {Π|8ὲ 
οἰταϊίομ 18 ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΓΎ, ἃπα οαπηοῦ δ6 τηϊβία θη ούθὴ ἰπ 1,81}. ἱ. 
1 δπὰ γον. χίὶ. 24, νβογθ ἴξ ἢ88 ποῖ Ῥθεπ ορβεγνθα ὃγ Μαγογ. 
πὶ [86 ἔοσπμεν ραββαρὸ «6γυβαίθιη 18 ρθυβοῃ θά : “ὁ [Π τηϊβέγθββ 
ΔΙΔΟῺΡ᾽ [Π6 ΠΔΌΟΠΒ, {Π|8 ὈΥΙΠΟΘ688 διηοηρ [86 οἰξἶ68 θθοοπιθβ ἃ θοπά 
τι δια." [Ιἢ {1Π6 Ἰαϊίος Εὐνν. [185 δἰγθδάν ορβοσυϑα {π6 ρογβοηΐβοα- 
ἴοι, “ Βαϊ 5] μα] "688 πιαϑὲ βοῦν." Βαυΐ Εβέῃ. χ. 1 15 ποῖ ἴο 
Β6 αποϊοά ἴο [π᾿ σοπίγαγυ, θθοδῦβ μθῦθ τἴ6 ΟἸδ᾽άθθ ἀβᾶρθ ρσϑ- 
νδἱἱβ, δὰ ἱπ Ομα]άθθ δπὰ Εδθθὶπὶς Ὁ ἀπαυθβυομὈ] Ὁ τπηθδῃ8 
υοοι φαΐ, ἀοοοτάϊησ ἴο ἀογίναιϊ να ποῖ οὔἱρίημαὶ πβαρθ.0 Οπ ἴῃς 80- 
ΟΕΡῸΡ ΘΟΠΏΡ. Υ-. 27. 

γν. 1---19. Ηοτο ἴμο ὑναῖνο ργοίβοίβ ἃγθ πϑιηθά, ψῆὺ ὙγσῸ 
ΔΡΡοϊηιθά οὐδ 4}1} ἴβσϑϑὶ ἰο ῥγονϊἀθ {π6 τόγαὶ μουβθμοία νυ 
νἱοίιλ]8. ΤΉΘ86 ἀγθ ποῖ ἢ ΜΊςοΒ. το 6 (δ Κθη Ὁ ΘΧΟΒΘΩΌΘΓ 
οἴἶξιοογβ, 0 τααπαρθά ἴπ6 σον ἰαπά8, ἴῸΣ βιοἢ ἅγ6 πιθηϊοπρᾶ 
πρᾶον Πανὶ, 1 ΟἸιν. χχνὶϊ. 25 ΕἾ, δῃα οἱμθυνν 8 ἀθϑίρσπαιθά, Ραΐ, 
88 ἘΟϑθητα. ΟΧΡΓΘΒ8868 δ, σοΠΘΧᾺ] ΟΟ]]ΘοίοΥΒ οὗ ἱποοηθ, ἢ ἰονθά 
186 τογαὶ γθνϑῆιβ8, ν ἷο μι, δοσογάϊηρσ ἰο ΟΠμαγάϊπ, ἴῃ 16 Εἰαδβί σοῃ- 
δὲ ΤΩΟΘΟῪ οὗὨ ΥΤΑῪ τηδίθγίαὶ, [Πα 18, ἔγαἶ8. ἀπά ργοάυςίβ οὗ {86 
Ἰαπά, ποῖ 88 ἴῃ ἴῃς Ὑγοδβί οὗἨ οδβἢ} ραγτηθηίβ, δηὰ ἀδ]ϊνεγθα {πθτὰ 
ἱπίο ἴπθ σογαὶ Κἰομθα (Α. ἃ. Ν. Μογρβϑῃὶ. 11. Ρ. 166.) ἘΣΣΙ 

αἴψηιδηιία δυρροαάϊίαυϊι, β66 186 1,6χχ.--- ἡ.) ΟΣ ὉΣῚΓ [μιδὲ ἴδ, δὲ 

ἸΑΥ͂ ὌΡροΠ 686} ἴο Ῥγονιάθ [Ὁ [8 ΒΌΡΡΙΥ οὗ Ὅπε πιουιὰ ἵπ 186 
γεατ.--- 6 ἀἰβέσιοίβ ἀπο [Π|6 Βαν ΡᾺ] ργϑίθοίβ οοσγοβροπά ΟἹΪΥ 
ῬΑΥΕΪΥ ὙΠ 1Π6 ὑαυτί ὑοΥ 68 οὗ {Π6 {τ 068, 88 {86 Ἰα πα ν᾽ὰ8 ργ δ δ] 
ἀϊνἀ6ἀ ἀιποὴρ (μθτὰ δοοογάϊηρ ἴο 118 σγθδίθυ ΟΣ 1688 ἔθ} γ. 

Υ͂. 8. “Το βοὴ οὗ Η ν᾽" ναβ βεῖ ονοῦ Μουηΐὶ ΕΡρβιγαίπι. ΤῊ δ 

1 ΟΥ̓ ΊΒ6 πδπιθ8 οὔ {π686 ργεΐθοίβ 10 8 βι σι κῖηρ,, {πὶ ἔνθ δνθ πὸ ῥγὸ- 
ΡΟΥ Πδπηθ8, Ὀαΐ δ΄α ἀοβίρηδίοα ΟὨΪΥ 48 “ ὅοι οἵ συν, ὅοη οἵ [θαυ 

εἰ 



θ8 1 ΚΙΝΘΒ 1Υ͂. 9. 

οἤειαθηξοποα τηουηϊαίη οὗ ταϊά4]6 Ῥα]θϑέϊμθ, (08. χνὶϊ. 15, Ε΄. 
χῖχ. ὅ0, χχ. 7; Φυάρ. 11. 9, 111. 117, ἴν. ὅ, ᾧ)6.), οχίαπάθά ἤοπι [μ8 
Ρἰαἰῃ οὗἨ Εἰϑάγβοίοῃ ἀονγῃ ἐονγαγάβ « Θγαβαίθαι, πῇ θγο ἴΠ6 τπιουῃ- 
ἰαΐπβ οὗ Φπ44}} Ὀορϑῃ, δπὰ Ὀοϊοηρβά ἴο ἴῃ τηοβὲ σα] ἰναιθα ραγίβ 
οὗ Ῥα]δϑεῖμβ, τίο ἱπ ἔγα 0] να ]]16 γ8 ἀπὰ βἴορθβ ἱπίθγθθοίθα διὰ 
γδίογθα ὈΥ Ὀγόοκβ, Ἡ 1 τπη0}}-ποοάοά τἱάροβ δ ῃ4 ρταββυ ῥ᾽ δἰ ἢ 8, 
(δεν. 1. 19.)}} Ιῃ {Π||9 γμαββᾶσβ (6 σου ΠΥ οὗἉ 3 Βεπ)απηΐπ 8. 6χ- 
αἸυάοά, 858 ϑηἰπιοὶ ἐπ βοῃ οἵ Ε]δὴ νγδ8 ρἰδοθά ουϑῦ 1) ν. 18. 

Υ. 9. Λιηιοηρ [86 ρ[ας68 μθγθ παιῃηθά, Μδῖκαζ, οῃ]Ὺ πιθπιϊοπθά 
ἴπ {1|8. ραββαρθ, ἰβ βῃ ΙΓ ΘΙ Υ ἀπ κπονγῃ, οομαρ. Κοίαπαὶ Ραϊ. ἐἰϊωδέν. 
». 110 δπὰ 882, δαὶ 18 οϑγίδί ]Υ ἴο θ6 βου ρθὶ ἔογ ἰπ ἐμ {τδθ οἶἶ 
δη, ἴο ψ  ΐοα [6 τοπιαϊηἷπρ' ρ] ας 68 Ὀθ]οπσ, Βα] ῖ τὰ (ΟΞ νῷ 

Ἰάθηιῖοαὶ τ ἢ Ὀξονὼ Ψοβ. χίχ. 42; Ζυάσ. ἰ. 88), αἶδο πο ἑαγίμεσ 

Κπονσῃ, ἴβ ἴῃ ἐμ ἐτῖρθ οὐ Πδη, ςομΡ. Κεῖ. ἐ. 6. ». 988.---Βοίμδμθ- 
ΤΑ 68}, ἃ ΟἰΓΥ οὗἉ ργίοϑίβϑ οη ἔπε βογάθιβ οὗ θδῃ δῃά “88 ἀπὰ [86 
ῬΙμἸβεῖπθβ, (008. χν. 11, χχὶ. 6; 1 ὅδϑιη. υἱ. 12---ἰδ; 2 Ομ ν. 
νἱ. ὅ9), δοορογάϊηρ' ἰο Εἰ αβθΐαβ, θη Βουιδῃ ταῖ]θ8 ἀϊβίαπί ἔγοτα 
ΠΟΙ ΟΓοροΪ 5 πὶ ἐπ ἀϊγθοιίίοη οὗ ΝΊσορο δ, 18, ποὺ τ θη ἀϊησ 
ΘΙ ῃ 8 οοπίγααϊοίίοη, (ἰ. 6. ». θ50), ᾿άΘηθῖσα! τι 1γϑμθμλθϑὮ, 
ψ ΠΟ, 6} 08. χῖχ. 41, νν88 δϑεῖίρῃοαά ἴο {π6 ΤΠ δη ι68, θαΐ, 48 ἰξ ἰὰὺ οἱ 

ἅς, νν. 8---11, 18, ψΏΘΓΘαΒ. ἰο {π6 οἰἴἶ6 8 βρϑοῖδὶ ῬγΌροΥ ΠΆΠΊΘΒ 8Γ6 
Βίνϑη θϑϑίθβ (88 ραίγοηγπιῖς ἀθδὶ ρπαίίοθ. Νοὶ σίιβουαΐ στουπᾷ, {μθγθ- 
ἔογϑ, ΟἿθὺ. δπὰ Μίοϊ. βαρροβοᾶ ἐμαὶ {μ6 πδίμθβ οὔ (89 ογτηθῦ μδὰ ἔἈ] 16 Ὰ 
ουῦ οὗ {89 ἰοχί. Νεο βδοίεπί ποπιΐπα ραγεπίιηι, οπιῖθ80 ῥγορτγίο, ρυογεγτὶ 
πἰδὶ δἰησμίανὶ 6 σαιδα, μὲ φιαπάο ἱγαΐις 68. φμὶ ἰοχωῖίν», πος ργὰ ἱπάϊσ- 
παίϊοπε ποπιδη ἰπυϊεὶ ἠοπιϊπιδιι5 ῥΥΟΥΕΥΤ υμἱ!, εἰς Παυϊὰ αὖ ἰταίο ϑαιμῖο 
αἰϊφιυιοίίοα “}18α18 ΒἸϊὰ8 αἰοίίιν, 1 βδτα. χχ. 27, 80, χχίϊ. 1, 8,9, 18. 
ΟΙον. Οὐπιρ. ἐμογοσιθμ (μ6 βοὸπ οὗ Βιθιη δ] 18} [8. νἱϊ, 4, δῃὰ 668. Οοια. 
ὙΒόγθοῦ. ΤΏθγα 18 ἃ ἰοτηρίαἰΐοη, οογίδί αἰ γ, ἰο γοζαγὰ ἐμ νογάβ ἔΒοτὰ- 
Β6ἶνββ 8ἃ8 ποηιίπα ργοργία σοπιροι.--- Βοηθ αν, Βοϑηάθκαν, ἄο., δἴϑν ἐμ 
ΔΗΔΙΟΡΥ οἵ ΒοπΒδηδη, 1 Ἐν. ἷν. 2, ἄς. Βα δραϊηβί (8 18 ποῖ τηθγοὶν 
1ἘΠ6 οἰγουπιηβίαποθ, {86ι [π6 ΠΧ Χ. δπᾶ Ψοβορμυβ τοραγάθα [μ6 γνογβ 88 
»αίγοηνπι.--- υἱὸς Ωρ, νἱὸς Δακάρ, ῶο. (Χ Χ.), ἀπά ἤουρης, Δακῆρος, ἄα. 
(900 8.)---οθαι 811} πιοτθ ἀθοίἀθαϊν (6 ρῆγαβο Βϑη- Αὐϊηδάδ, ν. 11], 
ΜΏΙΟΝ. σδηποῖ ροββὉΪ]ν Ὀ6 ἃ ποηϊ. ὈγῸΡ. σοπῖροβ. Νὸ οἴδιον θχρϑάϊοιξ, 
τπογϑίοσθ, τϑιηδίῃβ θὰ ἴ0 δϑϑάιμο [ἢ6 ποῦι. ὈΓΌΡΡ. ΔΒ Δ]]6ῃ οαἱ οἵ [86 
ἰοχί, ἱποῸ ἢ 0818 ΑΒΒΌσαρ ΙΟῊ ἴῃ 80 ΤᾺΔΠΥ͂ ΠΔΠΊ68 18 ἀουδεξα!. 

1 (οπηρ. ν. Βδαπιον, Ραϊββί. ρ. 48, Υ ποῦ 0]. ΕΚ. Ὗ. ἱ. Ρ. 392. 
ΤῊθ οδϊοἔ τἄρα οὔ {86 βουίβογῃ ρατὶ οὗ {Π6 τηουπίαϊπ ομαὶπ ἔοττηβ (86. 
νγοϑίοση ὈουπάδγΥ οὗ Ερῃγδῖτω δῃὰ Βοη)ατηΐῃ, δὰ {μ6 Ῥογάδσ θθένγθθη 
ἱξ δηὰ (86 πιοχπίδὶηβ οὗ Ψυάδῃ ἱπ (μα βουαΐῃ οοπϑεϊἐαίθ8 ἐμ 6 ρτοδὲ πϑαν 
Βοῖι Ηδηΐπα, οοιρ. Ἐοδίπβ. αὶ]. 1ϊ. Ρ. 587 δπὰ Τβοπίαβ ἴῃ Κα πυβετ᾽ 8 
0]. βευᾷ. 11. ». 142. 



Ἰ ΚΙΝΟΒ ΨΥ. 10. [1 

1Ππὸ Ὀογάθσγβ, ννᾶβ 8οζϑὰ ὈΥ ἔθ {τρ6 οὔ Ψυάδῃ ἀπά ρίνθη ἴο {ἰ16 
1,ονῖοβ. ΕῸΣ ᾿γβῃϑιρθϑῃ δπα Ηδγθογαβ, νν Ποἢ 18 ἸΔδηςοαὶ ψ ἢ 
1ἴ, (860 διίυδονῦ οπ Ψυάρ, 1. 85), ἀτὸ πηϑηξοποα ἰορϑίμον τ ἢ 
Α]αϊοπ δὰ ϑῃδα! ῖπι, 708. χίχ. 41 ἔ., δπὰ Φυάρ. 1. 85, 88 Βειἢ- 
Βῃθπι ϑ ἢ δηά Α͵δίοθ ἴῃ Φο8}.. χῖχ. 42, 48, Βοδίμβοῃ [ιὰ8 ἀ15- 
ςονεχοὰ [Ὁ ἀραΐῃ ἰπ [86 χυϊη8 ὁ Αἰη- 3Π6πιβ, (ΡᾺ]. 111. ρ. 224 8... 
ἙΠοη χα" αἰβογοηὶ ἔγοηι ΧΩ 208. χὶχ. 42 8), 18 τοπάδσγοά 

τῆοτα ἀοἤπὶα ΒΥ {Π6 ορίμοὶ ΒοιμΠμαηδη, θαΐ ἰδ 18 ἴο ὰ8 χαϊίθ αη- 
Κπονπ. Μάδην ἴδκο Βοιμμδηδῃ [Ὁ ἃ βθραγαΐθ ρἷδθθ, Βυρρὶ γἱηνς 
Ἢ» ὙΒεσθαβ (λαϊά. ἀπὰ ὅν. γθρϑαῦ θΟΐἢ ΠΆΠΙ68 88 γϑίδσγεϊπρ' ἴο 186 

916 ῥΐαοθ, ψ 8116 ἐπ6 ΠΧ Χ. (ἕως Βηθανάν) ἰδ οἵ ἴοο ἔτεα ἃ Ἄοἢιὰ- 
τδοῖθυ ἴ0 ῥὑσουθ δηυιῃίηρ. 
. 10. Αταδοῖμ, τ ῖο ἢ οσουγβ πον Π ΕΣ Θ 686) πλυδὲ ἤανα ὈΘΘα 

βἰτπαἰθα 'π “πα δἢ} ἔγομ [8 οΘοππϑσίοῃ νυ 1} βοσομοι. πῶ. Τὸ 
ΘοσΒ ἢ αῪ ἴῃ {Π6 {106 οὗἩ Φ ἀ4}, ΒΟΙ οὗὨ ἡ οι 881}} οχῖβὲ ἀπά ον 
116 πδιὴθ οὔ Κα νοΚοῦ, ΒΡ. ῬΑ]. ἴ. ρ. 870 ; [Π6 ὁπ6 οπ ἴπ6 
τηουηίδίη8 οὗ  πάδῃι, (08. χν. 48), βου! οὗ ΗΘθγοη ἴῃ [ῃ6 8 γ 
οὗ ΚΆᾺ]1], ἔου ννηΐοῖ οοτηρασ ΒΡ. 1. Ρ. ᾳ. 421 ἢ ; 1Π6 οἴοῦ ἴῃ 
186 ρ]αίῃ οἵ Ψυάαιι ου {πὸ Ῥογάογ οὔ {μ6 Ῥ.1] δι: 68, πἰπο Βομηδῃ 
πηῖ]65 ΠῸπὰ ἘΠ] ΘΟ ΒΕΤΟροΙ 5 ἑονγαγάβ } ογυβδίθμι, 08. χν. 8ὅ ; 1 ὅδιι. 
χνῇ. 1---ὃ, οομαρ. ΒΡ. [1. ρ. 598 ἢ. ἀπά 606 ἢ, )πὰ ὙΤΠοηΐυΒβ 1. Ρ. 
4. Ρ. 161. ὙΤμαο Ἰδίίοῦ ἰ8 'π 411 ρχοθαθην [Π6 οη6 ΒΕΓ τηθῃ- 
εἰοποά, Τῇ ἰαπά οἵ Ηϑριθῦ, {π6 ἰοσυ ΟΣ οἵ ἃ Κίπρ οοπαυογοά 
ΒΥ Φοβδπα, ἰ8 οογίδί ΠΥ ἴο Ὀ6 ϑουραξ 4180 ἰπ [1 ρ]αΐῃ οὗ 48} ; 
ἴον, 308. χίϊ. 171, 116 Κίηρ οἵ Ηδρονῦ 8 πιθπεϊοποά Ὀοίνθθη [ῃ9 
Είηρ οἵ Τδρρυδῆὶ δπὰ ἐπαΐ οὗ Ἄρμδκ, πμῖοἢ ᾽ ρυοθαΌ ]Υ ΙάΘηιὶ- 

ΤΆ] στ ἐμ ῬΑ βπο ΑΡμΟΚ, (ροσμαρβ ΑἸΡΟΚ Κ.-.}, Βοῦ. ἵ), 

Ρ. ὅ89), ἴῃ τΠ6 πεὶρ!θουτμοοά οὗ ΕἸθομοΖαν, (1 ὅδπι. ἱν. 1)» οοωρ. 
Ὑγιπον ΒΕ. ὙΥ. ἱ. Ρ. 19.-- μ6 Ἰαπά οἵ Ηθριιον ἰβ ὑμογείοσθ αυϊῖθ 

1 ΤΆρραδα, πὶ {86 ρῥΙδίπ οὗ Ψυἄδῃ, ἰο 4}1 δρρϑᾶγδῃοθ ἴῃ (86 ποῖρε- 
Ῥουτθοοῦ οὗἠἨ Ζαποδῖ, «διταῦίῃ, ϑόοομοι, ὅθ. «08. χν. 84 15 ἀϊδογοπί 
τοτῃ Βεί-ἱαρρυδη, 708. χυ. ὅ8, οα 188 τηουπίδϊπϑ οὗ Ψυάδῃ, ποὶ ἴὰσ 
ποδὶ οἵ Ηορτοη, πον Τοῆας, 566 Βοῦ. 13. Ρ. 700. Βαϊ 17 [μ6 ΤΆΡΡυδΕ, 
δοπαυογοᾶ Ὀγ Ψοθιυβ, (708. χίϊ. 17), σπόγο ἰο δ6 βουρβὺ οἱ {86 τιουῃ- 
ἰαΐπϑ οὗἩ Φυάδῃ, δηὰ {μογθίοτο ὑσθσθ ἰάθηίῖοαὶ τί ΒΟ μ-ἰἀρραδα, (86 
οοπ͵θοίατο δθονα οὔϊθγοὰ οοποογπίηρ {86 βἰἐπδίϊοῃ οὔ (6 Ἰαπὰ οἵ ἤθρμιοτ 
ποῦ] ποὲ ἐμουΘΌΥ 6 ῥτουθᾶ δτοῃθοῦΒ, 88 ἱξ ΕΥ̓͂ ΠΟ Τη68}8 {Ὁ]]ΟΥγ8 ἔτοπὶ 
706. χἰϊ. 17, ἐμὲ ἸΒ6 Ἰαπὰ οὗ Ηϑρμον τγδ8 οχδοῖΐν ἴῃ [μι ποὶρεθοιγβοοᾶ 
οὔ ΤΑρρυδῃ. 
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ἀἰβοσθης ἔτοπὶ ὝΓΙ ΓΤ}» .105. χίχ. 18, ἴπ Ζοθαϊοη, πο δοοοτά- 

ἴῃ ἴο Ταϊπγαάϊο βίδίθπιθηίβ ἴῃ Βαμα, ([. σ. ». 118 84.), 15 ἴο Ὀ6 
Βουρηῦ ποῖ ΔΓ τοι ΘΙ ρρουῖ. 

ΨΟ11. δ ΤΕΣ Ὁ» 1μ6 ψῃοἷθ 81}} ΘΟ ΕΓ οΥ Τοῦ Ιαὺ οἡ 86 

Μράϊνοτταπθαπ ἀπο ἐπ ῬτοτποΠίΟΙΥ οἵ Οατπιοῖ. ὙΤᾺο ἴονπι οὗ 
ον, βἰξααιοά δοοογάϊπρ ἰο Πίδροη. ἴθ πόθο πο ϊϊατῖο Οβατδα ροτ- 
φοπίϊδιι8 Ῥιοϊεπιαίάοηι τα [μ6 βοαὶ οὐ ἃ Οὐδῃδδη 158 Κίηρ, αἴον [π68 
ςοπαποβὲ οὔ σ ποτα ἰδ τγ88 δϑϑὶ στοά ἰο Μδηδββθι (08. χίϊ. 28, χυ!]. 
11, ἄς.), ἴπ Ἰαΐον ἶπι88 ἃ Ὀἰβῃορ᾿β 866, δὲ ργοβθῃηΐ 8 ἰονσι οὐ [88 

ΠᾶτΩ6 οὗ 7Ζαγίιγα οΥ Τογέμγα, ῬαΥΠΔΡΒ ἢ 33 »Ῥ πιοπδ ἤοῦω, ΘοῖηΡ. 

66. Τῆο8. '. 881, Ἐλοβοπιη., δ16]. ΑἸ. 11, 2, Ρ. 828 Η., ἀπά ν. 
Ἐδυπιοῦ, αὶ]. Ὁ. 152. 

Υ. 12. Τααπαοῖ ἀπὰ Μεσίάάο, π]ιο ἢ ἀγθ αἰπιοβὲ αἰνσαγβ παπᾶ 
τορθίμον, σοῦ Οὐ πδδη  ἰβἢ) σογαὶ οἰτ68, {παῦῷ ἡγοῦ αβϑίσηθά ὈῪ 
“Φοβῆυδ ἴο [πΠ6 Μαηδββίίββ τ πίη (ἢ ἰΟΥΤ ΠΟΥ οὐἨ 5βθδοθαν (08. 
χὶ!, 21, χυῖϊ. 11; Φυάρ. 1. 27, ν. 19; 1 ΟἸγ. νἱῖ. 29), θαΐ σατο 
Ἰοπρ ἀποοπααογοά, ἰαΥ ῬοΙ᾽ οὐ 1π6 Κίβῃοη, ἴῃ {Π|ὸ ῥ]αίη οἴ 
Ἐεάγβοϊοῃ, δηἃ αὐ ςϑἰθργαϊθά ἔῸυ βονϑιαὶ δαιε68, ὁ αἀρ. ν. 19 ; 

2 ΚΙ. ἰχ. 27, χχὶ. 29; 2 ΟἾγ. χχχν. 22, οοπῖρ. ν. Βαυπιοῦ, ῥα]. 
Ρ. 180. Ὑδαπαοῖ 8 ῥτοβοσνθὰ ἱπ [ῃ6 31|8}} ρἷαςθ ΤδαππΚ 

«4125, βουαίποαϑὲ οἵ Μεριᾳἀο, 48 ν. ϑεμιυθοτγὶ, Ττανοὶβ ἴθ {ἢ 6 

Ἐαϑβι, 11. Ρ. 164, ἀπ Βορ., Ῥαὶ. 1, Ρν. 887, ἴανο οὔβογνϑά, βοῖἢ 
οἵ σῃοπὶ βὰνν {Π6 ρίδοθ Πὸπι ἃ ἀϊβίαποα.--- Μορί40 18, δοοογάϊηρ 
ἴο ΒοΡ. ἱ. Ρ. 4. Ρ. 412 Β΄, ἸΔοπεῖοαὶ ἢ ἐπ οἱ Ζοσίο οὗ ἰδοῦ. 
δα Ηϊοροη.,) ἃ Πδτηθ ν ἈΙοἢ 8.11] οχὶβίβ ἐπ {Π6 τηοάογη ΥἹ]Παρα οἷ 
7 ρθη ἴπ 1Π6 στοαὶ σαγάνδη τοδα μούνη Εἰσγρί ἀπά Παιηαβοιιβ. 
Ετοπι [86 ἱπιρογίδποο οὗἉ {Π|5 βιζπαλίοπ, Ὀγ στ ἰοι Μορίά440 ξοστηθά 
1:6 ΚΟΥ ἴο πογέμασγη Ῥαβϑεϊπα ἤιΌτα {πὸ υγϑϑίοσῃ ον ] Π48, γγ79 560 
1Π6 τϑαβοὸ ΠΥ Θοοπιοπ μδἀ 10 ογυ Προ, ἰχ. 18. “ἰῷ ΤΟΣ 3 

(186 στο] ἀϊϑίτγιοῦ οὗ ΒοίΠΒῃθαπ." ὍΠο ἴοψη Βοίμβηδαη,. {π|π6- 
ν͵86 αϑβίρηοα ἰο ἴΠ6 Μαπδβϑιῖοβ 'ῃ (Π6 ἰουγ ΟΥ̓ οὐ 1586 λγ, ἴῃ 
ἢΠ6 βου πϑαϑὲ Ἔχ γοτΉΥ οὗ [Π6 ρ]αίη Ἐβάγδϑίοη, δας Ἰοπρ ἀποοπ- 
αιιογα, 8δοὸ ὑπαὶ ὄνθὴ ἀπάθν ϑ'δαὶ 11 Βοϊοηροά ἰο {86 ῬΆ18ε1π68, 
708. χνὶ. 11 Π; 1 ὅδ). χχχὶ. 10, δδγνσαγ 8 οδ᾽]Ἱοά ϑβ'ογιῃορο] β,1 

1 Οοποογηίηρ, [86 οτίρίπ οὗ {μ6 παπια βου Βορο ἶβ, βασθγαὶ οοπ)θοίατεβ 
ἢδνθ θθθῃ οἴεγοὰ, ΕΌ]]οσίπρ Βε]απὰ (1. 5.) (ἐεβθηΐαθ ἴπ {86 ποίθ8 οῃ 
Βυγκδαγά 5 ἐγαν οὶ 11, ρ. 1058, ἴτοπὶ (89 ποῖρῃθοατγίηρ (2) ϑαςοοί ; 
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τοπΡρ. Εο]απά ἰ, 6. ». 992 δ4.. ν. Βδυμηον, Ῥα]. ῥ. 147 ἢ, αἱ ρσθ- 
δοηΐ ἃ ν᾽ Πασὸ οὗἉ ΒΟΥ ΘΠ ΟΥ οἱρἢγ Ποσδ868 ἴῃ {Π6 ἰονγοσ μά οὔ μ 8 
ψΆ]|16} οὗἉ 6 Ζγθοὶ, τβοτθ 1 Ἰοϊη8 {π6 γον οὗ Φογάδη, πηάον [ῃ9 
πδῖηα οὗ Βεΐβαῃ, βοθ Βοῦ. 111. ρ. 407 Ε΄ Το ἀϊβέτίοι οὗ Βοιμβηθαῃ 
οχίσῃαβ “( Ὀγ Ζαγίβηδι Ὀϑηθαί «62 Γ06] ἔγοτα ({π6 ἴον) Βοιἢ- 
διθδη ἰο Αθδὶπιομοϊδῃ, τ ῖοι αν ἴῃ [16 ν4]16 } αὐ Φογάδῃ θη 
Βουπδη πιΐΐος βου οὐ ϑογίμοροϊίβ, οορ. Ἐοβθηπα. 18]. Α]- 
κοσέμοκ. 11. 2 Ὁ. 1381 Ὁ ὙΠῸ πογὰβ “" Βοῃθδί (}62γ6 6] ἃζὸ δχρίαἰηϑά 
Ὁγ (μὸ Βὶρῇ βἰξαδιίοη οὐ “΄6Ζύϑοὶ, δ ργϑϑϑηΐ οδ θὰ Ζοσγίη, οὗ 
νι Ὠϊοἢ ΒΟ. 111. Ρ. 994 βαγϑ, Ζοσγίῃ {ϊ86}} 1168 σοταραγαι νον μὲρῃ, 
δῃἃὰ οοΙμτηδη 8 ἃ Μΐά6 δηά ρ]οτίουβ ρτγοβρβϑοῖ, τ βῖοἢ οχίθηαβ 

ϑιμοοοίλροϊεδ οογταριοα ἱπίο δχνέλοροϊίθ. Οαἰίθ ἱπιργοθδ}}]6, 88 ϑ'υθοοῖμ 
1166 ου 186 γί μον βἰ4θ οἵ δογάδῃ (866 οι υἱΐ. 46), δπὰ ἴπϑγθ 18 πὸ οοῃ- 
οοἶνϑθϊθ σθάϑοι ΜὮῪ ἃ ἰονγῃ ἰγίηρ οα ἰμΐ8 546 οὗ Ψογάδῃ ββου]ὰ παν 
Ῥθϑη ἀθποτηϊπαίθα ἔτουι ἴμ6 τοιηοίθ ϑυςοοί οἡη 186 οἶμον βἰάθ, Μοσθ 
ΤΩΔΥῪ 6 βαϊὰ ἕο {86 ορϊ πίοῃ ῥτορουπάοα Ὀγ Ζεῦ. Οἤνοη. ἱ. 40, Ιΐπίι, 
λὲεῖ, παί. ν. 16, Οτγεέφον. ϑ'ψηο. Ρ. 214, ἰμδὲ 186 ρἴδοθ γϑοοϊνοα {818 
πᾶπιθ ἤοπὶ [η6 ἱττυρίίοη οὗ 186 βου πΐδηβ ἱπίο Ῥα]θδίϊμθ παιταίθα ἘῪ 
Ἡετοδοίαβ, ἐ. ἱ. 108---10ὅ, ἴον τ] ἢ σϑοθηῖὶν Ηρ. Κ]. ργυρβ. Ρ. 
284, δὰ Βοτγίμϑαυ, ἴῃ (89 ἀἰθβοῖ. ἃ. 18σ, ρ. 8602, βανθ ΥΤΩ]Ὺ ἀθοϊαγθα 
Ἐβοιηβοῖνοθ. Βαΐ ΤΟΙ πο ρτοππᾶβ ὅτ δραίπβὶ 1. οβθῆση. 
(ὈΌΙ. ΑἸΒΒΚ. 11. 2, Ρ. 107) 7αθε]γ οοπίοηαοᾶ, ἐμαΐ, 48 ΒΟΥΘΣ8] οθηξασῖθα 
δἰαρβοὰ μβοίνγθαῃ (ἢ 8 ἱγτιρέϊοι οὗ {π6 βου ηῖδηβ ἱπίο Ῥα]θϑδίϊηθ, δηᾷ 186 
ἐΐηθ πβοη (Π6 ατθθκ Ἰαπρπαρθ Ὀδοϑηηθ ὑδι8] ἴῃ (μδὲ οοππίγυ, 10 18 ἴῃ 
Ἐ8ὸ Βὲρβοϑὲ ἀθρτθα ἱπιργοθαῦ!α ἐμαὶ [86 Οσθοκβ βμου]ὰ μανὸ παιηϑά ἐμ ὲ8 
ἔονη δῆϑὺ ἃ βθορίθ ὙΠῸ ἢδᾶ 80 Ἰοῃρ Βοίοσο ἀνγοὶὶ ἐῃθγΘ ΟὨ]Ὺ [ῸΣ 8 ββοσί 
{{π|6. ΤΉ τίβο οὗ {μῖ8 πδπιθ, Βούγθυοσ, οοσῦγΒ ἢγβὺ ἱπ (6 ἐΐπιθ ΔΗ͂δὺ 
180 Μδοϑδῦθθϑ, 88 (86 δ διύοη ἴη [86 ΠΧ Χ, ἰο Ψυάρ. ἱ. 27: Βαιθσὰν ἥ 
ἐστι Σκυθῶν πόλις͵ [88 ὈΘΘη τ ΠΥ τϑοορηίζοά Ὁ ἃ δ. 6. 8ἃ8 ἃ Ἰαΐον 
εἴοββ, οὐ ρ. Η ἄνοσγῃ. Ομ. ου ΕΖοκ. ὑ. 899 .--- 3.1}} τότ ἀθοίβὶνθ ἰ8 
μι ἐδοὺ, ἐμὲ [86 β'ογ μίδπΒ8---δ8 18 ρουίδοι γ οοπδὶϑίθης τ [86 δοοουπὶ 
οἵ Ἡοτγοδοίτιβ, φοπιρ. βέγϑαβθ, ναί. Ζερὴ. ». χυ]!!. δῳᾳ.----Οδπ ἴῃ ΠΟ 6880 
Μιδνθ ροπαίγδίβα οὐ στιὰ Ἴυθῦ Ῥα]θϑέϊπθ ου ἐμι18 δἱάθ οἵ {89 Ψογάδῃ ἱπ 
186 γοδγβ θ29---ὅ88 Β.0., Ὀϑοδυβθ «Θγοπλῖδη ΚΠΟΝΒ ΠῸ ΟἶΕΣ ΘΗΘΙΙΥ͂ 
οσσαργίηρ {πἰ8 Ἰαπᾶὰ ἐμαη Νορπομδάποζζαν δπᾶ {86 Ομ δ᾽ ἄθϑῃβ, ϑοιηρ. 
Καθρεν, «έτη. {ἴδτ.. 88. ἱηίσγρυ. Ρ. 18, δὰ βιγϑὰβ ὦ, 6. ΟὈμβοαθθη 
1Ὦ86Υ σδῃποί αν ἰΔκθη δηᾶ οοουρίοά Βοίμϑιοδη. Ηνοτῃ. ἴῃ ῥ. 4. 18 
[16 ὅτει ἰο ἀΐβοονον ἐμ ἰγὰθ ἀογί ναἰΐοη οἵ {6 πδπηθ. 11 Οὐθβ 18 οὐ βίῃ 
10 [86 ἱπίογργοίδίίοη οἵ αορ (ζεῖ, χχχνῖϊ. δηὰ χχχῖχ.), δ (9 
βου ἴδη8, ἤοβο ονοσί γον, δοοογάΐηρ ἰὸ δὴ ἱπίογργοίδίϊοπ οὗ Εσεκ. 
χχχῖχ. 1], δ γοδαν ουηᾷ ἴῃ {μ6 Ολαϊά., Ἰοοκ ρἴδοθ ἴῃ {ἢ νδ|] 6 οὐ 186 
ἕογᾶβ οὔ {π6 “οτάδη, οβδβὶ οἵ [8 βθ8 οὗ ἀὐϑῃποβαγοίῃ. Οη (Π6 σγουπά οὗ 
818 ἱπιογργοίδιίοι, (6 Η6]]Θηἰβιῖο 76 νγ8 δρρ]!!οὰ 186 πδηλθ βου μορο]β 
ἴο Βοίμββθδῃ, 8 ἰόν βἰ(ιαἰοα ἴῃ ἐμ ποὶρῃθουγῃοοά οὗὨ {8 νδ]]θυ, δε, 
δορογάϊηρ ἰο ΕΖοκ χχχίῖχ. 16, ἃ πϑπιδ οἵ ἃ ἰοσγῃ ἴῃ (μὲ ποῖ μυουτμοοᾶ 
ΜΔ [0 ὈΘ 8 Πη6ΠΊΟΥΪ4] οὗ 186ἱ οδίδβίσορῃϑ. 
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ἄἀονη {π6 Ὀγοδα γι] ἀπά θγπθαῖ οαϑένγαγά ἰο Βοῖβαῃι δπὰ ἐδ6 
πιοαπέδίπβ οὗ Βαβῆδη οα [Π6 ΟΥΠΟΥ 5849 οὗ {π6 ]ογάδῃ, δσοιηρ. ἔδγ- 
ἘΠ6 Ὁ Ρ. 899.--- ΤΠ νου 8 ὈΡΌ ὩΨΌ ΒΡ γοπά “οκπιθᾶπι σαπ 

Βοδσοοὶυ θ6 τορϑγαάθα 88 ἃ τῆογε Ῥγθοῖβα ἀββογριίοπ οὐ Αθ6}-Μ16- 
ΒοΪδἢ, δαὶ πιαϑὲ σου δ ΠΥ ἀθβοῦῖθα [ἢ 6 8οπίῃ- γοβίθση θογάοσ οἱ 
116 ἀϊδιχίοι δβϑδοίσποᾶ ἰο Βδᾶῃδῃ. ΦοΚηηθδη, ἃ [μου 104] ἴοντι 'π 

ἘρἨγαίπη (1 (ἢν. νἱ. ὅ8), νυ βίοι 18. α͵8ο οδ]εά ἘΊ Ζζαῖτπι (.708. χχΙ- 
922, 8. 80 ἀπίπονῃ, ὑπαὶ ποίτμον Βόβθππι. ἀπά ν. δυο, ἱπ 
τποἷν ΒΓ0]1. 4] σοορταρΐθ8, πος ΥΥ̓ πον ἴῃ Πΐδ Ογοῖορ., ἀπά (ἀεββθι. 
ἴῃ Ηἷδ8 ἐλό8.,) ταθῃἰΐοη ἴπ6 Ὡδπιθ, ἃπα θνθῃ Βοϊδηά ἰ. 6. 9. 804 ΟΠΙΥ͂ 
Το Δ Κ8 οἢ ἴδ : λαπο ἐπ Ερἠγαϊηι υμῖσο ἰοσαπί. : 

Υ. 18. Βαγοι ΟἸ]684, ςΑ]]6ἀ αἶϑοὸ δ ΣΙ ΓΝ ν͵ 708. Σχ. 

8, ΓΕΨΩΣΙ ΣΟ ἅπά Ὁ ΣΡ Τυάρ, χὶ. 29, ἃ 1,6 ΥἹεῖοα] ἀπά 

ἤτθο ἴον ἱπ [16 ποιίμ θογάοῦ οἵ αἰδ4 (Βσααι. ἱν. 48 ; 408. χχὶ. 
88) ἱπ σοι Φορίπαῇ ἀννο]ξ, πιαβὲ αν Ὀθθῃ βιὑπαίθα, δοοογαάϊηρ' 
ἴο (ἀδββϑῃηϊυβ᾽ ςοπ)θοΐατθ ἴπ ΒΚ Αγ (8 ἔσαν. ἢ.) ρ. 1061] δῃὰ ν. 

Βαυτμοιβ Ρα]. 267, οὔ 1Πθ 8[[6 οἵ ἔπ ργδββοὴΐ ὅδ] (ς. λ,οοἱἹ 

ἰπ ΑΡυϊδάα 7αδ. ϑγ». ρ. 92) ἴπ 1Ππ6 ργονίηοθ οὐ Β6ἶῖκα, οοποθγη- 
ἱῃρσ πΒοι οομρ. Βοβθημι. ἴῃ Ρ. 4. Ρ. 8838. Τὸ {86 οἰτουϊ οὗ {π0 
βοη οὗ Οιϑθϑσ βοϑϊοηρβά 4180 {π6 τεβίάθηςβ (Υ 77) οὐ Ζαὶν ἱπ αἱ- 

1644, “186 τϑρίοῃη οὗ Αγρὸρ ἴῃ Βαβιδῃ, ἴπγθθ βοοῦθ στθαῦ οἰκί68 
ΜΠ γν8115 ἀπά Ὀγάζθη θδγ8.} ΤῊΘ τηογθ βρϑοϊῆο ἀοίθσταϊ δίϊοπ 
οὗ ΤΠϊ8 οἰγοαϊδ ἀθρθηὰβ οἡ (πῖ8, τ μοῖποῦ (Π6 τϑρίοῃ οἵ ΑΥρὸρ ἰβ8 
ἀἰβδγθηῖ ἔτοπὶ Ηδνοῦ «}αἱτ, οὐ Ἰἀθπεῖοαὶ 1 1ξ, ΟὨ]Υ δποῖμον 

ἀοδίρπιαθίοη ἔον ἰ(. ὙΤΠ6 ἀἰνθυβιῖγ, ἴον ψῃ1οἷν ν. ΕΔ πιο Ὶ [Ἀ8}}γ 1ῃ 
{18 Ἰοαυπθα ἐγθαιῖϑα οὴ 668 οαβὲ οὐ ἐπ ογάδῃ 'ἱπ ὙΒΟΪ πο 8 
1π|, ΑΖ. 1884 Νο. 1, 2, αἶϑο ἰπ ἢἷβ Ῥα[ϑβϑβί., ρ. 225, πὰ Ἡβνοση., 
Επη]. 1. 2, Ρ». 516 ἢ, παν ἀθοϊαγθά {ῃΠϑιηβαῖνϑϑ, ταῖὶσῃῦ 6 ἐανουγοά 
ὈΥ {Π| ἀρρϑπάθι ἀθβογιρεομ, ἔοι ομἱγ ἱπ [Πι|8 ρ]αθθ, παπλεῖν, 
Ηδνοῖὴ «14ἷν πῃ ΟἸ]ο64, ἀπά ΑΥΡῸΡ ἴῃ Βαβῆδη. Βὰξ ἀραϊπηϑὲ {{|8 
Θχροβίοῃ 18 116 τσϑηΐ οὐ [868 ἡ σοραϊαίίνα Ὀθίογο δογν, πίοι 

1 ΤΉ ἀοθουριίοη οὗἨ {8688 ἰονγηβ Ῥοστουθᾶ ἔγοτῃ Πϑαὶ. 1, 4, ὅ, 
“ ἸΠ γ8}18. ἀπά Ὀγάζοη ὈΑΓΒ,᾿" ἤπᾶ8 ἃ βυβίοϊοης δχρ᾽ απδίϊοη ἴπ ἰπ 6 
ϑἰδίθ οὗ ὑπδΐ οουπίτυ. Ενθῃ ΠΟΥ ἰγανθ]]ο ΓΒ τηθϑὺ υγ [ἢ ἱππατηθγϑῦὶθ 
να] δὰ ἰονπβ ἰπ {86 ἀἰδίτίος οὗ {μ6 ΟἹ Βδβδῃ, δπά (86 ργθυδιηρ 
θα9381} ζοστηδίϊοη οὗ [86 δοιπίγυ, 80 8αὺ Ο, ΕἸοίον πιδᾶθ (86 σοη]θοίαγα, 
{μαὶ Ὁ [86 Ὀγάζθπ θδγβ Ῥαβαὶᾧ βαίθβ τηϊσῃξ μὸ ὑπάθγβίουά, οορ. ν, 
Ἐδυπιοῦ 'π ΤΒΟΪ αοἰτ᾿Β 1π|. ΑπΖ. 1884, ρ. 6 ἢ. 
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ταῦβὲ Ὀ6 τορασγάβα 88 ἃ ὑχοοῦ οὗ ἰάθη, βίποο ἀἰβδγεμὶ ρ]δοαβ 
86 Ἰῃσουρμοαῦί {115 βθοϊίοῃ οοπηθοῖθα νη ἢ 9Π6 ἀποίμον ὈΥ ἡ ἀπά, 

806 νυν. 8, 12,16. ὙΠΐβ Ἀρρθαγβ 5811} πιοσθ δυϊἀθπι ἔοι τμ0 
σοι ρα σῖβοι οὐ {}1}}8 γοσβα ἢ (Π6 ραββασθ οὐ ΜΒ ΐοΝ 1ξ 18 θαβθά, 
Ῥόοαῖ. 11]. 4, ἀοοοτάϊηρ ἴο τ ῖοι 186 τορίοπι οἵ Ασυροῦ, νῖτῃ [08 
δἰ ΧΥ βίσοημ ἴοννη8, οοηϑεϊαϊοά- τπ6 Κίπράομι οὗ Ορ; ἱπ Βδβῇδπ, 

Ἐβρθϑοΐδν στ νυν. 18, 14, “Απα [π6 τεϑὶ οἵ ΑἸἸθδὰ δπὰ 4]} 
Βαβῆδῃ, θοίηρ [π6 Κίηράοιι οὗ Ογ, ρᾶγε 1 ππίο 186 4] {γρ6 
οἵ Μαμαββθὰ ; 8}} π6 σορίοη οἵ Ασροῦ υῖτ 411 Βδβδη..--- οὐ αἷτ, 
116 βοὴ οὗ Μαπαββϑὶ, ἴοοῖκ 411] [π6 σου οὗ ΑΥροὸῦ απίο ἴΠ6 
οοαβίβ οὗ βῆ υτὶ διὰ Μδβδομαῖῃὶ ; ἀπα οα] δά {Πθηλ, ΠαΠΊΟΪΥ, 
Βαβῆδῃ, ἴον ἢ18 οὐ πδπιο Ηδυοί!-΄ αἷς ἀπίο {Π18 ἀαγ." 1 ν8 
ἔτι μοῦ σοιηραῦθ ΜΠ (18 1Π6 ἀοβουριίοη οὐ 116 ἀϊϑιτὶςοί οὗ Μ8- 
ΠΑΒΒΘἢ, «108. ΧΙΪ;, 80, 81,----“. 411 Βαβίιδῃ, 41} {9 Κίπσάοπι οὗ Οσ 
κίπρ οὗ Βαβιϑη, δπὰ 4}} Ηδνοίῃ «᾽αἱνγ, σσῃῖοι ἀτθ ἴῃ Βαβηδῃ, ἐἤγεθ- 
ΒΟΟΓῸ Οἶἐ168; ἀπά 41} ΟἸ]68Δα δηὰ ΑΒ8]ιἰαγοῦῇ δπὰ Ε)άγοὶ, (86 οἰ[165 οὗἁ 
τ6 Κίηρσάομι οἵ Οκ ἴῃ Βαβιιδη, (ρανθ ᾿6) ἴο {π6 οἢ] άγθη οὗ ΜΙ δο ΐν, 
186 80η οὗ Μαῃδββϑὴ ; πο ἀουδὺ οδῃ γϑιμδίη, μὲ ἔμ6 Ηδνοίῇ «1 αἷῦ 
ἅττα 1Ἰάἀσπεῖοαὶ Ὁ} [Π6 τορίοη οὗ ΑΥ̓ΡῸΒ 88 νγ8}} ἃβ. ἢ 116 οοὰη- 
ἘΓΥ οὗ Βαβδὴ δπὰ (16 βἰ ΧίΥ βίγοῃρ' ἴονγῃβ ΌΓῸ ἰπ ΒΑΒΉΒΠ, 88 
Ἡδηρβίοηρ. (Βεϊιγ. πἱ, Ρ. 227 8.) ἴῃ μασιποην ΠΥ 66 (ΝΆ 6}- 
τοοβδίβομθβ ἱπὶ Ῥϑηΐ. ρ. 172 [.) 88 ργουθά. 16 (μ]8 18 ββίδθ- 
ἸΙΒῃοά, 16 τορίοῃ οὗ ΑΤρΡῸΡ οδιηποῖ, 88 ν. δυο ἀπά Ηβνοση. 
π᾿ Ρ. 4. {δῖηκ, θ6 οομβπρᾶ τὸ {86 νγθϑίθσῃ [4] οὗ οἱὰ Βαβῆδῃ, 

1 ΤῊΘ ἰάδοπεν οὗ [86 Ηδνοίβ “7161 ν τ 166 δἰ χίγ ἴονσιβ οὗ ἐπ στορίου 
οὗ Ατροῦ ἰπ Βδβίιδῃ, τυ Βἱοἢ ἤον"Β 80 Ὡδίαγα!]ν ἤγοτῃ [086 ρϑβϑβαρθβ ἀπά 
τ)88 ἰβογοΐοσο σϑοορηϊβοᾶ ὄνθῃ Υ Βόβθηση. Ὀ10]. ΑἸΘΒΚ. 11. 1 ν. 219 Δ, 
ν οὐ] ποί μανὸ Ὀδθῃ 80 τησοῖ Δρργθμθηθα, μδὰ ποὺ Ὅμ]Ὺ ὑπθηὶγ οἴ τθθ 
Ἡδτο οί «Ψ6[ν Ὀθοπ τηθηϊοποά ἴῃ 1 ΟἸγ. 11. 22, δπὰ δἴνοσυναγὰβ Ψπᾶρ. χ. 
8, {ΠΣ βοηβ οὗ ἃ Ἰαίθσς «181. 88 ροβββββοῦ οὗ ἰμἰγγ Ηδνοῖ «6ἷν ἴῃ 
Οἰεδὰ ; πβθποο ν. Εδύσηοῦ διὰ Ἡδνοσῃ. ἱ. Ρ. 4. οϑῃποϊαάθ, ἐμὲ {86 
ὑνϑηΐν-ἰἤγοο νοῦ «([6ἷγ, ἐμδὲ ἡγογθ δίϊθσ γαγὰβ ἱπογοδϑθὰ ΕΥ̓͂ βθυθῃ, 
ΔΙῸ αἰβεγοηΐ ἔγομῃ (6 βἰχίυ ἰοτῃϑ ἰῃ Βαβῆδη, ἰμδί δθ αἷϑὸ οδ θὰ 
Ἡδνοὶ Ψεῖν ἴῃ [86 Ῥαπίαίθαοι ἀπά Ψοβθῦθ. Βαϊ ἐπὶ (μ680 ὑνγοαΐγ- 
{δγτοθ Β δυο «δἷν (1 Ον. 11, 28), (μαὺ σγοῦ ντοβίβα ἔγοπι ἔθ ἄθβοθη- 
ἀαηίβ οὗἩ 761» ὈΥ (809 Οφβμυγίίεβ δπὰ Ασταπηϑοβηβ, θαΐ οοπαυθγοὰ αραΐῃ 
Υ ἴΠ6 8οπΒ οὗ ψδὶν (ῃ0 υάρο δηὰ ἱπογθαβϑὰ Ὀγ βόνϑθῃ, ὈῪ τ ἰοι 'π 1ῃ 6 
Ῥοτγϊοά οἵ [πΠ6 υᾶροβ [86 πδῖηθ Ηδνοίᾷ «[δἱν γονῖνϑα δηὰ γϑοοϊνθα ἃ ΠΟῪ 
β βηϊἤσδηοθ, Ὀεϊοπρ ἰο (6 Β' Χίυ βίγοηρ ἰόντ ἴῃ Βαβῆδῃ απὰ ἤογπι ἃ 
Ρϑτί οἵ ἔδΐοπι, Ηδηρβίθηβ. ἱ. Ρ. 4. [88 80 ΘορβϑηΥ ἀοιποηθίγαίοα, ἐμαὶ 
Ὕγοἱμα ἱ. Ρ. 4. βίπιρὶν οοπίθηϊβ ΕἱπηΒ6 1 ἢ τυ ἢ ΔρΡρτορτγί δεΐπρ' {π᾿ γϑϑυ]ὺ οἵ 
{π|8 ἱπνοδιϊβαιίου. 
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ταὶ ἰ8, αδυ απ εἶα (71 40}14η}, δαὶ πιυϑὲ οοιμρτῖδα δὲ [86 βαῦὴα 
εἶπιο ἐπ ϑαβέθσπι 41} οὔ 1ξ, Αυταμ εἶθ ἀηὰ Τδοδβοηϊΐεῖβ, ον δῦσα 
τορθίμον τ τ ἃ ρατὶ οὐ 1,678. ἘΕον Βαβῆδη οχίθπαβϑ ϑαϑίνασα 
“πηΐο ϑδ᾽οθδἢ," πουίμνναγά “ ππίο Μοππὲ Ηδγθοη δά [Π6 
Ῥογάον οὗ ἀἰδβματῦὶ (οἰ τ) δηὰ Μαβδομδίμὶ᾽ (αὖ {Ππ|0 βοῦτοοβ οὗ 

6 Φογάδη), Πδθυξ. 111. 10; 508. χί!. 4, ὅ ; σοτῃρ. ν. Εδυμηον, Δ]. 
Ρ. 2241 τοτα [Π6 ἸΔΘΠΕΥ οὗ (6 νοῦ « αἷν δῃὰ τπ6 τορίοι 
ΑΥΡῸΡ ἴδ ἔασι μον []]1οννβ, (α) ἔμαὲ {μ6 παπιο ΟἸἸθδα 'β μθσθ υβθὰ 
ἴῃ ἴπ0 νίδον β8θη86 οὔ {π ψ0]9 ϑαβί-Ἰογάδηϊς ἰουυ οΥΥ οὗ 18π6 
1βγδο θϑ, δῃᾶ {πὰ8 ἱποῖπάθα Βδβῃδη,3} δα ἱπ Νυῃ. χχχίϊ. 89 : 
Ῥουΐϊ. χχχίν. 1; “08. χχῖ!. 9, 18: Δυάρσ. ν. 17, χ. 4, χχ. 1; 2 

ΚΙ. χ. 88; 1 σιν. ᾿ϊ. 28, ἄς. ; σοτρ. ᾿ἰεϊαπας αὶ. εἰ. ». 194, ν. 

Βαυπιοῦ αὶ]. ρ. 209 ἢ--() τὸ ΣΉ σδπποῖ ἢ} ΟἸεγ. οἱ 

Ναμι. χχχίϊ. 41, Ἐοβοηπι. 10]. ΑἸΘΙΚ. 11. 1 Ρ. 279, ἀπά Εδθεσ, 

Ατὐ 90]. ἱ. Ρ. 1568 ΡῈ ἀοτγίνοα ἤοπι ἔμ Ασδρ. 51.»- ἰαδενηασιίμγνι 

ἐπ: ἴαπα υεὶ ρὲ 8 οαργίπὶε, χμαῖσ Αταδειπι οαπιροδίγλν 6686 δοϊδξ. 
δ βίγοηρ ἰονγῃβ ἢ τν 8118 ἀπά Ὀγάζθη σαίθβ ἀπά θδγβ οδηποῖ 
ῬΟΒΒΙὈΙΥ μανο σϑοοὶνθά {πρὶν παπιθ ἤτοι ΝΝοηδάθ ἰθηΐ8β. ἘΙΡΕΪΥ 
Ἐπογοίοσο ἢ88 (ββοηΐι8 ((Ὺ68. ἱ. 451) τοϊυσηβὰ ἴο {π6 ἀδυίνδαι οι 
ΔΙΤΟΔαΥ σίνθη ὈΥ͂ ϑυσασῖαβ ἀπα οἴ ΘΥΒ ἤοτη ΣΙ τἴσογο αἰϊουδὲ, 

μοι 8 οοπβτπιθὰ ὈΥ [ἐ8 Ἰ4Θ ΠΕ ΕΥ ἢ ΓΡῚΤ ὦ θ΄ϑτη. χχἱἢ, 18, 

οι τγὰβ σθοορηίβοα ΕΥ̓ Κίτιοι (142, τοϊθοιοά ἱπάθϑα ὃγ 
Ο΄εβθῃ. ἰ. ο. Ὁ. 410, θὰξ ἀραῖπ Ὀσουρῃῦ ἰουαγά τ]: ροοά τϑάβοι 
ὈΥ Ἠροπρείθηρ. 1. Ρ. 4. Ρ. 282. ΓΤ πὰ γργν βονγανοσ, βὶρ- 

ΤΙ ποῖῖπον ν Προ, ἰόν, ὁποδτηρπϊθηΐ, ταυοΐ 1688 τοηί-εἰγουϊξ, 

1 Βιυᾶον ου δυᾶρθοθ Ρ. 268 οοποὶπ468 ἱπάθοᾶ ἔγομι ἐμ18 ἑοχὺ ἀπὰ τοπὰ 
Ῥδαῖ, 111, 18, 08. χιτ, 80, ι8αὲ (μῃ9 τορίοπ Αὐροῦ τγαᾶβ βἰἐπαἰθὰ 'π 
ΒΑββδη δῃᾶ οοτῃροθοα ἐβθγθίογθ οὨ]Υ 8 ρατί οὔ 15. Βαὲ {Π6 Θχρτγεββίοη, 
{86 Κίηράοπι οὗ Οκρ᾽ ἰπ Βαβμδη (Πδαΐ.) οὐ 186 Κίηρᾷοπι οἵ Ορ Κίηρ ἴῃ 
Βδβῆδῃ (.[05.} 18 πος ΒΥ {86 οἰγουπηδίδηοθ, {μδὺ 186 Κίπράοπι οὗ 
Οκ, γγῆιο νγαβ ῥγορϑι Κἰπρ οὗ Βαβῆδη, ὀχίθηδοα βογοπὰ Βαβίιδῃ ον 
ἃ ραγί οἵ ΟἸ]66ά. οοογάϊηρ᾽ ἴο {π686 τῆογθ ἀϊβεϊποὶ βίδιθιηθηΐβ, ἐῃ9 
1688 ἀθβηΐίο οχργοββίοι οὐ {πθ86 ῥϑββαροβ “" γϑρίοῃ οὐ ΑΥΡῸΡ ἴῃ Βδβῆδη᾽ 
͵8 ἰο ῦὉ6 Θχρ]αἰποά. 

2 ΤῊΘ νογάβ, “ σορίοη οὗ Ατὐροὸῦ ἱπ Βδββδη," ἐπογοίογα, δγὸ ἐο δ6 τὸ - 
ραναθα δ8 (π6 πιογὸ ἀθβηϊΐθ οουπίογρασέ οὔ {μ6 “Ἡδτοίῃ 8ἷγ ἴῃ 
ΟἸοαᾶ." ΤῈ οἷ Ρεΐογο ἴ5:)7 οοτταβροπᾶβ ἰο {Π6 4ἴ5 Ῥοίογο ζ777 δᾶ 

Ἄἐδηποί νι τα Καππο ΒΒ]. Ππίογβ. ἀπά Αὐϑῖος. 1ΐ.,) Ρ. 132, ΒῈ τοβογτοᾶ ἐὸ 
ψαῖν; “Βοη-βοθον μδὰ {π6 Ηδνοίῃ οὗ «ζ48ϊγ, ὑο πῆοπι Ὀοϊοπρϑὰ ἐπ 
τορίοη οὗ Ασροῦ,᾽" Ὀαΐ ἰο Ἴ. ἹΞ ᾿ 

ὃν 
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Πβ1Ρ,---αϑ Βδιίομοσ, Ῥχγοῦ. ΑἸείοβε, βου ἤουκ]. Ὁ. 84. δββογίβ 
ἔγοτα δἰγταοϊορίοϑὶ δρβαγα εῖ69---αν ἀρ οθ8, ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ «} αἰτ᾽β 11{8.--- 
ΣΥΝ ὅλγν 186 νογὰ ἴθ: ἰο ἀθποίθ ἃ στϑρίοῃ 18 δοστονγθὰ ἔτοτα 
116 Ῥεπιαίθιιςῃ δῃὰ οἰϑθυνθεσθ ὁσοῦσϑ ΟὨΪΥ ἰπ ροοίγυ, Ζθρἢ. ἱϊ. ὅ, 6. 
ΣΝ 186. Τάτ. οσρ αἴ νον) 1 ΤΥ ΒΟ 618, τυ οι οουτοβρομάβ 

ἴο 1π6 ΘΕ τ ΪορΎ ἤτοι ΕΡΝ βίοῃθ- μθ8Ρ 88 Ὑ76}} 86 ἐπ86 παίατθ οἵ 

ἴμιο δοππίσγ, ἢ γγα δββαπιθ, {πὶ [Π0 πᾶπιθ 8 ἀουῖνοα τοῖα [ῃ9 
ΠΟΥ -οαβὶ ρατὶ οὗ Ἡδγαη, ἡ οι μδ5 τθοοῖνοα 115 ασθθῖκ Ὡδπη6 

Τραχωνῖτις, 48 611 828 [8 Αὐδδῖς οπ6 ξίξοα! 1μοἦδι ἴσου 18 

ΒΊΟΠΥ 5011 προ 8 οονεγεὰ τι Πθαᾶρβ οὗὨ τό ΚῪ ἔταρτηθπίβ (8. 
ΒατΚΗ. Τταν. 1, ρ. 196 ἀπά ρῥ. 16), οοιῃρ. ϑέυδον ἱ. Ρ. ᾳ. Ρ. 268. 

Υ. 14. Μαβδπαῖπη (ἀου ]8 σαπὴρ δοοογάϊηρ ἰο (ἀδῃ. χχχίϊ. 23) 
Βογοπά Ψογάδῃ, ποεῖ οἵ {π6 Ψαθθοῖκ οπ 6 Ὀογάϑγβ οἵ δά δπά 
Μδῃβββθ, οὐ ρί παν δϑϑίρπθα ἰο δά, Βαϊ ρίνοῃ ἰο {ΠπῸ 1μονῖξαβ, 
“78. χχὶ. 38; 1 Οἢγ. νἱ. 80; σοιῃρ. Ποβθπαι. δΓΠ0]. ΑἸΈΒΚ. 1. 1, 
Ῥ- 278, ἀπὰ ν. Βαυπιοι, Ρα]. ὑ. 243.2 ᾿ 

1 86. βομπιίαι αὦ ἐ. “μά. ». 918 ὀχρ᾽αἷπβ χη) 7 88 δὴ Αταπιδῖο νογὰ, 

Τε ἴδ ἴῃ ἔλνοαν οἵ {π|8, ποῖ οπ]ν ἐπὶ θνϑη ἱπ ἰμ6 Μοβαῖο ἐΐπιθ8 {86 ἔογπηβ 
ΣΤῊ δυὰ ΓΙ τόσο δἰπιοβὲ ϑηΐίγο Υ ἀϊβραοθᾶ ὈῪ ΣΤῚ δπὰ ΣῊ (800 
Ἡπεειουῦ. Βοίεν. ἢ.) ρ. 282), Βαξ Αἴδο 1Παὲ δοοογάϊηρ ἰο Ναπι. τς 
41 {μι686 ἰοντηβ ἡγετΘ οα]]θ ὦ γ)77 Ὀδίοτθ 186 Ὺ γγοῦο ἰδίζθῃ ροββεβδβίου οὗ 

ΒΥ {86 53Γγ80 1169. 
3 ΤῊϊθ ἀοτίναίίοι δου] πιογὶϊ (Π6 ῥργϑέδσεποθ ουὐὸν ἐμδὺ ργοροβοᾶ ΒΥ 

Ἐεἰαπά (αὶ. ἐϊ]. ». 201, 959) ἔτοτα ἐμ6 κώμη Αργόβ, πο δοοογάϊηρ ἰο 
, Ἐιμεῦ. .Ἰὰγ ρθη Ἐοπιδῃ τηῖ]οβ ποδὶ (0 {μ6 Ν. 7, ἱπάἀο64) οὗ 
Θ΄ εγαβδ, δηα τησβὲ πᾶν θαθη ς981]68 ἴῃ δ͵8 {ἴτη6 Ἔργά (ργΌ Δ Ό]ν ̓ Εργαβά 
δοοογάϊηρ ἰο Β6].), διὰ Ὀγ Φοβθρθυβ (Απίϊᾳ. χἱϊ!. 1ὅ, 8) παπιρα 'Ῥαγαβᾶ, 
πβῖο ΒΟγκμαγαν (Τταν. ἱ., Ρ. 438) οοη͵θοίυτεβ ὑο 6 ἰῃ {86 ταΐηβ οὗ 
6] Ηυπη, οπ ἐπ οϑβὲ 9149 οἱ ἔπ 568 οὔ (1411160, θοαὶ δὰ βοὰν ἀϊδβίδπε 
ἤτοτα ἴδ, ϑ'Βου]ὰ {818 οοπ͵θοίαγο χαὶπ ῥγοῦδ Ὁ} 1.) Ῥγ6 ταυβὲ δββυσηθ ἴῃ 
Ἐππβοδίαβ δὰ θσοβδηρο οἵ ὅογαβα τὴ Οδάδγα, οἱπαν ἰγβοθ8 οὗ σι ἢ 
Αἶβο ὁποῦ ἴῃ Εἶπ, Θοηρ. ν. Ἐδυπιοσ Ῥα]. ρ. 240, δ8 ἀεγϑϑᾶ [168 αυϊίθ 
ἴοο ἔΆτ ἔγοπι οἱ ἤσβη ἴῃ (Π6 δουίῃ. 

8 Αφοογάϊηρ ἰο {88 ραββαξθ, 88 Ὑ70}} 88 2 ὅδιὴ. ἰϊ. 8, 12, 19, Μδ8δ- 
πδίπι τηῦδὲ ανθ Ὀθθῆ δῃ ἱπιρογτίδηϊ ρἷδοο.ι Ῥεγῆδρβ ὑπθ Ψογάδη νδ]]6 
Βασι βίης ἰο Κίηρ ϑίβοη ὅτοπὶ «6υθοῖκ ἰο {86 8εα οὗ 6 δ]1100 (8. χὶ!. 
8) ν8β αἰίδομβοὰ ἰο {86 οἰτουϊί οὔ Αἰ πδ80.---οϑερῆυβ (Απέϊᾳ. νη. 2, 
8) δϑϑῖβῃβ ἰο Βἷπι 4}} Οἰδἢ]θ6 88 ΤᾺΣ 88 β᾽' ἄοῃ ἱπείοδὰ οὗ Μαβδηδίῃ. 

δῖ8 β υΐϊίο δΡὈΣΓΑΓΥ, 88 6411166 οοπβίβίβα οὐὗἨ (86 ἑοττιιοτῖθβ οὗ ΝΑρἢ- 
(411, Αδῇεν, Ζθθαϊοη, δηά [βϑβοῖν, οὔ πο ὁδοῦ μδὰ [8 οὐγῃ ργοίθοι 
(νυν. 15---17), ὁχοορὶ Ζοθυΐοη, νμΐοῖι τσαα ργο  ΌΪν ἀἰνί ἀρ ἀπιοιρ {10 
ἐῆτοθ πηδηβδοποᾶ ἰπ ἐπ ἰοχί. Ἥ 
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Υ. 16. ΓλνὩν Το ΠΧ Χ', ϑυν. ἀπά “γραδ. ρὶνο Βααϊοξῆι. 

Α ρἴδοθ οἵὗἨ {18 ἤδῆηθ ἴαὺ ἴπ [π6 ἐγῖθθ οὗ υάδῇῃ, 4708. χν. 24, 
ν ἴσα, πονγονθῦ, σαπποῦ μθτα Ὀ6 ἱπίθπάβά, Απά {16 3 ἰβ ρσοθα- 

ὉΪν ἃ ῥγϑῆσ ἀπά 186 παπιθ ΑἹοῖ, νϑῖο, Βονγθνοῦ, 8 σοι] ΘΙ 
ὈΠΚΠΟΨΗ. 

Υ. 19. “ΤΠ οουπίτῦ οἱὗἔὨ ΟἸ684, {Π|6 ΘΟΠ ΠΕ ΓΥ οὗ β΄ βοη Κίηρν οὗ 
6 Απιοσγίϊεβ δπά οὗ Ορ κίηρ οὗ Βαδϑβδη," ἀβποίθβ ἐμ ψν0 16 
ἔγδοῖ ϑαβὲ οὔ Ψογάδη, ἔγοπι Ασποῦ ἴο {Π6 ποὶρβθουτμοοά οὗ ἴΠ6 
Μαηάβμυν, συ] οῖ ἀἸβομαγροβ 861} ἰπίο {π6 ογάβῃ πθὰῦ ἴῃ ὅθα 
οἵ Ο411166. ΟἸ]οδά, βιγιοε]γ ἰδίκοη, τγὰ8 αἰνϊ θὰ ὃν ἐμ ψαῦθο Κ 
ἱπίο ἔννο ραγίβ, οὐ ψῃῖοι [86 βουῖθογη, ἴ[Π6 ργθϑϑηΐ Β κα, δ6- 
Ιοησοὰ το Κίηρ ϑίποι, (διὸ πογίοση, [ἢ ργαβθηῦ ΑἸ ὰῃ, ἴοὸ 186 
Κίησάοτῃ οὗ Ος οὗ Βαβιδη, θεαί. 1. 18 ; 4708. χὶ!. 2---ὅ, Βαξ 
ἴδ ψΟ]6 ταοὶ οὗ (Ἰ]οδα να8 ποῖ ὑπάογ (ἀοδον, [Π6 8οῃ οὗ {Πτὸ. 
1π τμ6 πουίβοσῃ ρατὶ οὗ ἴ [88 δοη οἵ ἀἰϑδοϑσ (ν. 18) νγδϑ δρροϊπίβὰ 
οὐον Βδυλοίῃ, ἀπά Αδιπδάδρ (ν. 14) ονοσ Μαμαπδῖωα. Οθθδι β 
ῥΓοίδοίαγθ οχίθπαάθα ἐμϑγϑίογο νοῦ {Π6 ἰουτ!ουυ οὗ Βθαῦθη, (84, 
δα ἃ 8118]]} ρατγὶ οὗ Π6 μα] 06 οὗ Μδπάββθῃ (9708. χὶϊ!, 15 8.) 

Υ. 20. Α τϑιμαγκ τηδάθ ἴο ϑχίοὶ {6 σ]οσυ οὔ ϑοϊοπιοπ᾿β σεῖρτι 
ΟΠ ἴπ6 ργοβροσῖ ἐν συμ] οἢ [Π|ὸ Ψ]1016 ῬΘΟ0]6 Θη)]ογοα ὑπάον 1. ΤΠ6 
ψοσάβ, “ Φυάδῃ δπὰ Ἰβγϑϑὶ ὙγΥθ τη ΠΥ, 88 [Π6 βαηἀ “σι ᾽8 ὈΥ͂ 
1ῃ6 868, Βῆον ἐπᾶὶ [Π6 Ῥσοπηῖβ τηδάθ ἰο ΑὈγϑῆϑη, ἅδη. χχὶϊ. 
11, σουιρ. νγ11}}} χχχὶϊ, 18, σσαβ ἔὉ]Ά}1Θ4. Οὐοιωρ. Εδπα. οἡ 111, 8.---- 
Ηὸον {πὸ οἴμοῦ ῥαγῇ αἷβο οὗ {παῦ ῥγοῃηΐβο, “( δηα ΠΥ βεϑὰ 814}} 
ῬΟΒ8688 86 ραίθ οἵ {πιδὶγ Θῃθηγθβ," νγαὰβ ἔ1 1164, 18. ϑίηοννη οΒαρ. 
ν. 1. ΦὙΜΒΟΥ αἴθ ἂπὰ ἀγβὴῆκ δπά πιδάθ τη ΣΤΥ," ἀθηοίθϑ ἐδ8 
δτοαῖ ῬΓΟΒΡΟΤΙΓΥ οὗ [μ6 ρϑορίθ. Οορ. 1 ὅδπι. χχχ. 16. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ Υ. 

ΒΟΙΟΜΟΝἘ ΜΙΘΗΊ, ΟἸΟΕΥ͂, ΑΝῸ ΨΊΒΡΟΜ, Υ. 1---14. ΗΒ 
ΓΤΈΛΔΟΌΒ ὙΙΤΗ ΒΙΒΛΜ, ΥἹ 15ὅ---82, 

ΤῸ βγϑὺ ἐουγίθθῃ ὑθῦβο8 8. οοῃπθοίθα υγ}}}} [Π8 ῥγϑυϊουβ 
ςἰπαρίογ, ἴο Ὑ μοι 8180 ΠΟῪ τὸ γοίθετεὰ Ὀγ {89 Γ,Χ Χ., Ψαυϊραίο, 
Τραῖποῖ, δπὰ οἴμοιβ. Υ. 1 Εβρβοία!!ν, 88 ᾿α8 ὈΘΘΠ ΔΙΓΘΘΥῪ ἱπιὶ- 
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τηϑῖθα, οοπποοίβ 186} ἴῃ [Π6 οἰοβθδὺ πϑηποῦ ἢ ᾿ν. 206. ὙΠ 
ν. 1δὅ ἃ πον βοοίΐοῃ θδρίηβ. 

Υ. 1. ““ Βοϊουμβιοῃ νγα8 χΌΪΘ Οὐ Ὺ 4]1} Κίηράοπιθ οι ἐΠ6 σχῖνον 
(ΕπρΉγαῖθ8) ονϑν {1 ἰαῃά οὗ [π6 ῬὮΣΠἸβεϊη 68, δηὰ ἀπο [ἢ 9 Βογὰθν 
οΥ ΕμΥρ᾿ Βοίοσο ΥἹῊΝ τιοδὲ οχροβίυουβ ΒΌΡΡΙΥ Ἣν ἤομι 2 ΟἿγ. 

ἶχ. 26 : ““πηΐο [Π9 ἰαπά οὔ [9 Ῥ δεῖ μ68 δηὰ πηΐο {86 Βογάογ οὗ 
Ἐργρὶ, ἴῃ νπϊοῖι 6886 ΒῸ) ἼΣΊ, πισβὲ 6 τϑραγάθα 85 6χρ]]- 

οδῖϊνθ. Βαξτη6 οἈγοπί ΟἿ οΣ ΤΥ 80 μᾶνθ Θχρ ϑἰπθα [9 ραββαρθ ὃ 
186 ᾿πϑογέοι οὗ ὝΥ δηὰ 3 στ ἀθ Ὑῇ οἴϊο ἀπά ΜδΌΓΕ ταῦ ΒΘ 

τερθαίθαά ἴῃ ἐπουρῃβ ἤοπι ἴπὸ οσθροίηρ.---Ἴ8ο ἢγβὲ πιθιιθον οὗ 
18:6 σϑσβθ, ἸπΌύ ΟΥ̓ υ, δία πάθ ἴῃ οὑυϊοιβ σοππθοίίοη τ τἢ [ἢ 6 ρτο- 
τηΐβθ, (θη. χν. 18, ἢ 116 [ῃ6 βθοοπά ροϊῃξβ ἴο ἴπθ δ] Η]πηθης οὗ 
αδη. χχί!. 17. “τ Ὁ ἀθρθπάβ οα ΓΑΔ ΤΟ ΕΥ͂ πιθϑῃ8 οὗ ἃ οοπ- 

δἰγιοὐΐο αὐ δοηδιίηι. ΤΙΣ Ῥτεδβθηξ ͵β ἃ ταῦ] ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ [Ὁ ἐτὶ- 

Βαΐο, Φυάρ. ἢ. 15--1ἶ;; 2 86πι. νἱϊ!. 3; 2 ΚΙ. χνΐ. 8,4; 2 
ΟἸγ. συ 11, χχνΐ. 8 ; Ῥβ. χὶν. 19), Ἰχν!!. 80, ᾿χχῖ!. 10. Οομρ. 
Ηαστηδαγ, Βθοῦ. ἃ. ἀ. Οτίδθπε. {1.0 164. 

γυ. 2---8. Ἐχροπάϊξαγα οὗἁ {16 τογαὶ Ἰιουβο 014 ; (α) ἴον 19 
ΤΟΥΑ] Κίίομοπ, νυ. 2, 8 ; (Ὁ) ἴον [{πθ ταθυνβ, νν. 6---8.---η ῥτο- 

Υἱβίομβ, υἱοί} ]83. ΤῊΘ ΒΌΡΡΙΥ Ποτθ βίβίβα νγὰδ ποῖ ἀοϑεϊπθα ἔὸσ 
116 τογαὶ [40]9 δἷοπθ, δαὶ ἴὸσ {πὸ πιμοΐθ οουγί, ΤΣ 1Π6 ΤΔΗΥ 
ΤΟΥ͂ΔΙ σΟηϑογίβ, ᾿ΐ8δ ΠαΠΊΘΓΟυΒ αἰίοπάδηϊβ, Ὀοάγ-ραατάβ, δηα 4}] 
ψ0, δοοογάϊηρ ἰο ΟΥθηΐαὶ οσυδβίοτῃ, γθοοῖνϑά {ΠΗ ῚΣ Ἰηδἰ πέθμϑηοθ 
ἔτοχαι [6 τογαῖ οουγέ (1) ΣῪ; Ῥ᾽τ- 9 ν. 7).-. 80 οογβ οὗ βορὰ 

Ὑ μϑαΐθῃ πιθα], δὰ 60 (σοΥΒ δ Ἴδθαὶ ἢ τῷ Ὁ 5 ἴογα ἀϊβεϊη ρα 8:6 

ἔτοδι ΤῸ» γί γθαβ, α6η. χυἱἱ. 6, ΒΟΙἢ Μοτάϑ δτὸ φοπηθοῖαα, δπά 

ΤΡ δ ἸΠΟΓΘ ΘΧΔΟΙΥ ἀοβηεά ὈΥ γρο. ΤΡῸ ΤαΘ8Π8 ἴπ6 ἢηροβὲ 

Ῥοϊεθὰ τυ μθαίθη ταθαὶ, ὩΣ ἔπγ,: ἔχ. χχῖχ. 3. ὙΒὲ ΟἰὙΠΔΟΪΟΡῪ 

Οὗ ἐμ6 ποσὰ ἷ8β ἀποοχίαίη, οοπρ. (168. ἐλ68. ἰϊ. 969, ἀπά δ ϊμγϑέϊὲ 
Οποογά. ρ. 108.-τ-ογ ΟὐΥ,ῖ ἃ πιθϑβατα οὗ ἀτν δηά Ἰἰχαϊά ἐμἰηρβ, 

1.4.8. 186 (ογ, Ῥοδίᾷθβ {86 ὍΝ ΡΑΒΒδρΡῸ δπὰ ν. 25, ὁθσῦγσβ ΟἹ] 
δρδίη ἵπ 2 ΟἸγ. 11. 9, χχνῖ:. ὅδ; Εζοκ. χὶν. 14, ἴΐ ΕΝ ο 86 
Ἰούδτ βρθθοβ υβαρθ. Απᾶ ἐτβοϑα 1809 Ηρῦγοτϑ ἌΡΡΟΔΓ ἴο δᾶγα 
«ὐορέοά ἰξὲ ἔτοπι [86 Ατδιπθδηβ, βίποο (86 Ολαϊά. δηὰ ϑγ. ἴπ [ν. 

χχνΐ. 16, 18. ν. 10, τϑμδοῦ Ὅ2Π ὉΥ ΝΜ 5 2.2. [Ιἡ Ατδδίο αἶθο ἰβ 

8» 
ουπὰ ἥ δπᾶ [ἃ δ ρδββοά ἤγτοτῃ {πὸ Θμθιιίθθ ἰο (86 Ηθ]] 6 πἰβέβ, 
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ν. 25, σοπίαϊηϊηρ ἔθη θΑ[}8 οὐ Θρἢ8}18, ΕΖοκ. χὶν. 15, δῃὰ ἐδβοῦθ- 
ἴογβ ἴῸσ ἀγὺ ροοάβ 6488] ἰο ἔθ μοπιος (ΕΖοκ. σχ]ν. 11), νυ ῖς ἢ, 
δοροογάϊηρ ἴο «οϑθριαβ (Απέΐᾳ. χν. 9, 2) νγὰ8 δααϊναϊθης ἰοὸ 10 
Αἰας μέδιμνοι, δοοογάϊηρ; ἰο ΒόςΚΙ᾽ ΒΒ πιοῖσοὶ. ΤΠ πίογβαοι,, οοπίδϊπ- 
ἴῃ 19,851.17 Ῥαγ. οὰθ. ἴῃομθβ ον 7,398,000 Ῥαγ. γμταὶπβ οἵ 
νδίθσ, σορ. Βογίθδα, οὐ {π9 ᾿ιἰβϑι. οὗ 18γ. ρ. 78.---θῆ. 8. 
ΤᾺ6 δαμαθον οἵὨ ςαἰε]6 8]4ϊπ ἀ411γ---10 λύίθπθά οχϑη, 20 ἔγοπα 
186 ραϑίαγοβθ, ὑπαὶ 8, ΒΟ} 88 Ὑ ΓΘ 8 Κ6Π ἱπητη θα δίο Υ ἔγοστα 
σταζίηρ, ἀπά 100 5Π66ρ---ἶϑ ποῖ 00 ρτϑαὶ ἴῃ δοπηραγίϑοη ΜΗ 
τας νοῦ 18 υϑθά ἴῃ ΟΙΒΟΣ οΥγθηΐαὶ οουγίϑ. Ασοογάΐηρσ ἴο 
Αὐμδποουβ (Πεΐρηοϑ. ἰ. ἵν. ο. 10), 1000 οχθῃ ἀῖ]γ σγοτθ βδαρῃ.- 
τογοὰ ἴον {π6 Κίηρβ οὐ Ῥογβία, ἀπά Τανθγηΐου σοὶ αΐθβ ἐμαῦ 85 
ΤΏΔΩΥ ἃ8 ὅ00 58[δθρ δηὰ ᾿διιθβ ἡ ῦθ ἀδι]Υ σοηβαπιθ ἔοΣ [88 
οουτέ οὗ ἔπ Θα] αη, 866 Εοβοπτι. Α. ἃ. Ν. Μογρβηῖ. [. ρ. 169 
Ιπ {π6 οα89 οὗἨ Ξϑβοϊοσωοῃ, δούγθυοῦ, βθύθσαὶ Κἰπ 48 οὐ σᾷπιθ ἃ.Ὸ 
δὐάθά. Γυν ἔλαφος πλατύκερως οτ εὐρύκερως (Ορρ. Ογποροῖ. 

τι. 298), (μ6 Βατί, τ βίοι 18. 861} ἔσαπά ΒΥ πιοάογη ἐγανθι]οσβ οα 
ΤΑροῦ δηὰ Οδγιηοὶ, οοπιρ. Βοβθπαι. 10]. ΑἸΔΒΚ, ἱν. 2, ῥ. 171 δὲ 
-πΘ ἢ ΟῚ» ἐαυθπϑά ρουέγγ. Οὐποοσπίπρ ΟἽ) ε3» ΘΟΙρ. 

(68. ἐλσ8. 1. 11. Ὑμο Ολαϊά., ϑγ»., Α΄ ταῦ. διὰ γι). τόπον ὩΥΥΧΎΣ 
ὈΥ ἔονϊὶ οὐ ρουϊίγγ, ΚΊπαΟΗΙ, σαροπθ8: 6168. (ἐλεδ. 1. 246) οοη͵θο- 
ἴαχ68 ρθ686,) θαΐ 4υϊῦθ ἀποοσίδίηγ. Μογβϑονοῦ [86 ψοσά τηυδὲ δὲ 
ΑἸ] ουθηὶβ βανθ ἀθηοϊθά ἃ ραγίϊουϊαν Κἰπά οὐὨἁ ρου Ὑ 88 186 
Ἡθῦσγονβ 80 ὈΤῚΕΣ ἴογ ρου γ π᾿ ρθηογαὶ, Ν 6}. ν. 18.} 

γν. 4, 5. Ἴ3» ἴοσ. ϑοϊοιηοῃ πιῖρῃς οὀχρθηὰ 80 ταποῖ οα ἢΐ8 

οουχῖ, ἔογ Ἠ6 νγα8 Ἰοσά, ὅο., ἀδῃὰ (ν. δ) ἔϊἸ6 Ὑ}10168 ρθορ]θ οὗ Ιβγϑοὶ 
Θη)ογαά [86 Β] Θββίπρβ οἵ ρβϑοθ ἀισίπρ [νῖ8 ψ80]6 γεῖρῃ. ν- 9 

ὝΓΩΣν, ὑμ6. ὙΠΟ] γορίομ ὁπ ἐμὲ 5:46 189 τῖνϑν (Ευρκαιοοὺ 

ἀδποῖββ 66, ποῖ, 88 τπιῖρῃς δ6 αχροοίοα, Π6 σοι ΣΎ θαβ οὗ [86 
ἘΞ ρ γαῖθβ, θαΐ ταὶ ᾿γίηρ τννϑβὲ οὐ 1818 σῖνοσ, Ὀθοϑιιβθ (Π 6 δι ΠΟΥ 

κορός, 1,Βν. χχγυΐ!. 16; Νυτι. χὶ. 82, ἄς, (ΧΧ.)}; Εἰ. νἱϊ. 14. ἰπ 
Αφιρῖ διὰ ϑίγπιπι. οοταρ. δολϊειιδοηεγὶ Το. ἐπ ΠΧ. ἱπίον. 8. υ. διὰ, 
δὰ ἰὴ 1Π0 Νονν Τοδίδιμθηι, ζ0Κ. χνΐ. 7. 

1 Βοοβατὺ ἴῃ λίθγοζ. 11. 1. 1, ο. 19, ἰγϑδίβ ὙΘΓῪ ἰΆΥΡῸΪΥ οὗ (Πΐ8 νγοσὰ. 
Βαϊ μῖβ ἐεχρίδηδίΐου, αἰῤῥἰϊα ἱεοἐϊδδίπια, 18, Ἰττοβρθοίάνθ οὗ οὐμαῦ ρτουπάβ, 
δτδιητηδ 6 Ά}}} Ἰπδά τη 881016, Ὀθοαυβο 16 πιαῖκθθ ὩΣ ΘἽΣΝ ἃ βυδπίβηϊνθ, 
δηθὰ ΦΣῚΣ δ δἀοοίίνο, τ ΒΘΘΌΥ (Π6 βυθδίϑηϊνθ, Θοπίγασυ (0 ἐμ 
Βρθθοῖ 8866 (8ε0 Επν. ατ. ὃ 687) που]ὰ βίαπὰ δέον (μ δἀϊθοξϊνϑ. 

-ς 
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(ΔΚαβ Βἰ5 ροβίείοῃ ἔσοσῃ ἔπ ΟΠμα]άθο οιῃρῖγο, δῃὰ ἔτοπι [π6 σθπῖσθ 
οὔ [815 οδιηρίτο ἀβῆποϑδ ἴῃ δουπάδγιοϑ οἵ βοϊουιοπ᾿β Εἰπράοτα ;} Ὁ 
186 ἀοχαϊηίοι οὗ βοϊοπιοι οχίθπάἀθα ΟὨ]Υ ἴο ἴπ6 ΕἸΠΡΗγαῖθθ. Τὴθ 
ποσί -ϑαβίοσῃ ῬΟυΠΔΑΓΥ νγ88 ξογπιθα ΒΥ ΓΘ» (ἐγα)θοίιι8) ΤΠΔρ- 

βδοιι8, ἃ γτοαῖ ἀπὰ τυθϑ ἢ ον ἢ οἢ ἔΠ6 ντοϑὲ Ῥδὴκ οὔ δθ ΕἸΡΗσαίοβ, 
δ Μ ΒΙΟΝ [86 ΑΥτη 68 οὗ 116 γουηροῦ ΟΥΤῸΒ δηα ΑἸοχϑηάογ ογοββοᾶ 
16 ΕἸ ΡΗγαῖοβ, (Χεπορλ. Απαῦ. ἱ. 4, Αντίαη θρ. Αἱ. ὃ. 7), ἴῃ 
Ῥ] ΠΥ 8 εἶπιθ ο4|164 Απιρλίροϊίδ (ἰδι. παῖ. ν. 21----24), σομ!ρ. 
Ἐοβοητα. 10]. ΑΙΠΙΚ. 1. ρ. 401.--ἰ Ἐ)ο βουϊῃ-τγοδὲ Βουῃ ἀΑΥΥ νγα8 
οστηθα ὃγῪ ἀδζα, ἃ οἷἵγ οἵ ἐμ9 Ῥ 1] 5.68, ἀπ ΠΟῸΓ ἀϊδίδης ἤτοι 
186 Μεάϊτοσταπθδη, οορ. Βοῦ. αὶ. 11. ρ. 686 8.--ΤΥΜὉβ ὅ. ΤῈ6 
ΡὮγαβθ, “' το 831} ππάου [18 οὐγῃ υἱπθ πὰ ἢϊ8 ον ἢρίγθο," ἀθηοίαβ 
186 δωπιηια οὐ ἰαοίἰδδίπια ἰγαπφιλἐ ἰέα8 ἴα ἀπιώπα οπηπΐωπι οορία, 
2 ΚΙ. χνηϊ, 81, δηὰ ἰβ ἐμδγθίοσγε πρὶ ογοά ΒΥ (9 ῥσορβοίβ ἴὸ 
ἀορίςος 11:9 Μοββίδηϊο ῥγοβρθυ Υ ἀπά ρϑᾶςθ, Μίς. ἷν. 4 ; Ζϑο. 
ἴ. 10.--ἰ τοι Ώ2.4π. ἰο Βοογβ μ᾽ 18 [86 δβιαπάϊηρ ἀεϑίρῃδίϊοι 
οὗ 6 νυ 8016 ΘΟΌΠΕΓΥ ἔτοτὰ ΠΟΙΕΝ ἴο βου ἢ βίποθ {π6 ροσίοα οὗ 189 

1 ΤΘ βϑιιθ υϑ886 οὗὨ Βρϑϑοῖ νγὸ ἢπὰ ἴῃ Εν. ἷν. 16, νἱ. 6, 7, 21, 
25, νἱϊ!. 86; Νεδ. 11. 7, ΠΘΏΟΘ νγθ ἅγθ ποί ἰο οοποϊυάθ, {πα [Π6 δυΐῖδοῦ 
οἵ [80 ΒΟΟΚΒ οὗ Κίηρε ᾿ϊἰνϑὰ ἰῃ 186 6χῖ]9 δεγοπὰ 186 ΕᾺΡγαΐθβ, ὑὰϊ ΟὨ]Υ 
1τδδὲ δε ᾿ἱνϑὰ ἴῃ {86 ἔζτηθ οὗ ἐμὸ στοαὶ Ομ] 4θο ϑιαρῖσο ΤῈ νυ 6} }-ἰσπόσιι 
οβδοσνδίίοη, ἰδ ἴῃ [Π6 Ρεπίδίθυο απὰ {μ6 ΒΟΟΚ οὗ Ζοβίυδ θηρεοίδ!!ν, 
ὌΝ» ὝΨὮὩ» ὅ16 υβρᾶ οὗἉ ΡΑἰοδβέϊπο 88 ν"6}} οπὶ ἐμ18 8.16 88 οἱ {18 οἱμιϑν 

εἰάθ οὗ «ογάδη, πο {80 Νεδιορίδι οὐἱεἶοβ ορ]ογϑᾶ ἰο ῥγονϑ ἐδ9 
ΒΡαγουβη688 οὗ [μ6 Ῥοηϊδίθυομ, δὰ ἔμ οοπιροβίτίοι οὗ ἔμο Βοοῖ οἵ 
Φορβῆυδ ἀυτίηρ ἴμ6 6χ!]6, [88 οοοδϑιοηβά ἔτο ᾿ᾳπἀδπιθηί8] ᾿πνϑδεϊ δι οη8 
οοποογηίηρ, [Π6 ὑ8ᾶρ0 οὗἨ [680 τνογά8, Ὀγ Μ΄ Ὠγϑςβῖθῦ, πὴ νυ ἰββθηβο δῦ- 
Ἰ:οδ κοῖς ἴωι σοῦ. ἀἁ. ΑἸυίοδι. Κυλῖκ, Ρ. 148---166, ἀπὰ Ὁγ Ηεπρβίθη- 
Βεγρ, Βοϊέν. 1]. Ρ. 818---824, πίοι, Βονγανοῦ, ἀο ποῖ ἔ 11 βοῖνθ 186 
ΡΓΟΒΙοπα Ἡμ6Ὲ ἰδ ίσθη βορδσαίοϊυ, Ὀὰϊ τηυδὲ Ὀ6 υπὶϊοᾶ ἰοροίμοσ. ΕῸν 180 
ἀἰϊδιλποιίου δϑϑαπιθὰ ΒΥ Ηδηρβίθηρογς ὑὈαίπθοη 86 βυθἠθοίνο δηὰ {88 
οδ᾽οοξῖνο πἰδίοτίςδὶ βρϑθοῖ-υβδρο ἰβ ποῖ βυβιοϊθπί, 88 Β. ὙΥ οἰἰθ, Νδοῖ- 
πιοθ. ἵπι Ῥοηΐϊ. Ρ. 178 ὦ, 'δὸ ργονϑᾶ, ϑβϑρθοίδι]ν ἰο ὀχρίδϊα [86 υδδρὸ οὗ 
ν» ἴοσ 186 ΘοσΒ ΡΥ ὁπ (μἰ8 δῃὰ οὐ ἐμαὶ βἰἀθ ἵπ ὁπ60 δηᾶ (86 βϑπηθ 

Ρίδοο, ἴον ἰηβίδποθ, Νυπ. χχχί!. 19, ὙΒΟυΡΆ ἰδ ἀ068 ποὺ 9011ονν ἔγοτι 
1819, ἐμαὶ δἰ ηϊῆθθ βἀθ οὐ ὕδηκ, Βαϊ Ὀθδίἀθ (ῃ6 οδ)θοιΐνο ρϑορτδ- 

Ρδῖοαὶ πδο οὗ 186 τνοσὰ δὴ 1468] ὑβδρα 18 αἶβδο ἑουπάᾶ, ὈῪ νἱτίαο οὗ ψ οι 
8 νεροῦ ἱπάοροπάθῃηξ οὗἉ (π6 ρ]δοθ, γβ6γΘ ἮΘ ΓΘ ΠΥ 18, Δ8ΘΌΤΏ68 ἴῃ ἰάθβ ἃ 
εἰδηα-ροϊπί, ἤοτα τ ἢ [μ6 ὕπνο ορροϑῖίθ βἰάθβ τὺ 6 ἀθβὶρτιαίθα 88 
οἡ ἰλαὲ δίαδ, 88 Ὀυθομ8]6ῦ [88 βαι βέδοιου! ῥτγονϑᾶ, δ μου ρὴ 411 μβδδ- 
δαρε8 Ἕδῃποί ὃ0 Θχραἰποὰ ἔτοπιὶ {818 1άθαϊ βίδπὰ- ροϊηϊι, Ῥαΐϊ ἴπ βουθγὶ 
ἴδιο βίαπάϊηρ Κϑοργθρῖοαὶ ὑβᾶρα πάθη Ὀ]Ὺ ργονδ}}8. 
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Ψαυάρεδ, βε6 Ψυἀρ. χχ. 1 ; 1 ὅδ). 111. 30; 2 ὅπηι. ἢ]. 10, χνΐϊ. 11, 
χχὶν. 2, 15; 1 ΟἾγ. χχὶϊ. 2; 23 ΟἿσ, χχχ. ὅ. Οοποογηΐησ ἤδη, 

ςοταΡ. οη χἰϊ. 29, ἀπά οοποογηίηρ Βοουβαθῦδ οα χῖχ. 2. 

Υ. 6. ““ Βοϊοιμου μαὰ 40,000 5ι4}}5. ἔοσ μἷβ Ἵβαγῖίοι ἤογβαβ.᾿" 
5Ξ-ῸῈ ο».ε 

Γῆν οἵ Γήνιν βίρη 68 (α) ΤῊΔΠΡΌΥΒ, ΟΟΠΊΡ. «Ὁ αιὰ 1.50], 

Ῥτασδθθρο, ἔτοτιι ἴ}ι6 στοοῦ ὕγγ» σαλρογθ; (ὃ) ἰοσωῖὲ ἐπι δἰαδιι 8 αἐδ- 
ἐϊποιὶ, (Ω ΟἸιν. χχχὶϊ. 28), 88 Βοςμιαγὶ (λύδροζ. ἱ. ρ. 158), μὰ ργονϑά " 
Μάδηρθῦβ [Ὁ Ποῦβ68 Οὐ μογβθ-δίϑπαβ, [δὲ 18, Ἰιοσβθ8 σι ἢ βεραγαῖθ 
βίδ 48 ΟΥ̓ΠΠΔΏΡΘΙΒ, βίης 6, δοσογἀϊηρ ἴο 18:6 ὑθβεϊ πιο οὐ Μεφείζιια 
ἴῃ Βοομαγῖ, [86 ργβϑθηΐ βθραγαίίοῃ οὐ τϑηροσβ ἃπὰ βίδηαβ ὺ 
βίῃ σία ἸΟΣΒ685 νγα8 αϑ 8] 11 ἀποϊοπΐ {{π|68.----ΤῊ 6 πυτηογαὶ ὩΣ  ἜΣς 

ΤΟΥ τοδί οἢ δῃ οἷ στοῦ 'ἴπ ἐγαπβοιρίϊοη ὉΓ ΠΝ ἴουσ (2 

ΟἸγοῃ. χ. 258), 88 ἴθ οἰ ἀθὺ βχροβι[ουβ πάνθ οὔβεγνθ, ϑοιῆρ. σηΥ͂ 
80]. 8. ν. 888.---12.000 ΘΖῚΒ τἱάϊηρ Ποῦβαϑ, οορ. (168. 

1 ΤῊ τηθϑπίῃρ δμουϊ οα Ὀγ 6βοη. (ἐλ68. 1. 146), ἰο {π6 ποτὰ ἴπ 1Π6 
Ῥγϑδθηῦ ρϑββᾶρθ, ζεσεπι, ρδὶγ, ἔθδιῃ, '8 υναττδηϊθα ηϑ  μ 6. ὈΥ͂ {πΠ6 εἴγτηο- 
ἸΟΒΥ͂, ΠΟΥ ἴπὸ βρθθοῖὺ υβᾶρθ. 76 ἱποογγθοίῃθβϑ οὗ {μ|8 πῃθδηΐηρ; 9Ό]]Ονν8 
δύθῃ ἤτοτι [86 πυπιροῦ οὗ ἢ ἼΜ.- Εν ἰο 1400 οδβαγίοίβ, ψν μοι βὅο]ο- 

τοθπ, δοοογαϊηρ᾽ ὑο οἰΔρ. ἰχ. 4 δηὰ 2 Οἢν. ἱ. 14 μά, 4000 Βοτβθβ βαϊΐ 
ΨΟΓΡΥ͂ Ὑ6]1, αὶ ποῖ 4000 ἰδϑιαβ, 88 θυεσΥ πᾶν οἰατὶοῖ, 1 (ΠΟΥ ὍΟΓΘ 
δἰ τα αν ἴο ἴποβ6 οὗὕὁἩἁ (π6 Ἠοπιδτῖο ἤθγοθβ, 88 176 ΠΙΔΥ͂ σοηο]υἀθ ἔγοτῃ 
“Χεπορὴ. Ονγορ. νἱ. 1---7, σᾶϑ ἄγανῃ ΟΥ̓ ὑνὸ Βογβθβ, θοϑάθ ψῃϊοἢ ἃ 
τϊγὰ τϑὰ, ἴῃ ογάθγ ἴοὸ 6 γοκορᾶὰ ἴω, ᾿ξ ὁπ 46}1, οοῖιρ. ϑαδῃ δ10]. 
σοῖο]. 11. 2, Ρ. 440, δηὰ ποῦ ὉΠ0]., ΒΕ... 11. ». 1760 ἢ, 1400 
δ -οπαγίοίβ τὰ 4000 Βοτθο8 (88 οαρεϊ ἰο Ὀ6 τοδά ἰπβέεδα οἵ 40,000), 
δἰθὸ βίδῃά ἴῃ ἀπθ ρῥγοροτίίοη (ὁ 12,000 τἱάθιβ, 88 γῦ8}} 88 ἰο οἶμον 
Ὀ1Ό]164] δοοουπίβ οὗἨὨἁ γγΔΓ-ΟΠατοίδβ.Ό. [π Ερυρί, τ οτο ἴπ6 Ὀγθοάϊηρ οὗ 
᾿ιοῖ808 θουνβμθα ἔγουῃ ὑμιθ θαυ ϑϑί ἐἰπηθθ, 866 οὔ σ. 28, ῬΏΆγΘΟΣ ἴῃ 86 
{1π|08 οὗ Μορδϑβ Ὀτουρᾷξ 600 (Εχ. χῖν. 7), δπὰ ϑῃΐδιιαις 1200 Ἵοδαγίοιβ 
1Ἰηΐο {86 614 (2 ΟἘγτ, χὶξ. 8.) Ζθγδᾷ {πὸ Οὐδ 16 μ88 οπὶγ 800 (2 ΟἸν. 
χῖν. 6), ϑδίβοτα 900 (Ψυάξ. ἵν. ὃ 84), 186 ϑ'γτίδῃβ οὔ Μοβοροίαπιϊβ 700 
(2 ὅδιω. χ. 8), διὰ Ηβάδγοζογ 1000 οβασίοιβ (1 ΟἸγ. χνὶΐ. 4.) 4.}} ἐμεϑθ 
ϑοοουηίβ βίδα ἴπ ἄπ ῥγορογίίοῃμβ δῃὰ ὑπογῦῦ ρῥγουθ ἐβθπιβοῖνθα 
Δα οηῦῖο, ἡν ἢ ΘΓ 88 [ἢ 6 δοοουπηίβ οὗ 80,000 οἢατγίοίβ οὗ ἴπ6 ῬὨΠΠβεϊπ68 (1 
ὅδπι. χιῖϊ, δ), δηὰ 7000 ἴπ Οἢγ, χῖχ. 18, νῃθγο ἴῃ (88 ρδγα}16] ρϑββαρ8 
2 ὅδτη. χ. 18 οπὶγ 700 αγὸ παπιρά, ἃγὸ οὐν!ουβ]Υ οοττυρίοα, ϑόπι ἱπάθθα, 
ἴονυ οχ. ὙῚΠΘΓ ἴῃ Ρ. 4.) Βᾶνθ ουπὰ {π686 ὨυμηΌΘΓΒ ἰ00 οτοαῖ, δά Βανὸ 
εἰμοὰ δραϊπϑὺ ἔμοῖὰ {86 ἢλοῖ, {πὲ ὄνθη (86 στοαὶ ΔΥΠῚΥ οἵ Ογγαβ, τὶ 
120,000 οανϑῖγυ, μδὰ οπὶν 2000 οδατῖοίβ (Χεπορῆ. εα. Ογν. . 1.) αι 
δ μα8 Ὀθθη ονϑυϊοοκοά, ἐμαὶ Ουτυβ ἰυἰτοἀπςοα ἃ ποῖν Κἰπα οὗ Ἄοδασίοι οὗ 
Βτοδὶ 8126, Ὑγ8ἷο}} σαντα {τυ ὨΥ̓ τηθη, τ Βθγθαβ {86 ΟἴΒΘΙΒ οου]ὰ ΟὨ]Υ 
ΘΑΥΤΎ ΟΠΘ ΙΔ} δοβί468 (86 ΘΒ δΥΙΟί ΘΓ, οοαρ. δῇπ ἰπ ἢ. 4. Ρ. 441 ἢ. 
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ἐλόδ. 8.0. Ὄ 686 οδαγῖοι δῃηὰ 8844]6 μι οσβ68 ϑ'ο]οπιοη Κορὲ ρυὶ 
ἴπ Φογυβα]θ), ΡΑΥΓΕΥ ἴῃ βούθσαὶ ἔονηβ (χσ. 26; 2 ΟἸν. ἱ. 14, ἰχ. 
258), νι Εϊοι 6 ῥἱλο θα ἀροπ ἔον [μἷ8 ρΌΓροβο (σ. 19.) 

Υ. 7. Οσοπῃρ. ἱν. 7.--Ἡ Ὁ . 8. ““ ΒΑΥΪΟΥ δμὰ βίγανν ἔοσ [Π6 ποῦβοβ 8πά 
ΤΌΠΠΘΓΒ." Οἱ 5.) ΓΌΠΠΟΣ οΟΏΡ. (168. ἐῪό6. 1]. 1289 ---- ΒαΣ]ΟΥ 

ΜΒΙΟὮ νγᾶ8 ὙΘΣΥ ἸΑΓΡΟΙῪ ουἹαναίοα ἱπ Ῥαϊοβεϊπο (1μον. χχυῖῖ. 16; 
οαΐ. νὴ". 8 ; 2 ΟὨν, 11. 10, 4.6.) ννὰ8 δῃᾷ 18 8ι}}} ἰῃ ἐΠ 9 Εἰαϑέ, ἢ τθ 
οδίβ 18 ποῦ στόν, ἃ 8.8] [ΔΓ [ῸΓ οαίι]9, ἴο ψ αἰοῖ ΟΠορρθά βίγανγ 
τοϊχοὰ νὰ θαυθυ, Ὀθαηβ, πα ρουπάρά ἀδίθ- Κουπ6]8, 8 σίνθη, 
οοΏρ. μος Ὁ10]., Κ᾿. ὟΥ..) 1. Ρ. 481, ΒαΣΊΘΥ νγα8 θα θά ΟἹ]Ὺ ἴῸΓ 
{86 Ροογοῦ ο45868,  υ(. νἱῖ. 1δ; 2 ΚΙ. ἵν. 12. άποπι ὁῳ δογάθο 
απίϊχωΐΒ υδϊίαίμτη υἷα ἀαπιπαυϊέ φιαστωρεοάινηηφιιθ ζδγ76 οἵδιωιδ 68. 
}ιζι. ἃ. π᾿ χνὶ, 1 (}οῖ. ᾿ϊ. ». 211 «ἀ. διϊὶ.) Ὀ ΓΤ ὝΦΕ 

ΤΧΣ. οὗ ἂν ἦ ὁ βασιλεύς, 85 α15ο {π6  αἱραίθ ἀπά Βονεταὶ οἴμθσδ. 
ΣᾺ 5 ΤΊΟΓΘ ΘΟΓΓΘΟΙ]Υ ἀβϑατηθά, ἃ8 {Π6 Βα ]θοῖ δῃὰ [Π|6 ὑγουἀβ ἃγῸ 

τοΐεσγθα νῖει Βοοματε ἀπά οἵμοσβ ἴο {μΐ8, {πὲ [86 ΠΟΙΒ6Β ὙΘΓΘ 
αἰδισιδαϊοά ἴῃ αἰ δγθπὶ οἰτῖ658, χ. 26. 
ΟΥ̓, 9---14. ϑοϊοπιοηβ νυίβϑάοω. Υ͂. 9. οἷ Ὁ απιρίϊμιάο 

απῖπι (6 απιρ[ἰξιιἀίπιθ ἱπσοηϊὶ οὲ δαρίοπξία ( Ῥρίποτὶ ἴ61.), ΘαΪαγροά 
ταρδοῖεῖοβ. πάθον. μοατὶ "(Ὁ 116 Ηδῦγονβ οἴθῃ οομιργῖβθ 

106 οαρδοίεϊθ8 οὗὨἩἨἁ Ἁ{Π6 80], σορ. χ. 24; Φοῦ ἰχ. 4, χὶϊ. ὃ, 
χχχὶν. 10; σου. υἱῖϊ. ὅ, ὥς. -- 9. Α5. {πΠ6 βαπᾶά οὐ {86 868 
βδογε,;"--τ-ἃ ργονθγθϊαὶ ἀθβοσριίοῃ οἱ Ἔχιγαοσάϊ πασῪ ταυλεϊξα 46 ἀπά 
ἔ1π6585,} ΘομΩΡ. ἦγ. 20; (ἀθη. Χ]]. 49 ; 08. χὶ. ἀ ; Φαάψ. νἱϊ. 12; 

1 ὅδιι. χἱπ, ὅ; 2 ὅδμι. χυὶϊϊ. 11; ΗΔ}. 1. 9.---͵Ἶ, 10. ΤῊΘ Ἢ 

ὈΤ τ Π056 τγίβάοτα βοΪομοπ οχοθ θά, αύθ ἐμθ Αγδδίδῃ ἰγῖθεϑ 

ἀνεἶιτης οαϑὲ οὗ [6 Τβγδθ ἐτεβ, σοΙΡ. υάρ, νἱ. 8ὃ---88, νἱ!. 12, 
ψἢ, 10; ΦΖῸΡ 1. ὃ ; [8. χὶ, 14; 961. χῆῖχ. 28 ; ἘΖεῖ. χχν. 4 (οἵ. 
οβόπτα. ϑολοῖ. αὦ ἢ. 1.), ογΘ {πσοῦρσμοσαῦ Ὁ Ὃ: ἀθποίθ 
Αγδθῖαῃ ἰγρ68, {πὲ βργθαᾷ {Πθπλβον 98 ἃ8 ΓᾺΓ 88 εἴθ ἘρΡΒγαΐδϑ. 
Το ν] ΔΘ 688 οὐ Ασδθῖα α8 ἔᾺ 88 [Π6 ΕἸΌΡἢγαΐθϑ 18 δοοογα πα] 

1 Τοο ἔδγ βου! 15 {π0 ὀχρΙδηδίίοη οὔ ουν γϑγβθ ΕΥ̓͂ ΤΒΟΪθοἷς ΤΠΘρσγπ. 
π. Αὐθ]. ἀον Ῥβαῖτη ρ. χχὶϊ, (μδὸ ϑοϊοιπου δια γδοθᾶ δ 6 θοπηάασίοδ 
οὗ 411} {μ8ὲ τγδβ ποσί Ἱκπονίηρ, 88 ἴΠ:0 οσβδῃ δι γα ΘΒ [Π6 ΒΒΟΓΘΒ οὗ 81] 
486 δαυίμ, Αοοογάϊηρ (ο 4. ϑολιιϊέοην, Ῥγοῦ. δαὶ. ». 48, οἷο 
ἀεποίεθ διοπσ (86 Αὐδὺβ ἐπὶ δοϊεπείαπη υαεἰἐεϑίπιαπι, ίαπι υαδίδ αὐ» 
ἴμβαπι ψμαπὶ ναϑίωπι πιαγό αἰϊφωοά, ἰωκι απίπιος αα αἀγάμα φιαάαπι 
Ῥαγνα(ἐξβίπιοβ ἔΐδηιο ἐπαπίϊαπαᾶϊς σαραεόε, εἰς. 

ΥγΟΙμωῚ1. ε 
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οδἰϊοὰ δν αδῃ. χχν. 6. Οπ [Π0 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ΟΞ γὴν 

(εῃ. χχῖχ. 1, ἀδποίεβ ἐμθ σοππίγυ οὔ ἔμοβο βϑγομά ὑπ 6 Ἐπρ ιγαΐεβ 

(366 Ὑ ποῖ ὁπ {Π|6 ῥ8888ρ6) πὰ 1.1 ὙὙν ΝΌπα. χα! 7, ἐπὸ 
ΤΟ Π Δ1}8 οὗ Μοβοροϊαπιϊα (860 Ηολ σεῖο. 4. Θ'6βῃ. ΒιΡ. ρ. 81.) 
Τὴ {86 ῥγεβϑεῃξ ρβββαρθ, πούγθυθῦ, ὈΥ [Π6 80η5 οὗ ἴπ6 Εἰδβῖ οαπποῖ 
ὙΠῸ} ΟἸἹογίοαβ Ὀ6 ἀπάογβίοοα {π6 ΟΠ] άθδηβ, ποιεμον ἘΒουηβο  ν68 

8]0η6, ΠΟΙ Ὑ ἢ [Π6 Αὐδῦβ, Ὀπΐ ΟΠ]Ὺ ἐδ6 Ἰαζ(οΓ ΔΙοπθ. ΕΓ δ ΒοΌρΡῃ. 
189 νβάοχῃ οὗ {Π6 (πα! ἄθαπβ, ββϑρθοίδ!] {μοἷν ϑίτοποιωυ δπὰ 
ΔΒ ΓΟΪΟΡΎ, νγ88 οἰ θογαίθα ἰῃ δη σα  Υ (οορ. ΤΆ. ϑιαηπδὶ. ᾿ἀὐδίον. 
»λίϊοβ. ονϊφηϊ. οα, ΟἸονίσιιδ ἰδ. ἱ.,) Ὑ͵ ΛΘ ν, Ὁ10]., ΒΟΥ. 1. Ρ. 259, 
δηά 1ῃ6 Θχροβιίοσβ οα Ῥδῃ. 11. 2), γοῦ ἴδ 15. ποῦ πον, ἐμαὶ 
Ῥγονουθῖαὶ τϊβάομι, ἱπ Μοῦ Θοϊοιθοπ ἀἰβεηρτίβηθα Εἰ πιβ6 } 
Βουσίβῃθα διθοηρ ἴθ. Ἔπ6 ἐδ μου δά οὐὨ ργουθυθ αὶ τυϊβάοαι 
8 Αταρία, 866 ὁπ οἶἴδρ. χ. Ὑὴὸ πίβάοπι, βουσθυθσ, ἰῃ σπῖοι 

ϑοϊοπηοι θχςθ θὰ {πὸ Εργρίϊαπβ, γϑίθσβ ῬσοῦϑΌ]Υ ἰο εἰ Κπον- 
Ἰοάρβ οὗ ραπίβ ἀῃά δῃϊπιδὶβ (νυ. 18.) ΕῸσ δ μουρῃ [Π6 τὰποὰ 
ΡΓαϊβθα, δἰπιοδβὲ ργονϑυθῖαὶ τυ ϊϑάοιι οὗὨἩ [16 Εἰργρείδηβ (οοταρ. 14. 
Σῖχ. 11, χχχὶ, 23; Αοίβ νἱῖ. 32; Ηογοάοῖ. ἰδ. 160 ; Φόβθρῃ. Απίξ- 
χαϊξ, νἱῖ, 2.---), οχίθηἀθα 480 ἴο βθύθγαὶ οἵδμος Ὀσγάπομοβ οἷ 
Ἀπον]θάρθ, 88 σθοιαθίγυ, αϊ τηϑίϊο, δϑίσοποσηυ, 8ηἃ δβ ΓΟ ΡΥ; 
ἄς.» σογρ. Ὀοά. 8ις. :. 718---81 ; Μάαγβῆδπι, (απ. Οἤτον. ». 142 
8ᾳ.; Δῃὰ α΄. Βογβασι, Βοῖιγ. Ζὰν Κ δηίη 88 ΖΡ.» ρατὶ 2 ἐπέγοά. ὃ 
1, γοῖ παίαγαὶ ῬΕΠ]ΟΒΟΡΕΥ οὐ αἰ ΠΒ ἃ γΟΓῪ ἱτηρογίδηξ ρἶδοθ ἱπ Εργρ- 
ἴδῃ νιβάομι, 88 ἸΏΔΥ͂ Ὀ6 ἱπίογγοα ἔγοπι [86 ἔδοί8, ἔπαὶῦ [ΒΟΥ ὑγοῦθ 
ποῖ ΟἸΪΥ ΨΟΓΥ͂ 811] ἴῃ (Π6 ργοραγαίίοῃ οὗ βαῖνεβ ἔτοπὶ νϑρθίβθ]θ 
Δη4 δηΐπλα] βυιρβίαποο, υτι α͵8ο μδὰ ουεἰναιοᾷ πιράϊοαϊ βοίθμοθ 80 
οχίθηδβίγοϊυ, {παὶ δοοογάϊηρ ἴο Ηδτοά. 11. 84 86 ΘΟ ΠΕΓΥ νγα8 [Ὁ}} 
οὔ γβιοἰδηβ, δη ἃ [Π6Γ6 τνὰϑ8 ἃ ἀἰβεϊποὶ ρἢ 5: οἶδ ῃ ΟΣ ΘΥΘΥΥ Βορασαῖθ 
ἄϊβθαβο, οοιρ. Ηθπρβίθηρ. ἃ. ΒΒ. Μοβ. ἃ. ΑἊρ. Ρ. 146 ἀπά 68. 

Υ. 11. “βοϊομμοῃ δχςθὶ]θὰ 411 πηθῃ (οὔ .ι18 {1π|6) ἴῃ ν]βάοια, 
Θύθῃ [ἢ 6 ΘΟ ΘὈχαιθα βίῃ σοῦ ΙΒ η, Ηθηιδη, ΟΠ Α]ςοο], ἀπά 1)αγάδ.} 
Ἐππδη ἴπ6 ἘΕγδμΐτο, οὗ [Π6 Του ες] τα οὐὗὨ Μογαῦῖ (1 ΟἿν. τἱ. 
29 6), Θοταροβοῦ οὗ ῬΒβ. ᾿χχχῖχ., νγγὰβ ργϑβϑιἀθηΐ οὐ [86 πχυδὶς ἴῃ τη 6 
ΔΌΣ Δ616 ἀπᾶον αν, 1 ΟἿ. χνυ. 17---19. Ηριηδη, αἶβο δα 
ἘΖτ αἰ ζθ δα σοταροβοῦ οὗ ῬΒ. ἰΙχχχυῆϊ,, δοοογάϊηρ ἴο 1 ΟἿ. χν. 
17, 8 50η οἵ 4706], νγαδ ἀταοῃρ [86 τηοβὺ οΘ] θ᾿ γαίθα βίη ροτβ οὗ θανϊὰ 
ἴῃ {9 Τα Θση 8016, Δπ ἃ δὲ {Π6 βδτηθ ἐἶπη6 "Ὦ οὗ {π6 Κίηρ, 1 ΟὨν. 

χν, 19, χνὶ. 41, χχν. 1--4. ΟἼΑ].0] δῃὰ Τϑαγάβ, [86 8οπ8 οὗ 



1 κιναϑν. 12. 88 

ΜΆοΒΟΙ, αὔθ τλθπέϊοπθα πονεγθ 6]80.} ἴσηγγγν 23 Βοῖη Θοπείαοσ 
8ῃ Βρροὶ]αϊῖνθ ; δ8 1μὉ{Π161, ““1η6 ροοί8," Μαΐ ἸΠΟΟΙΤΘΟΙΙΥ ; οἷγ- 

πιο ορΊο4}}Υ τόσα οοτγοοῖ ΕΠ ἐΐδν' ἴῃ ἐ86 Οποπι. ρῖνββ δβασραϑ οἤογθαβ 
ἀιιοεπἀϊΐ μενὶἑ, 8ογι8 οὗ τη ἄδποθ, ἃ8. “' ἀδυρξοτβ οὐ βοῃρ" ἴῃ 
ἘκοΙ. χί. 4. Βαὲ ἴση 8 βοσθ ουνιουβ!υ ἃ ποηι. »}γορν. "Ἢ 

“ἢ Ὁ 1πᾶὶ ἴθ, Β6 νν8 οο]θυγαϊθα διηοηρ 411 {π6 μραί μα 

Ὡδ[0Π8 δου, οΟΙΏρ. Χ. 1,) 28 ἢ) ἀπά [8 8.11 ἰο {Π|8 ἄγ ἱπ 16 
Εδβι. 

Υ͂. 12. “«Απά Βδ βρᾶκα 8000 ρτγονουθβ." ἴσῃ, δοςογάϊηρ' ἴο 

1ὲ8. ΘἔγταοϊορΎ, φοπηρατγίβοσι, ΠΠΚθπθ88, 866 Ηθηρβίοπδ. 4. Θ΄6βοι. 
ΒΙΡ. Ρ. 78, ἀβποῖδθϑ βοῃΐζθῃςθϑ, ὅΠΟΠΊ68. ΟΥ βιιοσί ὙΠ ΒΑΥΙΏΡΒ, ἵπ 
ΜΠ οἷ ἃ {σα ἢ ἰδ ταργαβοπίθα ἰπ ἃ ᾿ἰυΘΥ πιδηποι Υ 118 ρτορπαπε 
οΟμρΑυΐβοη οὗ ὕνγο οὐ͵δοίϑ, Ῥτον. ἱ. 1---θ, χ 1 ἄς. ὙΠδποα ἤοννβ 
186 ἀογῖνοά πιοδδηϊηρ, ργόνθγρ, 1 ὅδῃ. χ. 12, ὅς.5 ΟΥ̓ ΈΠ688 ργο- 
γογῦβ οὗ βοϊοιμοῃ τγθ 811}} ροβϑθ88 ἃ σοῃβι ἀθγα Ὁ]6 ρογίΐοῃ ἱπ [ἢ 
ΒΟΟΚ οὗἉ Ῥτγονθσθ8. ΕῸγ θνϑη ἰ {π6 ψ ΒοΪβ οο]]θοίίοη ἔουπά ἴῃ ἢ 9 

1 Αὔον ατοίίυβ δπὰ ΟἹογίοσβ, ἐμ ἔοας [,ονϊίοβ ἤθγο παπιϑᾶ βανθ θθϑθῃ 
ἰδοπεδοά Ὀγ Μονογϑβ, Κυὶῦ, {Ππέίϑγβ. ῥ. 2871, σῖῖὰ ΕΓΒδη, Ηθπιδη, (Α]- 
οοἱ, διὰ Πδγβ, ἀϑβοοηάδηΐθ οἵ Ζουϑῇ, βϑοῃ οἵ  υἀδῇ, τηϑηἰοποᾶ 1 ΟἾν. 1. 
60. Οαἴΐο δεοἰ γδυ!! , 88 ποι ἰηρ 18 τόσο ἔγεαυθηΐ (μι 8 || πΔΠΊ68 ἴῃ 
ἀϊδατοπὶ ἰσῖ θ65 δηὰ ἔδιηΣ]168, ΘΟ Ρ. ΠΥ ΔροΪορ. Ὑογβυςι. ὃν. ἀ. ΟἸτου. 

1604 ἢ, 
Ῥ Ψοβορῆυϑ Β88 φοῃβι ἀθγ Ὁ] Θπι θ6}]18μοὰ (86 Ὁ] 0] 164] δοοοιπέβ οὗἨ (86 
πἰθάοτη οὗἨ ϑοϊοπιοθ, Ηδθ τωθῃίϊοηβ οοπ υτίηρ' ὈΟΟῸΚΒ ὙΥΒἱ οι ϑο]οπηοι 
{νὰ , 8 ὈΥ͂ ΠΙΘ8Π8 οὗἩ ν᾽ ΒἱοὮ, 'π 818 ἐἴτηθ, ἀθπηοηβ ᾿γθγῸ οδϑί ουὲ 
(Ἀπέᾳ. νἱϊϊ. 2, 8.) Οομαρ. Ογρίιεθ αὐ Μαίίῆ. χκνὶ. θ8. Νίοοί, Ολγοη. 
απηπαΐ. 4, 1. Οἰδον πτϊυϊῃρ8 8180 οὗ βοϊοπιοη ἃγὸ δἀἀυοοὰ Ὀγ διίααϑ 8.0. 
Ἐζεκίας, ὈΥ Μίολ. Οἰψᾷ. Απηαϊ. 2, ». 188, διὰ Ἐπβεθίυβ φγαρ. ἐυαπρ. 
ἶχ. 81, δηὰ οἰμβοῖβ. 866 Ζαδγιοὶἑ οοά. ρϑεμαερίρστν. ᾿. 914 8ὁγᾳ., 1014 6. 
ΑρἼοτγάϊπρ; ἰο {6 Κογδη βοϊοιιοη υπάογθίοοά {μ6 ᾿δῃρυδροβ ποῖ ΟὨ]Ὺ οὗ 
πῆ δηὰ ἀοιηοηβ, αὐ 6180 οὗ Ὀγάβ ἀπά δηΐβ, πῖῖῃ 4}} οὐ πβοπὶ μα μοὶ ἃ 
ἱπίογοουγδο (ϑατ. 27, ν. 17 86.) Ὑπο ΤαΣκῖΒΆ ᾿ἰογαίασο 18 80]6 ἰο ΒΒΟΥ 
Α ὈΟΟΙ οὗ ϑοίοπιοῃ, ϑ'υ]οϊπιδῆπδηιθ, οοπβίβίϊπρ' οὗἨ βϑνυθη σνοϊπεηθυ, 
ἄτοτα ἩΒΙοἢ ν. Ηδιαπιοῦ (Βοβοηδὶ 1. Ρ. 147 8.) (88 τπιδάθ οχίγδοίβ. 

9 ΤῊ νίϑάοιῃ " (οἵ [86 ΗθΌγονΒ), βαυ8 ταδτοῖι, [πίγ. ἰο Βΐ8. Οοπι- 
ταθπέ. οα ἔμο ῬΊῸΡ. οὗ 80]. Ρ. 11]. ἢ) “(68 68 πὶ βμοσί ργουθυβ, ΠΟΥ 
σὴ ἄρυγαίϊνο 1Ππδἰγαίώοπ, ποὺν τ ἢ ἱπιρσθδβδῖνθ Ὀγουτγ, ὈΥ οπὶρπιδίϊοδὶ 
ΒΔΥΪΏΡΒ 6180 Ἰοδάϊηρ' (86 υπάογδίαπαϊηρ' ἰο {πο αυΐοῖς ορβογνδίϊοη οὗ πιογαὶ 
γαῖ, ααϊία 'π (86 πβυδὶ τηϑπηθῦ οὗ {π Εϊαβί," ἄς. [Ἃπ ἃ τοῦθ τοῦθ 
ἀεβητίο, νἱροόζουβ, δῃά οοιηργθμθηβῖνθ τηβπποῦ, Εν] ἴῃ Ρ. 4. οἴδγδο- 
ἰοτῖδοβ ἐμ τηδίοσ δὰ ἔοστη οὔ {πὸ ργονυθγθὶδὶ τυϊβάοπι οὐ ἴθ Ηδθῦτγοννδ 
[ουπαοα ΕΥ̓͂ βοϊοτηοι. 

ἙΕ2 



δά 1 Κιναϑ υ. 18, 14. 

σϑῆοῃ ἄοο8 ποῖ βαϊοηρ ἴο ϑοϊοσηοη, γοῖ δοοοσάϊησ ἰο Εὔα "5 
Ρχοίουμά ἱπνοϑιϊσαϊίου ἱπ 1Π6 ἱπίγοἀποίοῃ ἰο [8 ἰγϑῃβδοη οὗ 
186 Ῥτονοσῦβ οὗ βοϊοπιοη, ρ. 26 ἢ, [ποτ 1168 δὲ {π6 στουπά οὗ 
186 οἰ ἀο8ὲ ρατῇ οὗ 10 ἃ οοἸ]θοοῃ οοτηροδοα ΕΥ̓͂ βοϊοιθοι Εἰ πιβα ἢ, 
ὙΠ Πὲς}, Πουσουθι, δι δγαοίην 8000 ρτονοσβ, γγα8 τη ποῖ ἸΑγρουπδαι 
[6 ὈΟΟΚ μαπάρά ἄονῃ ἴο ὰ8 ἰῃ {89 οἄποη, {μαῦ οσοπίδίηΒ ΟὨ]Υ͂ 
915 γργβ68 δηά 5{1}1 ἔδυγεσ. ρυόνουθβ, 85 {Π|0 ἄγϑί ομιδρίεσβ οοπίδίπ 
8 ἱηἰγοαἀποίίοη ἴο [86 ῬΥΌΡΘΣ ργόνθσῦβ, ἀπά ΠῸΠπι ομαρίον χχν. 
ΦΌΠοννΒ ἃ Ἰαΐοῦ φο]θοϊίοι τυ} ἴννο ἀρρθπά!ς68.--ὐς Α πὰ Ηἷβ δον 
ψοτο 1005. ΟΥ̓́ 686 γγα ροββθ88 ΟὨΪΥ 53. ἰχχῖϊ. δῃηὰ Ἵχχυῖϊ., ἕο 
186 οσοπηροϑίδίοη οὗὨ ἡ ΒΙΟμ ὈΥ Θοϊοσμοῃ πὸ ἔμ ἀδπηθηΐαὶ οὐ]εςοξϊοπ. 
οδῃ ὃθ πιαάθ, Δηἀ ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ α8ο Ῥ8. οσχχῖ. Ῥϑσβᾶρβ, αἷδο, ἔθ 

ϑοηρ οὗἩ βοηρΒ ἰβ ἴο θ6 γθοκοῃθά ὑπάον {μἷ8 μεδά. 
Υ. 18. “Απά 6 βραῖβ οὔ ἐγββϑ, ἔγοπι {86 οδάδν ἔγθο ἐπδῇ 8 ἴπ 

Τμοθαποπ ούθῃ πηΐο {86 ἈΥ580Ρ ὑπαὶ βρεϊηροίῃ ουἱ οὗ 186 νν8]}},᾿ 
μια 18, οὗ 411 ρ]απίβ ἔγοπι [86 στϑαῖθϑῦ ἴο [86 1δβδϑί. Τὴ6 σὍθάδιβ οὗ 
Τμβρᾶποι ἅτ Κποόνγῃ 848 [86 ἢἤποβὲ δπὰ ρτοαΐδϑε οὐ ἰγθβϑ, φοσῃρ. 
ὙΥΪπον, 101. ΕΎΥ. 1. 260 8... ἀπ4 Βοβομη. 018]. ΑἸΕΒΚ. ἰν. 1, 
Ρ.- 288 8..-ὴννν» ἈγΒ80Ρ, ἴβ ποῦ 189 ρΙαπὲ Κπουγῃ ἰῃ ΟἸβστωδηῦ 

ὉΠᾺΟΡ 1}}}8 πϑιη6, θαἢ [ῃ6 ΟΥ̓ΡΆΩΥ͂ ΟΥ̓ ἩΠ|Ὰ4 τηδηήογαπι, “ἴῃ ατεοὶς 
«-ου- ΄“ο- 

ὀρίγανον, ὈΥ͂ [6 ΑγᾺ208 οα]]οα ,ἄνμον οὐ δε)» δὴ Διο πιδεῖο ΡΙδηὶ 

1λδὲ Ἰονθ8 ἃ ΨΘΥΥ͂ Β(ΟΠΥ͂ 801], 80 {πὲ ἰξ οἴθη ρτονβ ουξ οὗ ΤΌ ΡΌΙ5Β 
᾿ιθᾶρ8 δπὰ οἷά νν8}}5 ; οοαρ. Εδρδῦ ἱπ Κ οὶ} 8 δῃᾷὰ ὙΖβομιγποιΒ 
Αμδ]εκί. 1. Ρ. 8 δ΄, ἀπά Βοβδθπα. ἴῃ Ρ. ᾳ. Ρ. 108 8᾽.--- Απά "6 
ΒρΆΚθ οὗ Τουτ-[οοἰοἀ θεαβίβ, ἀπ οἱ ἔον], ἀπά οὗἉ ογϑορίπρ τιΐηρ, 
διὰ οὗ Η5165. πάθον ἐμ|680 ἔσαν ἀδβιριδιοηβ 8τθ ἱποϊα θὰ 189 
ὙΠ016 δηϊπιαὶ Κίησάομι, οοτρ. αεη. νἱ. 20, νἱΐ. 8. ΣΤῊ ΒΘ τι8 

ἴο Ὀγθβαπιθ βοϊ θη Ες ἐπνοϑυϊ σαϊίοηϑ. Βαΐ μθίμ6Σ βοϊοπιοπ οὐτη- 
Ροβϑα ἐγθαιίδεβ ὁπ ΒοίδηΥ ἀπά Ζζοοίορυ, ἃ8 βΒοπιθ οοπαπιθηξδίοσβ 
ΒΌΡΡΟΒ6, οδηποῖ Ὀ6 βῆονγῃ δῇ Ἰϑαϑὲ ἔγοπι {Π18 σϑῦβο. ΝΠ 8 
ΔηγΓΐπρ 564 οἵ [86 υυυϊτέθῃ σοπιροβί μοι οὔ ἢ8. ρσονογθβ ἀπά 
Βοη 8, ΔΙ ΒΟῸΡῊ {118 18 ργοθδθ}86." 

Υ. 14. Τὸ ρτϑαὶ ἔλπιβ οὗ βό]οπμοπ᾿β νυϊβάοιῃ, ἔῃ ἸὭΟΓΘ. ΤΆ ΓΘ 

1 Φοθορθαβ ἴῃ δ΄5 ἰγδάϊιιοπαγυ ἀοβογίρεϊοι (Αηξίᾳ. νἱϊῖ. ἃ, δ) πιδῖκθϑ 
ιἷπι οοπαροβο 1006 βιβλία περὶ δῶν καὶ μελῶν ἀηὰ 8000 βίβλους παραβο- 
λῶν καὶ εἰκόνων, υυἱ οὗἉ ρ]απίϑ ἀπά δηΐιη}8 ΟὨΪῪ παραβολὴν εἴπειν. 
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5υοἷ ἃ {Πρ τγᾶ8 ἰπ (ἢ 86 {ἰπη68, 16 80 της {Π6 στοδίου Πση 6 Σ 
ὉΓ ΞΙΓΒΏροΥΒ [0 «6γΌβα] θη ἔτοπὶ 411} Κίπράομηβ ἴο σἰοῖ 18 ἔἈπὶθ 
Βα δρσϑϑδά: διηοηρ οἴμοσβ ἃ αυθθῃ οὗ ὅ'[θρα, ψἢοβο δστῖναὶ ἴπ 
)εγαβαίθμ 18 γεϊαϊθα ἱπ οἰ. χ. Τνἶβ ομαρίον 18 ἐπογείοσα ἕο ὃθ 
τοραγ δα 48 ἔϊα σου ππδιίοη οὗὨ {18 βεοϊίοῃ ; 4}1 {Παὶ ᾿Ἰπίδσνθηθβ 

τεϊαίθβ ἕο ἐΐθ τοδὶ δυϊ ἴῃ ρθ, δϑρθοῖ γ ἴπθ ἐθπιρὶοθ, ΕΥ̓ ψΒΣΟΝ 
ϑοϊοζωοῃ σοπάδσοά [18 πδη}6 τηοϑὲ 1] ιϑ του. 

νυν. 1ὅ---3.2. ῬΒΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝΒ ΕΟΒ ΤΗΕ ΒΌΙΠΌΙΝΟῸ ΟΕ ΤῊΒ 

ΤΕΜΡῬΙΕ. 

Ὑ,. 15 8. Βοϊοπιου ποροιίαϊοβ τ ἢ Ηΐγαπι Κρ οἵ Τγτο ἴοσ [116 
θυ ]ἀϊπρ᾽ πιαίαγῖα]β ἀπ ὑγουκιηθη τεφαϊγο ἴοσ [6 [θη ρ6. 2. ΟἸγ. 
᾿ϊ, βαχη 58:68 ἃ ραγβ]]εὶ ραββαρσα σομηρί εἴπ [818 βεοϊΐοῃ. ΟὈμρ. 
«οποοχηΐηρ 186 τηὰΐαδὶ τοϊαιίοη οὐὗὨ [Π6 ἔνγο δοοοιηΐβ ΤῊΥ͂ Δρο]. 
γετβ. ρ. 2316---221. 

Υ. 15. Ηἴγδῃη (Ὁ. οὐ ὩΥ ν- 24, ἀπ ὈΓν 1 Οἢν. χυ. 

1; 2 ΟἸι-. 1". 2, 11, ἄς.) Κίηρ οὗ Ὑγτο δπὰ 5΄'άοῃ (νυν. 20) οου- 
φταϊυ]αίθβ ϑοϊοσιοη ἐπσουρ ἀπ ΘΠ θΆΒΒΥ ΟἿ [18 Δοσοβϑίοῃ ἴο ἔδ6 
ἴδγομο, ἀπὰ {ΠΟΓΘΌΥ τόπον ἴπ6 ἔτἸ ἢ 8010 τ ΠΙΟΝ Ἠ6 μα αἰνταν8 
«δοσ ἘΠ 6α ἑοναγὰβ αν α τ ἢ ἢϊ5 βο ἀπ βυοοοβ9οτ."---.16---90. 

Σ Ζοβορδπβ στϑροτγίβ (ἀπίϊῳ. υἱϊϊ. 8, 1, διιὰ ο. 4. ἱ. 18) ἔγοπι Μϑηδη- 
ἄεν οὗ ΕΡδιοδϑαβ, ἰμαὲ ἔιο δυλ]άϊηρ οὗἨὨ ϑο]Ϊοπιοη᾽ Β ἐθιρ]θ οοπηπιθηςθὰ ἴῃ 
(06 121} γοᾶγ οὗ Ηἰγδιη᾿β τοῖρῃ, δπὰ Ηΐγαπὶ ἀϊθᾶ, δῇ ἃ γεΐρει οὗ 84 
ΥΘΑΓΘ, ἴπ (Π6 ὅ84 γος οἵ Ἀ18 16. [{ δοοογάβ πττἢ (818, ἰμαΐ, δοοοτά- 
ἵπρ ἰο 1 ΚΙ. ἰχ. 10--14; 2 Οἢν. νἱ". 1, Ηΐγδτη τὴδ8 81}}} τοϊρηϊηρ δέον 
(δὸ οοτηρ οιΐοη οὗ βοϊοπηοπ᾿ Β ΡΣ] ΐηρ, νυ ΐο ἢ οοπεϊπποὰ 20 γϑατ (νἱ. 88, 
Υἱΐ, 1); ἴον Ηΐγαπι μιδα Ὀδβοοῖηθ Εἷπρ βοσθδρβ οἱξβξ γϑᾶγβ θαΐογθ 501ο- 
τῦοῦ, οὐ ἷπ ἴθ 884 γϑδὰσ οὔ [86 τοῖρῃ οἵ αν. Βαὶ [86 βατηθ Ηΐγϑχωῃ, 
2 ὅδ. νυ. 11 : 1 ΟὮγ. χῖν. 1, βοηὶ θανὶἃ οοάδτβ ἴοσ (88 θα: ἀϊηρ᾽ οὗ μΐ8 
Ραΐωοο. Νον, 1: ἴὰ 18 4180 ργόθῦθ ἐμαὶ {86 Ὀτίοῦ ποίϊοθ οοποοσηΐηρ' 
(816 δαϊἀΐηρ (2 ὅ8πι. ν. δπὰ 1 ΟἜγ. χίν.) 18. ποί σοϊδιθὰ πῃ βί γον 
οδγοποϊορίοαὶ οσᾶοσ, θαΐ δοοογάϊηρ' ἰο ἃ οογίδιπ παίαγαὶ ογάθν 18 ἀρροπᾶβά 
πητηοάιδίοῖυ ἠο (86 πατταϊϊνο οἵ [86 οοπαποαί οὗ [Π6 Τοχίγοβϑβ οὗ Ζίοῃ, 
πθῖοἢ αν βοϊθοίεὰ ἔον ἃ σεβϑι άθῆςο,---88 αἷβο [8 βϑοίϊουι 3 ὥὅϑιῃ. υἱῖ. 
8 δηποχϑᾶ ΟὨ]Υ βοοοσάϊηρ' ἰο ἃ παίαγαὶ, ποῖ 8 ΘὨγοΏ ΟΡ 68] οοηποοίΐοη, 
ἴο (86 δοοουπί οὗἩ 1μο Ὀτὶηρίπρ ἀρ οὗ (Π6 δυῖ ἰο Ζίοῃ, βίποο θαν! ἔσβε 
οὐποεϊνοῦ {86 ρμίδη οἵ (86 ῥαϊαϊπε οἵ {86 ἐθιηρ]6 δένον σά μαὰ ρίνϑπ 
Ηὲπι τοδὲ ἔγοτι 41} μἷβ ἴοοβ. τουπὰ δϑουϊ,---ηὰ ἱἶ δἷβδὸ 1ξ σδῃ ὉΥ͂ ΠΟ πηδϑπ5 
86 οοΥί δι] οοποϊαἀοὰ πιὰ ἐδ οἷον οχροβίίοτβ ἔγοπι 2 ὅδῃ. χὶ. 2, 



86 1 κινχαβν. 15. 

Αὔἴον Ηΐγαμ ἐδὰ [ῃπ8 σοπητηθηςοα ἔτ μἀβμῖρ σε βοϊοσθοι, [μ6 
3Ἰδϊίου ἰγϑαῖβ τ ἢ Ὠἶτη ΟΥ̓ δῇ ΘιαΡΆΒΒΥ Δρουΐ οοάδιβ δη ἃ σνργθθβ6 5 
(ν. 32) δόμα 1ϑθδηομ, ἀπά 4͵8ο ἀρουΐ νγοσκτηθῃ ἰο μον ἴμοπι, 18 
τ Πἰ οἷ Η8 ρΘΟρ]Ὸ γυου]ά αββίβὲ [16 Τ γτίδηβ.---Ὑ, 17. ϑοϊοπιοη ὕγο- 
βίη 68 (μαὶ Ηΐγὰπι ἰδ Δνγαγο οὗ Ταν!ἀ᾽ 8Β ρ]δῃ ἴο ΒῈ}]Πἃ 8 ἔθίαρ]θ : 
αν τυϑὲ ἐμπ5 ἤανθ Ῥθθὴ Ἰοηρ δπιρογθα δρουΐ {π|8 οδ]εςξ, 
Δηἀ Πᾶνθ αἰγοαὰν παροιίἰαὐθὰ ἢ} Η γα ἀροαυὶ ἰΐ, οἵ τ οι ἐμοσα 
ἰ8 ποίησ 'π 2 ὅδ), ἡ οσθαβ, δοοογάϊηρ (0 1 ΟἾγ. χχὶϊ. 4) [π6 

Βιαοηΐδηβ δῃὰ Ὑγυίδηβ Πδὰ δ γαβαῦ Ὀγοῦριὶ Πανίἃ οθάδγβ 'π 
Δρυπάδῃοθ ἴον {Π6 ἱπίοπάδα δυϊάϊῃρσ οὗὨ {Π|0 ἐοιρ]θ. Οη]γ [6 
Ῥυ ]άϊηρ [1561 Πᾶνα γγὰβ ποῖ δ] ονγθὰ ἴο δχϑοιΐο ΣΟΠΡΩΣ ΞΕ 

πτιτο" 

“δ »γορίον" δοϊζιηι, ψιο δι οἰγοιμπἀθάογαπὲ 80. ᾿οδίοε (ὦ. Η͂. 
Μῶδ.), ἀπ} δ μοναὶ ραὶ ἔποπὶ (6 068) ἀηάδγ [16 8065 οὗ ἢϊ5 
ἴδοι." ὙΠ686 ψοσάβ δγθ ποῖ ἴο Ὀ6 80 απάογβίοοά 48 1 αν ά, ΟὨ]Υ 
ὁ δοοουηὶ οὗ ἢΪ8 σοῃείπυα! νγαγδ, ᾿ιϑἃ ποῖ ἔἶπη8 οὐ Ἰθίϑαγθ ἴῸγ ἐδ 
δυ ]άϊηρ οὗὨ {π6 ἰθηρ]θ; ἔογ, δοοογσάϊῃσ ἴο 2 δῆ. υἱῖ. 1, 118 
Πἰπάγαποθ νγὰ8 αἰγοδαν σϑηϊονθᾶ, μη 16 οστηθα {6 ἀοδῖρη οὗ 
Ῥυ ]άϊηρ [ἃ ; Ὀαὲ αν [88 τηρδηΐπρ: “ θϑοδυβα Πάν νγὰδ π- 
γοϊνοὰ 'π ἴοο ἸΏΔΗΥ Ὑγ818, δὰ βῃθα ἴοο πηροῖι δ] οοά "ἢ (δοταρ. οῃ 
επῖ8. Βἰπάγαποθ Οἱογίο. αὐ 1 ΟἾγση. χχῖϊ. 8), 88. ἴθ ἰπι56}} ἀ6- 

ἔμδὲ Πανὶ Β ραΐδοο οἵ οϑάδγθ γχ88 δὶ ἰδὲ {ἴτὴθ δγοδαυ αὶ], γεῖ τὲ 
ΤΟΙ ΔΪΏΒ αὐΐΐθ ΠΏρτΟΌΔ8]6 ἰμαὶ Πανὶ μα πηάογίακοη 86 θυ ]άϊηρ οὗ 
1818. ραΐδοθ οἹ]ῦ ἴῃ [Π6 48 βου ῃ ὙθΆΓ8 οὗ ἢΐβ ταῖρι, ἐμὲ ἴ8, ἴθ [86 68ἃ 
ΣΤ ᾶΣ οὗ μὶ8 116. Τὸ ορνυϊαίθ ἐμ18 ἀπ α] ἐγ, ΟἸοτίοαβ, οα 2 ὅδπι. ν. 11, 
διὰ Βυδάοαθ, ΒΌΡροΟΒΘ ἔν βυοοοβϑῖνο ΗΠ ΓΘΙΏ8, δῖ ΠοΓ δηα βοπ, 88 Κίῃρβ 
οὗ ΤΎτο, οὗ πιβοῖῃ 86 ἕοστωθν νγαβ οοηποοίοα μὴ} Πάν, ἐμ6 Ἰαίίον τὴ 
βοϊοπιοη,---ραἰπδί {Π6 ἰθδίϊπιοην οὗ Μοπαπᾶον οὗ Ερβοδυβ, (μαὐ Ηἶγδτα᾿ 
Ῥυθάθοβββοῦ γγαὰβ ΑὉ͵Ρ8]---θαι ἀ68 ΨΊρποίοβ ἱπ [86 Οἠγοηοὶ. ἀ6 ᾽ λἰδὲ. 8. 
Ἡ. ». 59 844.) μανΐπρ (818 ἰθΒΕ ΤΩ ΟΩΥ ἱπ νἷονγ, θηάθανουγθ τὶ ρτοδὲ 
Θχροπάϊἐυγο οὗ βαρδοῖυ δπὰ Ἰθαγηΐηρ' ἰο δβίδὈ 188} {Π6 δββαπηρίΐοι, ἐπαΐ 
189 Ηΐταπι, γῆὸ ττὰβ {8μ6 ἔποπα οἵ Πανϊα, τὰ {π9 ρταπααί μον οὗ ἔμ 
οοηΐδάογαίο οἵ βοϊοιηοῃ ἀπ βοῃ οὔ ἀ Ὀθα]. Βαΐ οὶ Βυροίβοβοβ νγδπὶ 
8 ΒΟΟΌΓΟ θδ4ῖ8, Δηά δῇ ργονθᾶ πἀηίθῃδθ δὲ οπο6 ΒΥ [86 ΜΟΓΩΒ: “ ἴοτ 

γα γγ88 ἃ ἴον οἵ Πανϊἃ ΑἹ] Εἰ ἀδυθ᾽" (ὩΣ Τ- 55), 2 β8τα. ν. 11, 

Βαΐ 5.111 πιοῦὸ ὃν (παῖ, πίοι Θοϊοσαοι, 2 (Ἔν. 11. 2, νντίοβ ἰο Ηΐγδσι : 
(88 (δου ἀἰάδὶ ἀ66] νυ Πανιὰ ΤΥ ζαϊμον, δὰ ἀἰἀδὺ βοῃὰ ΐπι οϑάδτα 
ἴο Ὀυ 114 Ηἷπι ἀπ μοιβο ἰο ἀπ }] ἴῃ.) ὙΤΈΘτΘ τοιηδίηβ ΟὨΪΥ [86 4] ίογιδ- 
εἶνο, οὐἐμον ὑο ρἾδο {πὸ δαϊάϊηρ οὐἨ Τανὶἀ᾽Β ραϊδοθ ἴῃ ἰμθ ϑπὰ οἵ δῖβ 
τοΐβτι, ογ, δϑ (8 18 ὙΘΥΥ͂ ἱπιργ Δ 0]6, (0 8880 Π16 ΔΠ ΟΥΤῸΥ ἴῃ {86 δοοοππέ 
ἰγδηβταϊ θα ὈΥ ΦοΘΘΡ 8 οὗ ἐμ γϑᾶγ οἵ Η Ἰγδην᾿β γοῖρτι, ἔοσ τ βῖο 1 μδνθ 
ἀοοϊάἀοα ἴῃ τὴν ἰγοδίϊ8θ, ἄορ Τοιοροὶ βδίοπιο'β ῥ. 34. Νοί. 



1 ΚΙΝαΒ γ΄. 18. 87 

οἰαγεά δ8 νγ}} ἱπ [86 ἰαβὲ ββϑθιη θυ οὗἉ εβίδίββθ, 1 ΟἸγσ. χχν. 8, 88 
180 Ῥγθυ τὶ ἴο ᾿ΐ8 βοὴ βο]ομοπ οα ἀαἰἰνογίησ ἔθ τίου δ]ὲ 
Το]Ἰθοῦοά ἔον της Ὀυ]άϊηρ οὗ {Π6 ἔθπιρὶο (1 ΟἿ ν. χχὶΐ. 8.}} 

Ὕ. 18. Οοπιρ. 2 ὅϑδπι. νἱῖ. 1. ὙΠ ρβᾶοθ ἔτοπὶ 411 δηθπλίθδ, 
ὉΠ οὶ ΤανἹὰ ΟἿ]Υ αἰ αϊ πο ὑονγαγὰβ ἴπ6 ϑῃὰ οὗ [8 σοΐρτι, 801ο- 
ΤΩ Θπ]ογθα βῸτα ἐμ δορί πηίΐπρ' οὔ [ιἷ8 δονθσϑίρτιἝυ. 5». ὉῈ5 88 

ΘΥἹ] ὀοσῦστθμοβ, βεϑεσαὶ οὐ Ὑ μοι θαβεὶ αν ᾷ, ἔὸσ ἐπβίαποο, [π8 
τ θ ]Ποἢ οὗ 8. δοῃ, 16 ρίαστιβ ὁπ βοοουπὲὶ οὗ πυταθοσγίηρ (86 
ῬθορΪθ δηά {86 ᾿κ6. Ὑ', 19. Ἴῶν Ὑἱ ᾿πβηϊεῖνο (Ὁ]ονσίρ» ἰο 

ῬΌΓΡΟΒΘ ἴο ἀο βοπιοιῃΐηρ, Εχ. ἢν 12; 3. βδγι. χχί. 16; ΘΟΙΏΡ. 
66. (λ66. 1. 1320. Ἠΐβ ράγροβθθ ἴο θυ]ὰ 116 ἐθπιρίθ ϑοϊοσηοπ 
Του Π48 ἀροη ἴΠ8 νγογὰ οὗ ῥσοιηΐβθ, 2 ϑὅϑῃ. υἱῖ. 19 δ. Τανία ͵80 
ὉΠ ἀογβίδη 48 {18 ργοταΐδο πηδθ ἴο ἢἰ Ππη86}} ἴῃ 1Π8 88 Π|6 ΣΏΒΠΠΘΥ, 1 
ΟΙΒσ. χσὶϊ. 9 ἢ, χσσυῖ. 6, σπτποὰὶ Γϑοορηϊζηρ τμ6 ἀθοροῦ Με8- 
βἰδηΐο 86η86 ΤΟ δ ηρ' ἴ0 ἃ τηοτ ἀἰβίδηξ ἐαΐασο. ΤῊΘ ρῆγαβο, “ ἴὸ 
ὍΠ11Δ δὴ μοῦβϑα υπίο ἴθ πϑπθ οὔ 6 Τωογα," 15 οαπάθά ἀροῃ 
Τϑαῖ. χί!, ὅ, “τ ρ]αοβ νοι ἔμ 1,ογά β8}8}} σβοοβθ οαξ οἵ 4]} 
γοΟυΣ {γῖθα8 ἴο ρμαΐ εἷ8 ἤάπηθ {Π6Γ6,᾿ ὙΠ ἢ ἴῃ ν. 11 15 [88 ραγὰ- 
Ῥ γαβϑὰ, “ ἴἢο οδῖιβ6 ἢϊ8 Ὡδπιθ ἴο ἀνγ6}} (Πότ. ΤῈ6 παιηο οἵ ἀοά 
18 “19 τηδηϊ βίου δη ἃ ρύθβθηςθ οὗ αὐ ἰπ ἢΪβ Ομ υτοΝ,,᾽ οομιρ. 
ἽΝ Ζβοι ϑγβίθι, ρ. 126, δά. 4, αηὰ Ηδθηρβίθηρ. ΒΓ. 11. Ρ. 270 
8΄.-- -αἼοοοχαΐηρ ἰο ν. 20, ϑοϊοιθοῃ δῃΐγοαῖϑ ΟὨΪΥ ἴον οϑάδτβ, Βαϊ 
ἔτουα [Π6 Δῆβυσον οὔ Ηἴγδτῃ, ν. 22, ᾽ξ ἀρρϑδγβ {Πδὶ ἢ6 τϑαυοβίθά 880 
ΟΥ̓́ΡΣΕΞβοβ, 2 Ομ ν. 11. 1. γ ο πᾶν {π6 ἐγδηβδοίίοῃ ΟὨΪΥ ἱπ 8ἢ ἴῃ- 
ςομηρ]οίο οχίγαοι. ΤῊ 8 Ἀρρθδγ8 [τῸΠ| Θοταρδτίβοη τ ῖτἢ {Π|6 ρΑΓΆ 16] 
2 ΟἿν. ἰ1. δοοογάϊηρ ἴο νι ἰοῖ ϑοϊοσποῃ ἔγβϑε δρρ!ϊοβ [ῸΣ ἃ β. 11] 
αὐάβαη, οὗ ψ σὰ ἴπΠ6 παιταῦνο 18 μϑῦα β]θηΐ, δπα δϑθουνγαγὰβ 
(Οἱ. 18 ἢ)» ΟὨΪΥ τπιθπίοηβ, ΕΥ̓ ἴ8|6 νγαγ, [Ππαὶ Ηΐἴγϑτι βοπῦ Ἀΐηλ.--- 
Οὐοποεγηίηρ {πὸ οοάδτβ οὔ θθδῃοη, οοταρ. Ὀδδβ4θ ἔπ6 δὐνμογίεἴθ8 
αἰγοδαν οἰξοὰ δὲ ν, 18, Βοβειτ. Δ. τα. Ν. Μογρϑηὶ. 11. ρ. 161 δ, 
Οἴθδοη. ἐι68. 1. 148, Ῥαϊ οδρθοία!]ῦ ν. Πδατλοσ, Ῥα]. Ρ. 81 ἢ, δά 
ΒΟΡίη8. Ραὶ]. 111. ὙΤΈδ οδααγ ἰογοϑί, οοἱουγαίθα ἔγοτῃ ἀποὺ {1π|68, 
68 αἱ 1θαϑὲ ἔτνο ἀδυβ᾽ ἸοῦΓΏΘΥ πολι οὗ Βεῖγαί, ΠΘᾺΡ [Π6 πουίμοση- 
ταοϑὲ δηὰ Ὠἰριοδὲ ρθδῖ οὔ [6 τιουπίδίη, ἤτοτη βὶσ ἰο εἰρῃς Πουχβ 
ποῦ οὗ 5 60εὶ Θαπηίη, (ΒοὉ. "Ϊ. ῥ. 728), ποῖ ΓᾺΓΣ θαβὲ οὗ {Π|6 ςοι- 

1 ΤῊ τἱργ ἀπάοτβίοοοᾶ, {{π|8 νοῦβο οοπῆνπηβ {86 βἰδίοιηθηίβ οὗ 
ΟΒτοηΐοὶθβ ἰμδὲ᾿ δγὸ γοὐθοίθᾶ δϑ ποσί οὐ ογοάϊε ΕΥ δ ϑυρθγβοῖδὶ 
οτἰ ἱοΐαπι. | 



88 Κκιναϑ νυ. 21, 22. 

νοηΐ Καποδίη, ἐμ δϑαΐ οἵ [π6 Ῥαίγϊαγοῖ οὗ [π6 Ματγοηῖῦοβ, ὈῪ το 
γΠαρο οὗ Βθμοστοι. Μογθϑονοῦ, βιϑοίζθῃ ἰη 1805 ἀϊβοονογθά ἔντο 
ΟἿΟΣ στόνοβ οὗ ρτθαίοῦ οχίθηϊ, δῃά [Π|6 ΑὙπθυῖοδῃ τ ΒΒ ΟΠ ΓΙ68 ᾿π 
ΤΆΘΙΡ ἔγανϑὶβ ἐπσοα ρα [86 τηοππίδίη παν τηϑὶ Ὑ] ἢ σοάατβ ἴῃ οἴ οΣ 
φυδτίοτβ 51}. Βοβίάοβ, Ῥγοῖ, ἘΒυθηροσρ μ85 ἔοαπαά οοάαγβ ἱπ 
σίοαὶ ἀρυπάδποο ἱπ [Π6 ραγέ οὗ {π6 πιουπηϊδίῃ ᾿γίπρ' ποῖα οὔ τπ 6 
ΜΑΥ Ρούνθοη ΒδαΙροῖς ἀῃα ΤΥρο 8, (ΒΡ. 111, Ρ. 124.) Τιοραποι 
18 ἀββοσβεὰ Ὁγ Ὑ θοῦ, δ ]. ΒΕ. ὙΥ. ἢ. ρ. 27 ἢ, ἀπά ν. Κδυταοσ, 
Ῥαᾳ]. ρ. 29 ' Ηε ἀογῖνεβ 1[5 πᾶπηο, “’ (Π6 ψ 6 τπουπίαίη," ποῖ, 
88 Β οἴθη αβϑβοσίβα, ἤοτῃ ἔΠ6 δίθυπαὶ βπονν, τῖτ τυ Β]οἢ 118 εἰσῃοβὲ 
Βατηταἶῖ5 ἃγα ΟΥ̓ Γθά ; 0 {Π15 18 ποὶ ἴῃ βιι ηοῖθηςξ ἀαδη ΠΥ ἰο Ἰοπά 

ἃ ΠΟΙ 5 ΔΏΓΠΥ τηλυϊοά ἀρρθάγαποα ἴο ἴπ6 τηουηῃίαϊπ ; θαΐ ἔγουῃ [86 
στο Πἰπιϑϑέοπθ, τ Πἱοἢ ρῖναϑ ἴο 88 τΌο ΚΥ βυτγίαςα, 88 ἰξ τοβθοῖβ 
186 Ἰρθι, ἃ τ ὐῦθ ρρθάγδηςθ ἴῃ 8}} αἀἰγθοϊίομβ, (ΕΟ. 111. Ρ. 724.) 
-“ ἘῸΓ πὸ ὁΠ6 διηοην 8 Ἀπάογβίδῃ 48 ἤονν [0 μον Ἐπ οΥ 85 {6 
Βιἀοπίδη8," σὸ {μογοίοσθ σγογο πάθον {Π6 δβοορίγε οὗ Ηΐγαπι. 
ἘῸΓ δνϑῃ 1, δοοογάϊηρ ἴο {86 σογγϑοῖ σϑιμαιῖκ οἵ (ἀϑβοπῖαβ, {πὸ 
Βιἀοπίδηβ βίῃ Πογο [Ὁ ἴπ6 ῬΒΘΗΪ οἰ Δἢ8 'π ρΘΠΟ6ΓΑΙ, γοῦ Θο]οπλοῃ 
σου] τοὶ ΘΧΡΓΘΒΒ [πη 86 1} 1 {}}15 τηᾶῆπο ἴο Η ΓΆμΏ, 1688 ἐπ 
ΒΙἀοηδη5 ὈΘΙοηροά ἴο [18 ἀομηηΐοη8. ὙΠῸ Ἰμ Πα: ἰδη8 οὗ 5᾽΄άοη, 
ἴον [6 8116 δηἀ Εἰ ΒΙΟΥΥ͂ οὗ ψ Εϊοὶ τοαὰ ΒΟ ἾΠ8. 111. ἡ. 690 Β΄, ποσθ 
ςοἰοργαϊθαά ΠΌτΩ ἀποίθηςξ ΕἸπη68 88 5}}}] δ] 6 .Β, ἀμ ἃ ὙΟΓῪ οσροσὲ 
ἴῃ τηθομδηΐοαὶ ατί8. 5ἰάοπ πδὰ ρἾδβ8 ὑγουβ, ᾿ἴποπ δηὰ οἵδμασ 
τοδηυίβοίαγεβ, ἔπαὲ ἔαΥΒη θα γΘΙῪ ἱπροηΐουβ δῃὰ ξγ-βουρὶἧ οοτ- 
ταοά 65. βϑίσαθο δβουῖθθβ ἕο {Ππ8πὶ στοαὶ Κηον]θᾶρα ἴῃ ρῃ]οβο- 
ῬὮΥ; ΔΒ ΓΟΠΟΤΩΥ͂, σΘΟΙΏΘΕΣΥ, ΔΥΙ  πιοῖῖς, πανὶραιίοῃ, δηά 41} 6 
βῃθ γῖβ, οοσαρ. Βαϊ. 113. Ρ. 700, ποῖ. ἀπά ΥΥ̓πορ, Ὁἷ0]. Ε.. ΥΥ. 11. 
Ρ. 584. : 

Υ. 21. Ηϊΐγαπὶ ργαίβαβ “ ϑῆονδῇ, {πὸ (οά οἵ 1βγαβὶ. 10 οαπποὶ 
86 ᾿πίοστϑα ἔγοτῃ [818 δοῃηθ [πὲ μ6 δοκπον)]οαροά 84 γονογεά (6 
ΟΥΪΥ ἱσαο αοά. Αδοογάϊπρ ἰο ροϊ γι μοί βεῖς ἰάθα8, μα τηϊραΐ οοπ- 
οδάθ ἴο ἰιὸ (ἀοά οὗὨ 18γδθὶ [8μ8 βαπι6 σα] νυ 88 ἴο 1118 οὐγῃ ροάϑ. 
Α ρτϑαίου σϑοορη οι οὗ 6 ῃονδῃ Π6 δχργθββθθ, 2 ΟἾΓ. 11. 11, 
ΠΟΘ 6 ΟΒΔΥΔΟΙΟΥΊ868 Ἀἰτη 48 ἔπ6 Ογδθαίον οὐ ἤθανθη δηὰ θαυ. 
5011 ὀνθὴ 115 ὈΥ͂ ΠΟ Ἰη68}8 ἔΠν ον 68 {Π6 (Ἃ]] 6π ἃ ἔγιιθ τθοορπ 0 ἢ 
οὔ τΠ6 Ἰμογὰ, θαΐ πιᾶῦ Ὀ6 Θχρ]αἰποά ἤτοτη δῇ δβϑϑηΐ οὔ Ηΐγατὰ ἰὸ 
1116 τοὶ ρίουβ νἱθννβ οὗ {π6 15γδϑ 1:68, {παὐ σου] ποῖ τϑυλϑὶπ τα ἢ 
Κπονῃ ἴο Πΐτα ἰπ ἢβ Ιοηρ ἔθ πάβῃ!ρ ἢ Πανὶ. 

Υ. 22 Ε΄. Ἡογθαρου Ηΐγαπὶ βοπὰβ ἴο ϑϑοϊοπιοπ, δπά Ῥσοτηῖδοβ 



ΚΙΝΟΒ ν. 22. 89 

Βἷπλ Ὀγ Ἰοϊξοῦ (2 ΟἿν. 11. 10) τιὸ δ] ΕἸ ποτὶ οὗ 41} [18 νυ ῖβῃ 68. 

ὈΤΣ ἜΣ» ἴῃ ἔμαθον οὗ οράαγβ, παῖ 185, ἴπ τοϑρβοῖ (ο {Π|6 βϑιηθ.: 

| ΛΆΡῚ ̓ἀϑποῖαβ ποῖ [86 ὅσ, θὲ 1π6 ογργθβϑ8, δηᾷ ἱπάθοα δοςογάϊηρ 

το ἘΔΡου 8 (Ασο οὶ. ἱ, Ρ. 810 8.) ργοθδ}]6 οοπ᾽θοΐαγα 88. νγ8}] 
ἴπθ ϑνογρτθθη. (ομρν. δοπιρονυϊγ6η8), 88 ἴῃ ἀναγ σΥργθβ8, (οι. 
ἐλγοίάε5), ἃηὰ [86 βανΐη ἰγθθ ()μπίρογιδ ϑαδῖπα), σοτὴρ. Ο΄68. 
{λε6. 1. 240.---. 28. ,γχγ Ὀγοίσιν ΠΓθγΆ ΠΥ, Γ 1}} τηβκα ἔμθπὶ ἱπίο 

Βοδῖβ ου {Π6 868, ἐμαὶ 15, υἱπά τι ἔγθεβ ἱπ βοαίβ πὰ οαῦσβο ἔμθπὶ 
ἴο βοαῖ οπ ἐδ 568 ἴο {Π6 ρ͵δοθ ψῃΐοἢ ἴποὰ ἀρροϊπίαδι ἰο Τη6. τῷ 

δ. αοο. γ. 6ἷ ὈΝ »έγ8., ἴο σοτηταΐϊξ δηυ ηρ ἴο ἈΠΥ͂ 0Π6. Ταῖς 

τοθϑηΐηρ ἀονθῖοροβ 11861} ΠῸτα [Π6 ρῆγαβθ, [0 β6πά τγοσγά8 ἴο δΗΥ͂ 
ὁῃ6, ΟἸἩ. χχ. 9, χχὶ. 11, διὰ πὴ} ἀρ ]6 Αοσιιδ. τοὶ ἀπά ἴαχς }όγ8.» 

ἴο Β6η4 ομδ Μὴ ΟΓ8 ἴ0 ΔΥ͂ ΟΠ6, ἐΠᾶΐ 18, [0 ΟδΓρα μἱπὶ ἔμοτο- 
τὰν, 96. χΙϊ. δ, 21, ΧΙ. 1. Ιπ ποπΘ οὗἁὨ [Π686 ραβϑϑᾶρθθ 068 
τυ πιοᾶπ βἰταρὶΥ ὑπάΐοανο, ἃ8 Οθδβθη. ἴῃ [8 ἐρα, πιαη. 8.0. βιαἴθβ. 
-πΘαΞν Δηἀ ν1}} {π6το ἴδκο ἴβθτα ([Π16 ἢοδί8) δϑαπάήσσ, ἀπὰ 

ἴδοι τεῖϊε βοπά δον (ἔμθπὰ ἐμθηοο. ) Ὀπν Ῥτον βίου ῸΓ ΤΑΥ͂ 

δουβα (οουτί.) Αοοογαϊηρ ἴο ν. 2ὅ, Βοϊοπιοη,, 8ϑνο Ηΐγαπι γα 
20,000 οοἵβ οὗ νῇθαὶ δηά 20 οοσβ οἵ ἴμ6 ἢπεβὲ οἱ]. ὙΤῈ6 ᾿ἰδῃὰ 
οΟὗὨ Ἰϑγϑθὶ νγᾶϑ σὶσἢ ἴῃ σοσῃ ἀπά οἱ], ῬὨοοηΐοῖα, οἱ ἔ}6 ΘΟ γΑΤΥ, 
Ῥοοσγ. Βεβίάθβ, ἢθ ρᾶγβ ἴ[π6 ῬΗοηϊοϊδη ἸαθΟΌΓΟΙΒ ἢ ΤΠ ΘΌΔΠΟΙ ἃ 
Ἰαγρα 4αΔΕΥ οὗ νῆηθδῦ, θαυ]θγ, ᾿]π6,) ἀπά οἱ], [ὉΣ {ΠΕ 1} βαβίθῃς- 
δῃςα, 2 ΟἾγ. 11. 9, 14, σογΊρΡ. ΤῊΥ̓ ἀροῖ. 15. Ρ. 219. Οἡ τὺ Ὁ 

ἴον γν ΕΙΣ 1588. ἴχ. 4, 18, δε Ετν. ατϑηι. ὃ 93. - ΠΏ Ἰὼ 

Βοδίθῃ, {παι} 18, ῃποβί οἱ], {Πδὶ γᾶ5 ορίαϊπϑά ἔτοτα οἰϊνϑβ ποῖ ΠΥ 
τῖρο, δῃὰ ρουπῆθα ἱπ πηοτίαγβ, μαὰ 8 Ὑ ἘΣ ΘΟ]ΟΌΓ, 88 γ)6]] 85 ἃ 
Βαίέοσ ἤδνουγ, ἀπά γἱεϊἀθὰ ἃ Ῥίσεν ἀπα οἰθασον Ἰίρῃΐ {πλη {Π|6 
ΟΓαΙ ΠΑΓῪ ΟἸ᾽να οἱἱ ουίαϊ ποὰ ἐπγοαρ [Π6 ργθβ8, οοτρ. (εἰδίὶ κίοτοῦ. 
τὶ, Ρ. 849 ἢ δηὰ Βδμιν, βϑγτθῦο]. Μοβ. Οὐ]. :. Ρ. 419.1 

1 πα ἐπ ϑοπαπιου οἱ] 18 ποὺ Β6ΓΘ βρόξθῃ οὗ, θαὶ {π6 Βποδβί ψυδὶ 
οὔ ἷξε, 85 Ὀθθη ονουϊοοϊκοὰ ὃν [Π086 ΟΥ̓ 168, Ὑ80, 88 ας. Οαρεΐϊιιε, οὗ. 
ἕη. ἢ. 1.,), δὰ Μονοσβ, σι. [Πηἰοτθ. Ρ. 108, νου] τοδὰ 20,000 ἱπβίοδὰ 
οὔ 20 οὐτβ.0 8.111 πιοσθ δτογαῖϊν .. Ὁ. ΜΙ. απὰ Πογεβον Ῥτοσοοᾶ, 
ὙῸ τ] ἰ0 οοτηρίοίο {π6 πΌΠΙ6Γ8 ἴῃ {18 ρββϑβαρο ἔγοπι 2 ΟἾτ. 11. 9. 
20,000 οοτβ οὗ {π6 ἤπϑαὶ οἱἱ οὰπ ἴπ πὸ οδβ 86 ἱπίδπαοα, 8 οὐδπ ἴπ 
Οἶτοη. οὔ] 20,000 θαῖἢ8, δαὶ ἴ8, 2000 οοτβ δγὰ ταδπιϊοπεᾶ, Βαι 1 
"6 σοηϑί ον, ἐδαὲ {86 οἷἱ, τς ϑοϊοπιοη δατηϊβηθᾶ ἕον {Π6 οουτῖ οὗ 
Ἡΐτδηι, ἔγοπι Ὑϑᾶσ ἰ0 ὙΘΑΓ, γγ88 ποῖ (86 ογἴπατυ Ὀυΐ (86 Βηοδὶ Κἰπᾶ, οἵὗἁ 
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Ψ. 20. Τὸ μοσβ σερεαίθα σϑιηδυξκ, “189 [ζογὰ σανο βοίογμοι 
σε βάοτα," 111, 12, 18 ἱπίθπάϑα ἴο ἱπάϊοαϊθ ἕο ἔα σϑϑάϑν {88 ἔσθ 
Ροΐηΐ οὗ νἱονν ἔοσ [πδὲ πο ργθοθάθβ δηὰ [Ὁ]ονγβ. ϑοϊομηου ἀϊ8- 
Ῥἰαγοᾶ ἐπ6 νϊβάοπι σταηίθα ἴο ᾿ἷπὶ οὗὨ {π6 1ωογὰ 88 ν18]} ἰπ Ἐπ 
ἰχθϑῖν ἑοστηθὰ στ Ηταμ, ΠΟΥΘΌΥ ἢ6 οδίαϊ πο τηδύογαὶβ απὰ 
8116 ττοσκταθη ον {Π|0 βρίοπάϊὰ ΒΕ] ἀρ ογθοῦθα ἕο (ἢ βοποῦν 
οὗ Ηἷβ γοῖψτι, 88 4180 ἴῃ {Π6 δρρ!]!οδίϊομ οἵ {π6 Ἰαθοῦγβ οὗἨ [18 βι1Ὁ- 
}εοῖθ ψπῖο" γοσθ 8111} σϑααϊβιίθ ἀπά αὖ ἢΐβ σοτητηδηᾶ ἴον ἐμΐβ 
οὀ]θοῖ. 

Ὑ. 21. 5... τω Β6 Ἰονίβά βοσοαρθ ἰδροῦγεσβ ουΐ οὗ 41} [βγϑ9]. 

Ὦνὴ ΠΡογΆ ΠΥ, μ6 οαυδοά ἕο ρῸ ὑρ οαΐ οὗ ἐπ ροορῖε, ἐμαὶ 18, μθ 
Ἰανίθά, ποῖ ἐπ ἑαδιιζαβ νοξιἶἐ ((68.)ὺ Οἡ ὉῸ ἐομρ. οἡ ἶν. 6.--- 

διε ὉΞὉ ουῖ οὗ 4}} (μ8 ρθορὶθ οὗ 1ϑγδοὶ. Εστοπθοῦϑὶυ βίθά ον 

οπ Ψαάρ. 1. 28, ἔοαι ἴπ6 Ἰδηά οὗὨ [βγ86], Ὅπι ἔα στ ἢο]6 σοτηρδβ5 
οὗ ψῃῖοῖι βοϊοιηου μαά ἀγίνθη ἐπθ βοδίοσθα ἀθβϑοθηάδηΐβ οὗ 186 
Οὐδπδβδηϊίθβ ἰο [εἷ8 στοαὶ δυο ιθοξαγαὶ οσκ8. ΒῸν ἔπ686 80,000 
τλθη 8:6 ἀἰἴογοπὶ ἔγοηι {πὸ σοιππδηΐ οὗ ἴμ6 Οὐδπδϑηϊίοβ γγο ΘΓ 
τϑάἀπορα ἴο 5'δυθσυ, ἯἼΟ ἃ. τιθηθοηθά ἴῃ νν. 39, 80, δά ΟἩ. 
ἴχ. 20 ἢ. ὙΠ689 δγθ οβἹἹϑά "τὴ ὉῺ ἰχ. 21, δβ 308. χνυΐ. 10. 

Απά 1 οἰβοννθοτο {Π|6 βίπιρ]θ  ἀθποῦθβ βιοι Οδηβδηϊἴβιι θοπά- 
βοσυδηΐβ, [Ὁ ΘΧΘΙΏ0]6, 4708. χνὶϊ, 18; Φυάρ. 1. 28---δ8δ0; 2 ΟἸτ. 
νἱἹ. 8, γοῖ [π6 ΔΌΪΠΟΣ ΘΧΡΥΘΒΒΙῪ αἰ βεϊρυιίβηθβ Ὧν ἴγοτη ἼῺΨ ΘὮ» 
σ θη Π6 δα άβ, δῆοὺ τηϑηϊοπίηρ [Π6 ]αἰίοτ, ἰχ. 22, ““ Βυΐ οὗ 186 

Ομ] άγθη οὗ [βγϑο] ἀϊὰ βϑοϊογπιοῃ τλ8κθ πὸ βοπάπιθη " (τῶν). ΤΉθβα 
80,000 βοοαροῦβ ἰαἴζθῃ ἔγομι ἐδ 6 18γ8611168 δγὸ αἷβο ἀϊβεϊηρτιϊϑιοὰ 
ἤτοπι ἔπ6 Ῥοπάβίανγθα ἔτοπι διποπρ [Π6 βαγνυϊνίηρ Οαπδϑηϊίοβ ΌΥ͂ 
τι18, ἐπαὲ ον 10,000 οὗἁἉ ἔθθτα ἴῃ ὑασηι Δ ΡΟῸ Οη6 πιο δὲ 1,6- 
Ῥάᾶποι, δῃά βρεπά {Π|6 [0] ουσίπρ' ἔνγο τλοπ 8 δὲ όπιθ, ον  ἀ ΠΕ} Ὶ 
ἴο αἴξομά ἴο {ποὶν ἔδσιηβ δηᾶ ἢουβθβ, ΠΌῦθαβ {Π6 Ομ ϑδη 88. 
Βοπάβίανοβ μ84 ἴο ἰδδουγ ἔποσθ ἴΠ6 νγβοὶθ γϑαῦ, ν. 28. 

Υ. 29 ἢ. Τμο 70,000 ὑδᾶγοσβ οἵ Ὀυγάθηβ, ἀπά 80,000 μονοβ 
οὗ νοοά δῃά βίοῃϑ, ἔσθ τηϑῃςοηθά, ἀγθ, δοοοχάϊηρ ἴο ἶχ. 230, δπὰ 
9 ΟἸ"ς. 1. 16 ἔ, νὴ], 7---9, θοπά 8] ανοβ ἰβκοη ἔγοτη 16 ποχίϊ- 
Ραϊθά σϑιχηδηΐ οὐΓ [π6 Οἀπαδη 8} ἐτῖθο8. ὙΊΙ τοραγά ἴὸ τδ6 

πΉΪΟΩ οα δοοοπηί οἵ ἐδο αἰ ΠΟ] Υ οὗὨ Ῥγοραγβίϊοη Βοδγ ΘΙ Υ 80 τηθοῖ οου]Ἱὰ 
86 Ὀτοουγοά 88 οἵ [μ6 ογάϊ παι ἀυδὶγ, [86 φαδηξ ιν οἵ 20 οοτβ, ἐμαὶ ἷβ, 
200 θαέδ8 πιοῃίϊοπθὰ ἴῃ {86 ἰοχί ν71}} ποὺ Δρρϑδγ ἴοο 8118}}, θβ ρθοΐδ!]}ν 
85 [᾽8 ΟΟΥ Ἧ88 8 ΨΟΙῪ ᾿ΑΓΡῸ πιθϑϑιγ6 (ΘΟ Ρ. ΟἹ Υ, 2.) 
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ΠΌΡΟΣ οὗ [86 οβοουβ βιρουϊπέθπαϊηρσ [Π|6 νου πο ἔθ6γῸ 8 ἃ 
δἰ πρῦϊαν ἀϊδγθηοθ Ὀθίνγθο ΟἿΓ παζγαίνο δηά ἰπαὶ ἴῃ ΟἸ το. 
Ασοοοχαϊηρ 102 ΟἸιγ. 1.. 17, βοϊοιῃοῃ βοῖ ονϑῦ ἴμ6 βοπάβίανθα 8600 
ΟΥ̓́ΟΧΒΘΟΙΒ ουΐ οὗὁἉ [πὸ τϑπιαϊπίπρ' Οδηδδηΐίθβ, (ο βοῦ ἔῃ6 Ῥβορὶβ ἴο 
πΟΥΚ. Βοβί 95 ἴπ686 ἢθ [ιδά, δοοοσάϊησ ἴο 2 ΟἘν. νυἱ}}. 10, 350 
ὈΩΣΞΤῚ ΤῊ οδρίδἰῃ8 οὗ ΟἤΟΟΥΒ ΟΥ̓́Θ [18 θυ] ησβ. Αοοογάϊησ 

ἴο ΟἿΚ ῬΆ588ρ6, οὐ ἴμ6 σομίγασυ, 5800 “Ὁ ΤῊ 816 οὐοσ [86 
150,000 Ομαδη  8ῃ θοπά 58] ανθβ, δπ4, δοοογάϊηρ το ΟἾγ. ἶχ. 38, 

δ50 σἀρίαἰπΒ οὗ οἤοοΥβ βθβί 468 ΟὐῸΣ {Π8 ΒοοαρΈσβ. 43 δοοογάϊηρ 
ἴο {π18 [Π6 βαπι (οἰα] οὗὨ {Π6 οἰἥσοτβ, 8850 ἀρυύθθβ ἰπ Βοίἢ Πᾶστὰ- 
Εἶνοβ, νγθ πηαβὲ ποῖ ργοςθϑά νὴ Μόνο, Κτὶς, Τὐηΐοσβ. ῥ. 61, ἴο 
Ἔχρἰ δίῃ [μ6 ἀϑνιδιϊοηβ ἤῸπι 1Π6 ΘΓΤΟΥΒ ΟΥ σθδηρο8 οὗὨ [86 πυπι6- 
ΤΆΪ σμαγδοίοσβ ἴῃ οορνίηρσ ἔδπθῖὶ ἱπίο ΠΌΙΩΘΙΆΙ πογάβ, θαΐ, 851 
αν δἰγθβυ τ ΑΓ ΚΘα ἴῃ ΤΥ ΔΡΟ]. Ὑ6γ8. ῥ. 221, αἰλοιηρί δπο- 
186 Σ διτδηροηθηῖ. Φ. Η. Μ|ςἢδ6]15 (απ. αὐ. ἃ. 1.) ἐΧρἰαἴη8 (86 
ἀϊβδυθμποθ ὈῪ ἃ αἰ ἴδγθηὶ ῥγϊποΐρ!ο οὐ ἀϊνϑίοῃ. [πη ΟἼγοη. (Π6 
ζογοῖρτι διὰ [Π6 1βγαθ 8} ΟΠΟΟγΒ σοῦ ἀἰβι συ ϊϑηοά, 8000. 
ζογοίβτιοσβ, αῃὰ 250 1βγϑο 168: ἴῃ Κίηρθ, ου {πὸ οομῃίγατν, [89 

ἐπγεγίοτεβ οἱ διιρογίογεθ ῥγαρίδοίϊ. ϑο]οιηο τηΔῪ Πᾶνα πδὰ 8800 
ἱπέδσίου ουθσβθοσβ, αῃἀ ὅδ0 βΒαροσῖογ, οὔ σβομι 250 σψοτο βο]θοιθα 
ἔτοτῃ ἴδ 1Βγ86}1659, δῃά 800 δοτα ἴΠπῸ Οὐδηϑδηϊοθ. 10 Δρρθϑϑῖβ. 
ἴο θ6 αραϊηδὲ 8 δυταηροιλθηὶ {Πδὲ ἰῃ ΚΊηρΒ 88 τν9}} {πὸ 8800 
45 ἴπ6 ὅ560 τὸ ἀδεὶρηαίοα 88 ὈΨΞ ὈΣΤΤ ΘΜ ΤΥ; 1βουρ 

ἐξ 18 οουτοοῖ ἱπ [Π6 πίῃ ροϊηῦ. ΕῸΓ 1 τα οοηβίἀον 2 ΟἾγ. νἱ]]. 
1---10 αἰξοπεένεϊγ, ἰδ Ἀρρϑαῦβ, [δὲ [ῃ6 ΟΥ̓ΘΥΒΘΟΥΒ τηθη το Π66, γ. 
10, μδὰ 186 βαργοπιθ ονθσϑίρης οὗ ἔΠἸ6 Ἰαθοῦγοσβ ἰπ ΘΟ] οσηοηΒ 
Βυ] Δ πρβ ἱπ [Π6 οουπίτγ, ὈαΣ {π6 8600 τηθπίϊοπαά, 2 Ομιν. ἱϊ, 17, 
πΌΓΟ δρροϊπίοά ουΐ οὗὨἨἁ ἴΠ6 Οδῃδαη Εἶ8} δ] 6 η8 οὐ [88 ἸαΡΟΌΓΕΓΒ 
ου 1μοθαποη. [ἢ τὸ σοτηραῦθ ΙΔ (818 {π᾿ παγταῖϊνο, 1 ΚΊ. ἴχ. 

15--28, να ρογοθῖνο (παΐ 186 Βοοδρϑιβ ἴῃ 4}} [π6 Ῥυ]]απρβ οὗ 
ϑοϊοσιοι ἅτ μ6γὸ βρόκθη οὗ. Νονν, ψβθη [Π6 ἩθτΑΌοῦ οὗ [Π6 ογοῦ- 
866 1815 βίαἰβὰ ἴῃ ν. 28 αἱ 550, δπὰ {ππ8 αἱ 800 πιοσα ἔμδη πὶ ἐμ. 
ΡΆΓΆ}]6] ραββαρθ οὗ ΟἸιγοπίοββ, ἔμθῦθ σϑῃ Βοδγοοῖ Υ 6 ἃ ἀοαθε Βαϊ 
18αὲ ἴπ τι6 πασηθον ὅ80 {πὸ 800 Οὐἀπαδη  ἰ8ῃ) ουθσβθοσβ οπἰἐἐβὰ 
ἴπ οὔσ ΟΠδρίου ἃγθ ἱποϊα θα ν]}}} [86 250 Βρουῖου ουοσβθοῦβ, δά 
116 τϑᾶϑοι ΜΕΥ ἔπο86 800 δἃ΄ῖῸ ποῖ πιθη!οηθα βοοποῦ, Ὀαξ ΠΟΘ 
ἴον ἔμ6 ἢγϑβε ὕτηθ, σα ΟὨ]Ὺ 110 ἱπ (818, {πὸ {πο Ὺ αἰὰ ποὶ [Ἀ]} ἰηΐο 
11: βαπλθ οΔ ΘΡΌΓΥ ὙΠ {Π6 ὅ800, Ῥυὲ Ππαά 1Π6 ΒΆΡΓΕΠΙΘ οὐογβῖρῃὶ 
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Οὗ 1π6 ἸαοῦγοΥβ δὲ [μϑρδηοη, 88 ὑπ 2380 Παά ἐπα ἱπ τπ6 Τοπηδῖῃ- 
ἵησ θυ Πάρι Υ. 81. Οομρ. νἱϊ. 9, 10. 

Ϊπ ν. 82 (π6 στϑβϑαδ οὔ ϑοϊοπηοπ᾿β ποροϊδϊοηβ ἢ Η γαπὶ 5 
δἴνθη, ἀπά {818 βοοξϊοῃ ἔποσθΌΥ οἸοβοά. ἴσῃ ἴο μουν, 88 .76]] βίοπθ 
88 νψοοά. Ὁ 3 τὶ δηά {πὸ ΟἹ] πὶ, ἐμαὶ 15, ̓ πμδδἰἰδη!8 οὗ Ὧὴλ 

ΓΝ τ τα ΒΥΌ]οβ, μου οὗ Βογγίαβ οὐ δῃ οτηΐμθηςς ὈΥ͂ 

1τπ6 Μροαϊξοσγαπθδμ, (οοιηρ. (68. ἐἦδ8. 1. 250, ἀῃὰ ὙΥ̓ΊΠοτ᾽ 8 Ὁ18]. 
Ἐ, Ὑ. 1. Ρ. 240) ἀπά ᾿γὶπρ πϑαγοϑί [πὸ οοἰθυγαϊθα οϑάδν ἔογεβῖ οὗ 
811 [6 στεαὶ ῬΗςοηϊοΐδη οἰτ68. Αοοογάϊην ἴο ΕΖοϊς. χχνῖϊ, 9, Ἐ]16 
ΒΥ] Δ Π8 Ὅγο ΓΘ α͵8ὸ ἀἰβίϊη στιϊβῃοα ἔοΥ βρη ρ.--- Βν {Ππ6 ροκῖ- 
ἰἴοῃ οὗ ἘΠἶ8 σοῦβα ἴ8 ἀθοϊ θὰ αἶ8ο ἔπ ααθβείοῃ, υυμθέμοῦ τμ6 σα. Ὰ 
Ῥαϊοπροά ἰο [π6ὸ Θ᾿ 153» οὗἩἨ τ ῖςἢ 4. Τὴ. ΜΊΟΝ. νσὰβ ἀουθίαἱ. 

Α8 ἔπ τϑβα]ὲ οὐ {Ππ6 βοοϊίοῃ ἰβ Βδγθ ςοἸ]θοίοά, ἐμ6 ΟἸΒ]πὶ τησαϑὲ 
Βανὸ Ὀθθὴ ρσίνϑῃ ἴο ϑοίοπιομ ὃν Ηταμ ἴῸΣ ἸαυοΌΣ, δια μανα Ῥθθῃ 
Βα ]θοῦ ἴο Ηΐπι 88 νγ6}} ἃ {π6 Κ-΄'ΨὝᾺΛἋΟυΐδη8 (ν. 20), δὰ ὑἐπογοίοτο 
ΔΙῸ ἸΔοπεῖοα] ἢ 016 ὩΥΤῚ 153» 88. ΟἿδθγ. οἱ “7008. χὶ᾿. ὅ ; δῃά 
(άεβεῃ. οἡ 8. ἱ. ῥ. 725 πανα τὴ ριγ οὔβοσνθά, θποβ 16 ἔΌ]]οννβ 
αὖ {πὸ βδηηθ {{π|6, {πὶ ἴπΠ6 Ῥηῃοηίοίαη ἸαθοῦτοΣβ ἱπ [Π686 Ρα}]ά- 
ἵπρβ ὙΟΓΘ ἴῃ σΟΠΊΡΑΥΒΟη ὙΠ ΘΟ 5 οὐστι Β0 0] 6οἴβ 8 5118] 
ΠατηθοΥ, ἀπά {πὲ (ΠΟΥ σοηδβε αϊοα τπογοὶν [Π|6 τηδδίθυ οσκτηθῃ, 
ὉΠΔΟΡ ΜΟ86 ΒΌΡΟΣΙ πύθῃ ἄθηοθ ϑοϊοπηοπ᾿ 5 Ῥθορὶθ ϑχϑουϊθά {π6 
ΨΟΣΚ8. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΥἹ. 

ΤῊΒ ΒΌΙΜΌΙΝΕ ΟΕ ΤῊΒ ΤΕΜΡΙΕ. 

Τλΐβ σμαρίον [8118 ἱπίο ἔνγο βθοϊίοῃβι α. ΤῊΘ Ὀυ]άΐηρ οὗ 19 
ΤΘΠΡ]8, 118 58'2Ζ6, ἱπέθσμαὶ δηὰ οχίεγμαὶ ρἷδῃ, ἀπά {π6 τηδίοσία β 

δ ρ ογθά, ἅτ ἀθβουρεά νυν. 1---10, ἰο ψ πο 18 ᾿τητηθά ἰδίου 

1 Τὐπβαι βίβοίοσυ γὸ ἔμ δἰ οπηρέβ οὐ ζμάου. Οαρεϊϊιϑ ἴῃ (ἰΒ6 ἀεϑοτῖρ- 
ἐἰο ἱεπιρὶὶ Η!εροϑβοῖ, 7ιπία πιεπίεηι ῬεΠαϊραηπαὶ ἴῃ ἴμ6 Ἰμοπἄοη Ῥοϊγρ]οίξ, 
το]. 1. Ρ. 20; οἵ 1παᾶϊαμ, 4. ΗΘ] ριἢ. Βὰ. 2. οἰ. 8. 8. 28 ; οἵ Η. 8. 
ϑίαγξ, ποῖ. εἶ. ἐπ ῬΈεί, Τεδί. ». 158 ; δι οὗἉ οἴ 6Γβ. 

3. ΑΒ, ἱπ᾿ ΤΥ ἰγοδίϊβθ, ἀθσ ἰοτηροὶ βδϊοπιο᾽ β, Ὠογραί, 1889, 1 ἤδυθ᾽ 
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ΔΡΡεπααά, νν. 11---18, 1110 ῥτοτηΐβο πϑάθ ἴο βοίοσιοπ ἀυσγίηρ [0 
ΡΓΌΡΤΟΒ8 οὔ {π6 θυ] αἰ ηρ, ἀπ 4 1π6 ἢγβὲ βεοίίοῃ 18 οἱοβθαὰ ἢ γα γ80 
14. ὙΤΠοη ἔΌ]]οννβ, ὁ. ἔμ6. Ἰαῦρθ δοοοπηΐ οὗ ἔθ ἰπίθσῃαὶ βπῖβιι 
Δηα ογῃδίασο οὗ ἴμ βιγποίασο, νυ. 1ὅ---86. Ὑμὰδ [9 ῥσοόρος 
Βα ]αΐτρ᾽ ἰδ οοτηρ!οἰθά, δηα [86 σμαρίθυ οἱοβοδ ἀρρσοργιδίθ Υ Ψ ΜᾺ 
Δῃ δοοοσηΐ οὗ [Π6 Ἰθπρτα οὗἉ πιο ἴδ τγαβ ἴῃ θυ)]άΐησ. ὙῺΘ ὈγάΖθ 
ῬἾ]Ατβ ογοοίοα μϑίοσο ἴΠ ἴθσορ]θ ρογοῖ, 88 Μ78}} 88 {86 διγῃϊαγθ 
Οὗ ἴμ6 ἰθαρ]6, ἐμβου ἢ ἱπιροχίδηξ ἴπ τϑίεσγεποθ ἴο {88 ββῃοίπδτυ, 
γοῖ ἀϊά ποῖ Ὀϑϊοηρ ἴο {π6 Ὀυ]άϊηρ 1861, θὰ  ΟὨΪΥ ἴο {86 βειησ 
ὩΡ οἵ {86 οἀϊβῆοθ ἔογ ψνοσϑῃΐρ. [πὸ ὁμαρ. νἱῖ.,) [Ββοσγθίογθ, [88 ἀ6- 
3. υρἤοη οὗ [Π6 τογαὶ ραϊδοθ ὈῈ}} αὔον [πὸ ἔθίαρ]θ [Ό]]ονγβ ποχί, 
νν. 1--1Ἰ2, ἀπά ΟΠΪΥ Βθη ἴπ6 δοοοασηΐ οὗ [16 Ρ1Π16γ8 ἀπα ἔθιρ]8 
ξατηϊατα οχοοαίοα ἱπ πιοῖδ] ὈΥ͂ {80 Τγγίδη ἀγιῖβὲ ΗΠ γαμ. 

ϑπυσηογαίθα (μ6 οΟ]46᾽ τνου 8 ὁ ἐμὶ8 Βα ])θοὶ, δῃα σὴ τἢ οοπβίδηξ τϑίθγθηοθ 
ἴο (Βδῖὰ Βᾶνθ ρίνϑη [δ6 πιοϑὲ ἰηίθ 1 1 016 ταργοβθηϊδιϊομ ροββὉ]9 οὗ [89 
8016 ἰδιρ]θ ἴῃ 8}} 18 ραγίϑ, δηᾶ 80 βαγο ἀδθυβὶορϑᾶ {86 Βυταροϊῖο ἱπι- 
Ῥοτὶ οὗ [π6 σβοἷθ θυ] άτηρ,, [ 5..8}} οοπῆπϑ τπγ861 μοσο ἰο {80 ὀχοροίίοδὶ 
Μ]Ιυϑίγδίου οὗ [π|6 Βθυθσαὶ γθσβ8β, δῃ ἃ [Ὁ [Π6 στοβὺ σϑίδυ. οοῃβίδῃΥ ἰο (818 
ἐγοδεῖβο ἴον ἐμ βαᾶΐχθ οὗ Ὀσου εν τοὶ ἴπ ἴμ6 πογάβ, “8. ἱ. Ρ. 4. ϑβῖποθ 
ἐμαὶ ἐἰπιθ ΟὨΪΥ ἵπο βμογΐ ἀθβοτ ρίϊοπβ οὐ βοϊοπμοπ᾽ Β ἰθῖαρὶθ, ὈῪ ΕἾ. 
Κυρῖίον, Ηἀ}. ἀον Κυποίρεβδβοι. ρ. 78 εἶ. δπὰ (Ὁ. βοβηδδαδο, ϑϑβοὶι ἀ. 
ΒΙ]ἀοπάθα Κιϊηπίο οὶ ἄθῃ ΑἸ... θυ 98ο]ἀοτέ 1848, νο]. ἰ.,) Ρ. 289 Β΄. 264 
ΠΕ, Βδνθ σοπῖθ ἰηΐο ΤΑΥ͂ Βαπά8, ὈῪ νΒΐομ, Βονγονοσ, (86 ᾿Ἰμνοθε βϑίϊοη 88 
Ῥθθὴ ἴπ πὸ ἄθρτϑα δάνδποϑά. 

3.Α ρμδγδ}]6] ἐο βού ομδρίογβ 18 πισπιβμϑᾶ μι 2 ΟἾγ. 111. διὰ ἰν., Βθτο, 
Βονγασοῦ, (86 διταηροιηθηΐ οὗ {86 τηδίίον 18 ἀἰογοπίὶ, [ἢ ΟἸἨγοηίοϊοθ 
186 ὀχίθγιδὶ θυ 1] αἱ πρ' οὗ [86 ἐθπιρ]6 18 ποῖ, ἃΒ ἴῃ ΟἿΣ πυγαίῖγο, βοραγαίοα 
ἔγουῃ 15 ἰηΐοσηδὶ ἀθοοσγαίϊοη δ δυσδηρϑιηθηῖ, θυΐ ἴον {Π6 β'Ζθ οὗ {ῃ6 
(Δ 0} }9 ἴο θ6 Βαϊ Β88 Ῥθϑη πιθηἰοηθά, οἈ, 111. 8, [0110 γγ8 πὸ ἀδβοσί ρίϊου 
α. οὗ ἴ86 Ῥογοβ, νἱΐ. 4; ὁ. οὗ (86 ἰθηιρ]6 1861, δπὰ α οὗ 186. ΒΟΙΥ ρἷδοθ 
σῖτἢ 118 ἱπηον ἀθοογαίίοη, νν. ὅ---ἶ, βὶ οὗ [η6 Βοϊοβϑὺ ἴῃ [8 81Ζ6 δηὰᾶ ἀθ- 
οογδίϊοπ, σῖτα (86 ὁο 8881 ομβογυθίιη οτθοίθα ἴῃ ᾽ἰὰ δηὰ [Π6 ν81} Ὀϑίογο ἴξ, 

᾿ς ΜΒΙΘᾺ ἰβ ΘΠ ΤΟΥ οπιἰεὰ πῃ Κίηρθ, νυ. 8---14 ; σ. {80 Ὀχάζθῃ ρ᾽]Π]δγὰ 
Ὀοίοσγο ἴ89 ρογοῖ, νυ. 1ὅ---17; ἀ, 186 δἰίαγ οὗἨ Ὀυγηί-οβδοτίηρ, οΒ. ἴν. 1, 
τ ἶοἢ 18 ποὺ τηθηἰϊοηθά ἴῃ Κίηρθ ; 6. 186 ὈγΆΖθῃ 868, νΥ. 2--ὅ ; Κ, 1Ἀ86 
Ῥγαζθῃ ἰανδσϑ, βο]ἄθη οδηα] δίς, ἐδ ]68 οὐὨἨ 8μθν-Ὀγθδὰ δηὰ ροϊάϑθῃ 
Βαβοῃθ, νυ. θ---8; σ. [86 οουγί8, ν. 9, ὙΒεγθυροη (μ9 δοοουπῦ ΘΟΠοΙ 468 
ννῖτ 8 δώσω ον βῴξην ὑπὲ οὗ {πὸ ἀἰἴδγθηί ἐθπιρ]6 Τυγηπϊξαγο, γν. 10---22, 
πὰρ ῖο ἢ ΔΡΤΘ6Β δἰτηοβύ νγΌ}}Υ τὶ 1 ΚΙ. υἱῖ, 89---ὅ0, ΤὨΐ8 8ὸ οἰθαγὶν 
ΟὔΡϑογυ 016 αἰ ἤδθγθηοθ οὗ ρίδῃ βίγθιρίμθηβ σΎΘΘΟΥ ἰπ6 ῥγοοῦ ἀογὶνοα ἴῃ 
ΤΩΥ͂ ΔΡΟΪοΡ. ὕοΓΒ. Ρ. 828 ἔγοῃῃ ἰδ αἰδδγοης οπιϊββίουβ δπὰ δϑάϊ ἴοπβ οὗ 
186. ΤοΟἸ]αίθοταὶ πασταῖῖνθ, ὑμαῦ {π6 ὕπο ἀθβοῦ ρέϊοῃϑ δγθ ἱποοιηρὶοίθ 6χ- 
ἰγϑοίβ, τηδάθ ἱπάθρεπάθηι!ν οὗἨ ὁπ Ἀποί μον ἔγοτηι ἃ φοσῆπιοι βοῦγοθ, δηὰ 
ποί, ΔΒ Μονϑσβ Κιὶι. {{πίϑγβ. ρ. 89 ἢ. μ8, αἴγον ἃ βυ ρογβοῖδὶ δοιῃραγίβομ 
οὔ ἐδο ἔνο δοοουπίθ, δϑϑοσίβα, ἐἰιαὺ {6 τυσῖλον οὐ ΟΠ γοιϊοἶθϑ Β885 οιηρϊογοὰ 
180 Βοοΐίκθ οὗ Κίῃ 8 88 δὴ οὐὔρβίπϑὶ βϑουγεθ. 
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Υ. 1. Ὑμιο δυϊάϊηρ οὗ π6 ἔθηιρ]θ ἔοσιηβ ἃ στϑαῖ βροοῖ ἴῃ 186 
ὨἰδίοΥΎ οὐ {π6 ἐμϑοοσαου. ὙΠ ἴδ ποῖ ΟἿΪΥ ἄοοθα ἐμ Μοκαὶς 
ὙΟΣΒΗΣΡ ραίῃ δῃ ἱτηρογίδης δοοδββίου ἰπ βοΠἽ τ δπα βρ᾽ομἀουτ, 
Δηὰ {116 ῥθ00]9 ἰἴ861 ἃ ἤχϑα σϑῃηΐγαὶ βαπούθαγυ, ἱπαδευθοῖι 85 ἐῃ6 
Τιοτὰ βαποιίοῃβ [Π6 ἔθιρ]6 Ομ 1ΐ8 σομβθοσδίίοι ἴῃ [{ πιοβὲ βοϊθιμῃ 
ΤΩΒΠΏΘΥ 838 [Π 6 ρ[6ο0 σπόβθη ὈΥ [νἷπὶ ΤῸΣ μῖβ παπιθ ; Ραΐ 4]30 σι τ 
ἴδ δὴ οπά ἰ8 ἢγβὶ πιδάθ ἴο [Π6 ῥγονίβίοπϑὶ βίδίβ οὗ [βγϑ6] ἰῃ 189 
Ῥχοιηϊβοὰ ]δη ἃ, ἀπά ἴ86 Ὠϊνῖπο αββαγαποθ, ἐμδΐ Π6 υ}}} “Ξ ἀρροϊπὶ 
8 ΡΪαοθ ἴον ἷ8 ρθορὶϑ [βγϑβὶ, {πὲ [ΠΘῪ πιῖρῃξ ἀνγ6}} ἱῃ ἃ ρ]αδθ οἵ 
ΤΠΟΙΡ οὐ 8Π4 ΠΙΟΥ͂Θ ΠΟ ΠΙΟΙΘ, ΠΟΙΓΠΟΥ 58}4}} {Π6 οὨΠ]άτοπ οὗ 
ὙΠ] ΟἸΚΘ ἀπ688 Δ οὐ ἘΠ 6 πὶ ΔΏΥ ΤΊΟΓΘ, 88 Ὀαἰογοίίιηο " (2 ὅδῃηι. υἱῖ. 10), 
ςοιαρ οίεὶν ἔμ] Ά}1ὁ4. ὙΠ ἱπιρογίδῃοα οὗ (μῖ8 Θρόοὶ ἰ8 πα ϊσαϊοά 
ΒΥ {μῖ8, {παι Γ86 Επι6 οἵ Ὀυϊ]αΐηρ ἰ8 ἀδιθγαιϊηθα ποῖ ΟΥ̓ ὈΥ ἐδ 
γᾶν οἵ ϑοϊοπιοπ᾽᾿ β γαῖζτι, θαξ αἰβο ὈῪ ἔμ6 ἀθρατίυγθ ἄοπι Ερυρὲ 
480 γοδῖβ νγ88 1βγϑϑὶ ἰὴ Εργρὶ (Εχ. χὶϊ. 40) ; 480 γϑαγβ οἰαρβοά 
ἔτοτα [86 ἀδρατίατο οαἱ οὗἉ {π18 Ἰαπά οὗὨ θοπάαρο ἴο [Π9 Τουπάαἰίοι 
οὔ ἢ ἔθηιρ]θ. ὙΠι686 ἔνγο πατα θ ΓΒ ἔοστη ἔννο ἢχϑα γαβίϊης ροϊπὲβ 
ον {Π6 ΟἸΙΣΟΠΟΙΟΡΥ οὗἁ ἔϊιθ ᾿ιἰβίουυ οὗἨ 18βγϑθ] ἴῃ δῃοΐϊθπε ἐΐπιθϑ, ἔοστ 
νῃἰο [6 ἰδίογὶσαὶ Ῥοο 8 οὗ {π6 ΟἹά Ταεβέδπιθης οοπέαϊπ πὸ 
τηϊηἰογγυρίοα ογα, ΜΡ Ϊ]6 ὑπο 18 πὸ 8014 σχσουπαά οἱἰἴπαῦ ἔὸσ 
βιογίθηϊηρ [16 480 γϑαγβ᾽ τοβίἀθῃοθ οὗ [βγαθ] ἰῃ Εσγρὺ ν ἢ δοτηδ 
οὐ εἶς8 οἴου ἔμ Θχδιαρ]6 οὗ {πὸ ΓΧ Χ,, ἴο 21 γϑᾶγβ, οσ ἴὼυ ἰθῃρὲμ- 
οπΐηρ ἴπ6 ροτοα οἵἩ 480 γεδγβ ἔγτοπι {πὸ ἀοραγίατο ουὖἱ οὗ Εργρὲ 
το ἴμ6 δυϊΠάϊηρ οὗὨἨ ἐμθ ἴθ πιρ]6 δοοοσγαϊηρ ἴο δὴ δἰ γσῪ σοι θὶ- 
πϑίΐοῃ οὗ Ψοόβορῆυβ, νῖῃ 4. Ὁ. ΜΊοΝ., Φ4ῃη, δῃά οἵδπογβ, ἰο 592 
66γ8.} : 

ἱ Υ. 2. Τιο νν4}18 οὐ 1 ἔθ ρ]9 6 γΘ πιθαβυγθά τοῦ τι, 

1.58 ἐδὸ ῥγοοῦ οὗ ἔμ οογτϑοίῃβββ οὗ ἔθ 480 Ὑϑδσβ᾽ σϑδίάθποϑ οὗ [βγδοὶ 
ἴα Εδγρὲ ἰ8 ποί ἱπ ρῥἷδοο μϑῦθ, 1Ὁ τυ Ὀ6 ΤΩΘΓΕΙΥ τϑιηδγκοᾶ ὈΥ͂ (Π6 ΤΑΥ͂, 
ἐμαὶ ἐμ6 βἰδίοιηθαί οὗ ἔχ. χὶϊ. 40, ἴῃ 1861 88 ἀϑβπιία 88 οἴϑασ, ἀθσίνϑβ 
ὯΟ 8118]} οοηδτιτηδίίοι ἔγοῃ ΕΖοῖ. ἱν. ὅ, θ, ἡ Ποσο (86 8390 δηὰ 40 -- 
480 ἀδγβ ἰο "6 τϑοκοπϑὰ 88 ὑθϑσβ, δγὸ ΟὈΥἹΟΌΒΙΥ 6 Κα ἔζοτα {86 ἀυγα- 
ἐἰου οὗ {80 Εργρίίδαῃ Βοπάδρο, ὁοαρ. Η ἄναγε. Οὐπιπι. οα [Π6 Ῥαβθδ9θ. 
- ἼΒο οοτγθοίηθββ οὗ [89 480 γοδγβ ἐπ οὐν ρϑδβαρθ, Ἡ ΒοὮ 1 Βανο ἔοτ- 
ΤΩΘΥΪΥ 8δόνστι ἰπ (6 “ΠΒτοποϊορίοδὶ ἱπνοδιραίϊοι οὗὁἨ 86 γϑαγβ, συμ οἢ 
οἰαρβοᾶ ἤοπὶ [86 ἀοραγίατο οὔ ἴβγϑδοὶ ἔγοπι Ερυρί ἰο ἐμὸ δυϊ]αϊπρ οὗ 
ϑοϊοπιοπ᾿ Β ὑθηιρ]α,," ἴῃ 1π6 ““ Πογρεϊθομοηῃ Βοῖτγ. σὰ ἃ. 860]. ὙΥ18- 
ΒΘΗΒΟὮ.᾽"" ἴΐ. Ρ. 808 Β΄. σαπποὶ 6 μϊδοθὰ ἴῃ ἀουδὲ Ὁ 86 τϑοθαὶ 
ΘΕΒΑΥ οἵ Αγολίπαγά, ἴα σἰγοποῖ. ϑαογεό, δαεοέ σι" ἰε8 αἀδοουυεγέες ἐδ 
Ολαπιροϊίιοη, Ῥαν. 1841. ». 59 δ΄. ἰο ἔχ {π18 ροτίοᾶ δἱ 498 γϑδγϑ, δ 
18 ΘΕΘΑΥ ἴθ ὙΠΟ θαβθὰ οα πὸ δυποςτοπίβτῃ οὗ (μ6 οἷὰ Βφγρίϊδα 
διἰδέοτυ, 8 ἰουηάαίίοῃ δὲ ργϑβθηΐ ἔδγ ἴοο ὑποοσγίδίῃ. 
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αἰχέγ σα 8 ἰοηρ, ὑσγοπίν Ὀσοδά, απὰ ἐδίγίν Πρ ; 8. ἱ. Ρ. 4. Ρ. 49 
ΒΕ, ὙΠ οὐδ] ἴ8 1μ6 Μοβαῖο, αὖον {8:6 θδυ ον ϑἰδηάαγά, 2 ΟἸγ. 
11. 8, ΟΥ ΒΟΙΥ ουβὶξ, δοοογάϊηρ ἴο ΕἰΖοὶκ, χ]. ὅ, χ] 1, 18, ἃ Βαπά- 
Ὀγθδάιῃ Ἰοηρον ἐμδπ [Π6 σοΙησποι δηα ᾿δίοσ 0Π6, ἃπά δοοουϊηρ 
ἴο ἐδ σατϑῆι] τηϑιθοσοϊορίοδὶ ἱηνοβ σαϊοηϑ οὗ ΒόοΚΙ ἴῃ Βασι οδα, 
2. (6868. ἃ. 151. Ρ. 61, Θ4.4] ἰο 284, 888 ΡΑΥ1Β ᾿'π68. ΤΠ ΗΘΡΥΘ 
ποσὰ ΓΘ βργίηρβ οτα [86 Οορίέϊς πιαΐδ οὐ πιαλὲ, στ {19 

φγεῆχ, απιπιαλῆ, {πὸ ἔογθαστα (Π9 οαδῖϊ, 866 ΒοΙΊΉ. 1. Ρ. 4. Ὁ. 51. 
Υ. 8. ΤΘ ροόγοὶ Ὀοίοσβ ἴΠ|6 Βα ΠΟ ΌΔΓΥ γ͵88 α͵8ὸ 81} οὗἉ δαυαγθ 

δίοῃββ, 8. ἷ. Ῥ. 4. ἢ. 88 8, “ ὙΘΗΓΥ ΘΟ (5. [86 Ιθηρίῃ ἐπογθοῦ 
δείοσθ {π9 Ὀγθδάίι οὗὨ {πὸ μουβθ, ἔθη οὐ 118 ἴπ6 Ὀγθϑά [ἢ ὑμογϑοῦ 
θείογθ {Π|ὸ ποῦβο ;Ὁ {Πδὶ ἴ8, 18 τγὰβ 48 Ὀσοδά 88 {π| μοῦβθ, ἐν ΕΥ̓ 
σαθῖδ, τ ἢ116 [Π6 σγοαῖθυ ἀἰσηθη βίοι Γὰπηΐ ἢ ρ᾽ ραγ8]116] ἰο [0 Ὀσοϑ (ἢ 
οὐ 86 Βοῖιβθ 18 οδ]]θά τΠ6 Ἰδπρίῃ, ἀπα ἔθη οαδὶ(8 ἄἀθορ. [{8 μοῖσῃς 
᾽β πιοῖ ρσίνγοῃ 'π ΟἿ παγτδίδνο, ἀπ ὀδπποῦ Ὀ6 ἀϑοογίαί θα Ὑ1Ὲ} ο6Υ- 
1 ΠΕΥ, 88 1Π9 δίαίοιηθηξ οὗ 120 συ ἱΐ8, (2 ΟἸγ. 111. 4), τϑϑὲβ τηδηϊ. 
[ἘΒΌῪ ὁπ 8η οἷα ΘΥΤῸΓ ἰῃ ἰγδηβουρίίοη, 8. ἷ. ῥ. 4. Ρ. 90 ἢ 

Ν. 4. Τμὸ νἱηάουβ ἴῃ [6 ἰδ ρ]θ, σοποθγηΐηρ [86 ΠΌΠΙΒΘΥ, 
πδῖαγο, δηἃ ροβι(ίοη οὗ πβῖοι στοαὶ γαυ θυ οὗὨ ορϊπίοῃ ργουβὶ 8, 
(-. πῃ ὑ. 4. Ρ. θ60---Ο4), νγογθ ορϑηθά ἰπ [88 Ὄρρβϑγ ρατί οὗ 116 νγ8}}5 
δθονθ [Π6 5146 βίοσίθβ, πηΐοῖ ποτ πο 18 ἴο 20 οὐδ ]ῖ8 ΒΙρΉ, 
ῬΓΟΒΑΌΪΥ ἴπ [Π 6 ἔνγο β[46 γ7 8118, ἴῃ [Π6 ὉΔῸΚ ν78}} αθονβ {86 Βο] 68, 
8η4, ῥσγονι ἀϑά [Π6 ρογοῦ νγᾶβ ἰονγθν {πῃ [ἢ6 ἱπέθσῖου, ροσμαρ8 4180 
ἴπ 16 οὶ οὐ (80 Ῥογοῖι.---Υ τον ἰνλ» 7. ΡΠ 18. Ὠοῖ ἴο Ὀθ0 

ἐχρ  αἰποά πε ἐπ. ΟΒα]4.,) ὅ'γτ., Ἐρμν. βὅγυ., ΤἨθοάοσ., Ῥτοοορ. 
οὗ ὅζα, βουθγαὶ ΒδΌθ᾽η8, ΠυΓ πον, δῃὰ οἴ υβ, ὈῪ 7 θποδίγαθ ὑπίνιδ 
ἰαέαο γογΐδ απσωείαθ, Ὀὰὶ βίστι 68 πη άοντβ τ ἢ οἸοβθα θθατηβ, {Πδὲ 
18) χοᾶ, σμοβα ἰα εςθ8. οὐ Ὁ] 1πά8β οαπηοῖ θ6 ορθῃθα οἵ οἰοβθὰ αἱ 
ῬΙΘαϑασθ, 88 {πὸ ἱηάονβ Ὁ ΟΡ ΠΑΥῪ αν] ηρδ, 2 ΚΊ. χῖ, 17; 
δη. νἱ. 10. ἰου γι. βρη} ῆ65. ποιμῖηρ δαΐ ὈδαμπΊ8, ΟΓΟΒ8- ΡΊΘΟ6Β, 

τἱ!. 4, ε. ἴ. Ῥ. 4. Ρ. 62 ποῖ. το ἔτοτα Ὡγδϑν ἰο δμαΐ, οἰοϑθά, 

(βαγοίοσα ἢχϑά, 88 'π ὅγυ. δῃὰ ΑΥδΡ.) οοσρ. βοδβί 498, (ἴδθθη. ἐδι68. 
1, 717, Ἔβρϑοῖδ!γ Ηδάνοση. Οὐομαπ). οἡ Εζοῖς. Ρ. 652. Ὑμαβο νἱπ- 
ἄονγβ 80 ΥῪΘ ΡΑΥΕΪῪ ἴο Ἰοῦ οαϊ ΤΠ νροὺγ οὗ [π6 ᾿δηρ8 δῃὰ {9 
ΒΙΆΟ 6 οὗ [86 γα Κίπμοθηβθ, ΡΥ ἴο Πρ ἃ8 νγθ}} {π6 ΠΟΙ͂Υ Ρ]466, 
σ ]οἢ, ὁ δοοουηὶ οὗἁ 118. Πεῖρῃς οὗἨ 80 συὈ 8, δοΐπρ' πγθθ {ἰπ|68 
τπαὐ ΟὔἼΜΘ τα στιδοῖθ, νὰ μοὶ βυ Π οἰομεγ ΠΙρμ θα Ὀγ {Ππ| ΙΔ ρβ οὔ 
1Π|6 σα Θβιῖς ΚΒ, 88 αἷ3ο 186 ομϑιαΡ .8 ἐμαὶ τ το ἄρον ἔπ6 ΠΟΙΥ 
οὗ Βοϊῖ65. 



90 1 ΚιΙΝΟΙ νἱἹ. ὅ, ὁ. 

γν. ὅ, 0, Το δά αϊτίομαὶ Ὀυϊἀϊπρ οα (μ6 [πγθ6 581:468 οἵ εἶ1θ 
θιΏΡ ]9 15 ο8]16ἀ ψὴν ἴον ποι π6 ορὶ μα8 ΘΟΠΒΙΔΠΗΥ δα 

ΤῊ πογά ἰ8 ποῖ σέη. αν. ΟΥ ἕδρηι. ἱδοῆπ.,) ἃ5 Εὔγβε, (οποογά. 8.Ό., 
{πῖπκ8, θὰ σέη. σοππ., Ὀὰΐ 8ο {παὶῦ {π6 γιαϑο. 88 ἃ Ἷο]]θοῖνθ 
τηθδηϊηρ, ἐπ6 γμοἿ]9 στῖηρ᾽ σοηβίβίηρ οὗἨ ἔπ γθ6 βίοσίθβ (νυ. ὅ, 10), 
16 ὅαπι. οὐ {1|ὸ οἵα μαπάὰ ἀθποίθβ [6 βἰ ρὶ]θ βίοσυ οὗ 1818 
νην. ὙΠῖ8 ᾿π ΗΘ Όγονν σατο, δαὰδ ἴῃ Ασαδὶς ἔγοασθηςξ αἰ δε ποῖῖοι 
οὗ 186 φΟ]]Θοῖνο δά ἔπ ἱπαϊνϊ ἀπ] ΒΥ ἔπθ φοπ. πιαδο. πὰ ἔπι. 
᾽8 ἈΒΌΔΙ]Υ ἜΧΡΓΘββο ὈΥ ἃ ββραγαίθ ἔβιχίηΐῃθ ϑηαΐηρ, 88 Ὅν βοοῖ, 

δτοαρ οὗἉ 88ῖ1ρ8, δπὰ τρϑεῳ 8 81 Πρ] Βῃ1Ρ, ΘΟΙΩΡ. Ἑναἰά, ΗδΦ6Ρ». 

αταπι. ὃ 868, ἀῃὰ φνεαπιπι. οτγί(. ἰΐπφ. Αταδ. ἱ. ὃ 295. “πον, 
ϑίγαζωπι, β'1Ε68, κὸ ἔπ 1,.81π, οοπέϊσπαϊίο, [Β6 Ἰοἰδένγοσκ οσ 
Βοϑηλ8, ἔπθη ἴΠπ6 βίοσυ σοπϑί βίη οὔ )οἰβύνοσϊ, ἀπά ςο] δον οἷν 
[86 Βυϊάϊηρ οοτηροβαά οὗὨ βιο ἢ! βίοσγίε}ϑ. ΓΛ ΓΝ» ποῦ σισι 

Ῥατίεἰἴδιι, ἢ.6. οοπέϊσιια αὐ ρμαγίοίθ8 (δεν. βόδι, 7. Ἦ. ΜΊοΙ.), 
αὶ γηξᾷ 5 ποί. ἀοσιι8.) διὰ ΣΤῊΝ 8.8. πρᾶτον ἀθβηϊείοι οὗ 
186 ὧν. ΤῊΘ γϑῖ89 18 ἴο θ6 τοπδοτθά, “«Αμπὰ Β6 δ} ἀραΐηϑὲ 

186 ΝΑΙ ΟὔΊΒ6 μοῦβο βίοχίθα χοαῃὰ αϑοιΐ, παπιθῖγ, τουπὰ ἀδουξ 
ἴπ6 γ 8118 οὗ μ86 βοῦβε, ἀραῖπϑι {6 ΠΟΙΥῪ ῥ]δοβ, ἀπά [δ πηοϑὲ ΒΟΪγ, 
δῃὰ 80 υιδάθ σμδαθοσβ τουπά ἀρουΐ." τὴν ὃ 5 5} 1Ώι65 Πογ6, δὰ 

ἴῃ ΕΖΕΚ. χ]!, 6 Β᾽, βἰάθ ομδιαροτθ. ΤῊ 8 18 βϑε 164, αὶ {86 ππάα- 

Ὠιθηΐαὶ ταθϑηΐπρ, 18 οοηξεδιο4.} (ἀεβθηΐαβ ἴῃ 86 ἐΐδα. 1. 1171 
εἶνεβ 1.18 πηθδῃΐηρβ οὗ »ἂ 1. οοϑέα, 2. ἰαξιι8, α σοϑέα ργοβοῖδ- 

οὗξιν" ἰαίογῖδ δἰργι Ποαϊίο, 8. σοποίαυε ἰαίδναῖδ ἀπά ΒΟΪ 48 ἐηιϊποτάϊ, 

1 ΤῈ ρτουπά-πηοδηΐηρ, (μ8ὲ νμίοῖι 18. ἴο 6 ἕοσῃ οἶδ, βοραγαίβά, ἀ6- 
τὶνοᾶ Βγ Βδιίομον (Ργοθθα Ρ. 840) ἔτοπι ὑπ βαρροβοὰ τοϊαιΐοι Βοίτγθθα 
ἐς δὰ ν» 84 ἰο πρίοῖι ν. Τϑηροσῖκθ, Οὐπιη. οα Ώδῃ. υἱϊ. ὅ, πᾶ 

οἰπηδηη (ΥΥ οἰδδαρ. ἃ. ΕΓΩΙ]]. ἴῃ Α.. α. Ν. Τ΄ 1. Ρ. 64) Βᾶνθ δβθοηἰοᾶ, 
ἷ8 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ἀοίογιηϊπϑᾶ. ἘῸΓ ὕπν, δἰ σηΐβοθ ποὶίμον, ἰο ὑθᾶγ ἀϑιπᾶθν, 
ὯΟΥ, 88 6(ε8. ἐἦεϑ. '. 148 βίδίεβ, ιιπαὶ, οορυζαυϊί, Ῥαϊ ΒΡ Υ σεν σεν, 
ἱποί παρε, γεοίϊϊπαγε, αὐ αἱ., ἱπηλεὶ αἷς. τεῖ, τοϊαϊοὰ (0 τέξερίπωπ, 
δου ρίφγιπι 6886; ([Β6Π6Θ ΟΝ ἰά φιοᾶ ξμϊέυα δέμ ἱππίσιπι ἐϑί, ἰαίμς τοὶ, 

δά δ δᾶν. αριά, )μπία. ἔοο ἐμ οἰβον ἀογί ναινϑα ἕως δυὰ ἷπ 
Ῥιωνειὶ Οὐποονα. Ρ. 115. Ἑτοῖὰ ἴσοις ἰαὶμϑ οοτλθθ, 85 ὅ6δβθῃ. ἴ.6, δδ8 

τ ΒΕ ορθογνϑᾶ, ἐπο ἄξποπι. ἴσχειν αἀ Ἰαρισροσιῖι, δεροσεῖί, είο., ΜΓ ΒΟΓΘδΒ 

Εὔγβο 1.6. οοπϑεϊῥαΐο (μῖ8 ὕπνν 8 Βθραγδίθ τοοί ἔγοπι (89 ἔοστηθγ. 

Ὕογ6 ὑπὸ αμάδπιθηίδὶ τηθδηΐη "οἵ ἴεν ἴο ἴθδνὺ δϑιιη ον, ὕες τηυβὲ 

"ϑρῃ [πο ΘΟΠίΓΑΥΥ͂ οὗ ἀρμα͵ 7καία ; ἴὲ ταυιϑὲ δἰ βρη, βορδγαίοα, ἀινιδοὰ 



1 κιναβ νυἹ. ὅ, 6. 917 

»γοπιάπεπας εἰσ οαίωπι ἰο Ὀ6 16 βαπἀαπηθπεαὶ πηθαπίησ. Βαὶ ἷὲ 
ἷβ ἱπῃροβδῖθ]8 ἕο 860 ΒΟΥ σοϑέα αΓῖΒ68 ἡτΌπα {18 49 ἐμ ἢτϑὲ τηϑδηΐηρ,. 
Απά 186 Αγβθ. κλὶρ [ιὰ6 ποὶ 86 ἤγβέ τηβδπίπρ αββίρῃεα ἴο ἴξ 

ΌΥ εβεπίβ, ργοπιίπεΐι, ὀπδονμΐξ 86 (ἀ6η8,} Ὀὰὶ τηθϑη8---ἃ8 ΤΩΔΥ͂ 
δ6 Ἰθαγπθα τοπι [6 ναγίουβ τηθαπίποβ σπαπηογαϊθ ἴῃ ΕἸαγίαρ᾽ 8 
ες. Αναδ. 1ἰϊ. Ρ. 64----ποίμῖηρ τόσα {Πιᾶπ ρῸ ἔτει, ἀρ θασ, δοπιθ 
ἴο Ἰίρῃξ, ρὸ ἂρ, πιοαηῖ. ὙΠ6 διπάδπιοι αὶ δἰ ρπἰβοδείοη οὗ[ »ἷὧς 

8 ταποὶι σϑίμοῦ δοοογάϊηρ ἰο Εἰ τβ 8 Οοποονά. ρ. ὅδ. 86 ὑιοϊις 
παυῖί, ασοϊϊπαυΐξ ἴπαποθ ἀδεῖνοα, οἰαιαϊοαυϊί, ργορουῦῖγ, ἴο Ἰθαπ 

ςομδέϑη}Υ ἴο 888 5:46. Το Ασαρ. σογτεθροη 8 διδὶ ἴῃ {Π6 8810 

8686, ἔπ6 ποθ ΜῈ εοϑέα, ζῶ ἰαίι8. ἴπ Ηδρρτον ἔγοπι [Π18 ῥυῖ- 

ἸΩΔΓῪ ταθϑηΐπρ ΤΣ »ῦς {πὸ τηθαπίηρβ, 846, βἰ46-ρίβοθ, β'ἀθ-νγα]}, 

ἴον ΘΧΆΤΩ ρα, οὔθ αἰκ, Εχ. χχν. 12---14, ἄς,, οὗ 1π6 ἀπο! ην, 
Ἐχ. χχυὶ. 20---8δ, ἄς,, οὗ ἴθ αἰΐαγ, Εἰχ. χχνῖ. 7, χχχ. ἃ, ἄι, 
5:46-δοαγάβ οὗ 1Π8 ἀννοϊίηρ, θοαγάβ νυ ϊοῖι Τοσιηθά {116 8:46- να }}8 
οὗ 186 ἀν εἸϊῖπρ, Ἐχ. χχυΐ. 20, 27, βἰ46 οὗ ἃ πιουηίδίη, βίορθ, 2 
8απι. χνΐ. 18, β4θ ἴπ ἐπι παπιαη Βοάγ, (τη. “1. 21 ἢ.:} ἐμοπ νὸν 
116 δἰ ά68, ἰϑᾶνοβ οὔ ἃ ἄοοσ, 1 ΚΙ. νἱ. 84) δπά, υ8οὶ οὗ Βυ ]άϊηρβ, 
βἰ46- ρασίβ, 8ϑἰ46-ϑίοσίβ, 51:46- σμδαθοσϑ, ὑπαὶ ἀγὸ αἰζδοῃθά (ο (ἢ 
ταδῖῃ ὈΌ}] ἀΐηρσβ, 80 ποῖα δπά ΕΖεκ. χἱὶ. 6 ἴ, Ετοπὶ ἴΠ6 πιθαηῖηρ, 
δ᾽ 46 οὗ 8146- ρίϑοβ, 18 ἀθυθίορβά {ΠῸ ἰάθα οὗ ἃ ρίϑοθ ρσθβθῃεηρ 8ῃ 
οχιθπαθὰ ἢδι βυγίαοθ, ἃ Ὀγοδα δοαγὰ, νἱ. 15,16. ΤΠ τηρδπίην 
ἸαἸ4 ἄονγῃ ὈΥ ἀεβθη. ἀπά ΕἸλγαῦ ἐγαδδβ, αδ86)' ἀ068 ποῖ ὈΧΟΡΟΥΥ͂ 
θοϊοηρ ὕο 186 ποτά, σομρ. ἔΑσίμον υἱΐ. ὃ. 

115 θη. ἰϊ. 21 ἢ »ἷε ἱπάοοα 8 ἘΠῚ τουάδοτοὰ στρ. Βαὲ ἐμΐε 

τασδηΐηρ, 15 ποὲ οἴ ΑΥΪΥ δεδοτιαἰποᾶ, ΔΙ᾿ βου ποὶ 8ο ἀθοϊ θα ἶγ δγτόπθοιδ, 
85 Ἠοΐπιδπῃ ἱ. Ρ. 4. ββϑβοσίβ. [π 6 Ουβουγιν οὗὨ {μ6 πιδίίϑσ 1818 ρδ8- 
888 οδπ ΠΟ πιοῖο ὃ6 Θιῃρίογοα (ὉΓ αβοθγέδ πίη (6 Ῥγορϑὺ πιϑδηΐῃρ' οὗ 

86 ποτὰ {8δὴ ἤδη. νἱῖ. ὅ, θθϑδυβα (π0 τηβαπίηρ' οὗ νὮν! ἰ8 ἀϊθραιοά, 
5.0 Ηδνεσῃ. ου [89 ρϑβϑαρθ, δηὰ ΠΩΣ ἴ6 εἰβθῖνογθ οαμὰ ΟὨΪΥ ἷπ [89 
Τατσ. Ηἱενοδοῖ. ϑι. χ]ῖν. 9, ἴῃ 186 ρέγαβθ, τηδῃΣ β ] Υ δ᾽ ἀΐηρ᾽ ἰο θα. 
ἡ, 21 ἢ, δὶ ΓΞ ΚῸ τ ΓΤ οηθα, ὙΠΟτΘ τὴν ἄοοθ8 ποί δϑυϊξ, 
Απᾶ 20} χνὶϊ. 12, 8. χχχυῖἝ. 18, δηά ζ6γΓ. χχ. 10, οδῃ Ἵοοπίγ δαΐθ 
ποϊπίηρ ἴο ἃ ἀθοίβίου, Ὀοοδῦβο ΠθτῸ ΠῚ ᾳυσδίίΐοη, ΠΝ τνε ἷθ ὑο 

θὸ ἀεοτίνοα ἔγομι νἷς ἰαίιιδ οΥ »Ὦξ εἷαιαϊοαίϊο, ΔἸ μου ρ ἴπ Τοῦ αν , 

12 ΗἰγΖοὶ"β ὀχρίαπαίΐοπ, ἰδ 5 τοαὰν ῸΓ τΩΥ 5 τδδὲ ἴ6, ἰο οδῦδθ ῃ16 ἴὸ 
441], τοπυδὶπα ἰὰ ἐ8ὸ δίφροι ἄορτοθ ἀουδεα 

ΨΟΙ,ῚΙ. α 
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Ὑ. 6. ΤΙ Ὀγθδάι οὐἨ [μ686 8146 βἰουῖθϑ ννα8 αἰ ἴδσοηξ; ἐπ 6 

Ἰονναβὲ, ἱπ [η6 ἱπίθσίον ἔνϑ, {πὸ ἢ} 4416 β'χ, δπὰά τπ6 ῃὶρῇοβὲ βουθα 
οὐδ Ὀτοαά, θθοδῦβα ἃ χσϑἀποιϊίοη ἰῃ [86 γ συ ῖοῖς τυ 8}} οὗ Ἐμ6 
θιλρ]6 (8. ἴ. Ρ. 4. Ρ. 88 ἢ) ἴοοῖκ ρδοβ δ βυθΥ βίογυ, {πδΐ 15, ἃ 
τοθαΐθ νγὰ8 πιδάθ, οὐ νυ ἰοὰ [μ6 ὑθᾶπιβ οἵ {Π6 5.6 Ηοοσ γοδίθα, 

σε μβοαῦ ραπθϑίγαϊηρ {Π6 ἴθι ρ]6 νγ8}}. Ηδποο {π|8 νίηρ ββου]ά 
ἌΡΡΘΑΓ 88 ἃ θυ] ἀρ ΡΑΓΕῪ διιρροτίοα ὈΥ {π6 ἰθιηρία, γεϑεϊησ οα 
186 Ἰοάρεοϑ οὗ 118 νν]], δῦ 511 ποῖ ᾿ῃτοσιαϊηρ] θὰ ἢ 11, ἀπά ἴπ 

1818  ΑΥ ἴμ6 ρα ἀἰρτν οὗ {16 βαποίααυυ δ6 ργθβογυβα, 8. ἴ. ἢ. 
ᾳ ν. 52 ἢ, δδ,., ὙΤΠ6 μοῖρ! οὗἉἍ {8686 546 ομδταθοῦβ τν88, δοοοσὰ- 
ἴηρ ἴο ν. 8, δ οὐδ [8 ; σοποογπίπρ ὑπδὶγ χοῦ 8]6 ἰθηρσίῃ ἀπά 
παμαθοΓ, 8. 1. Ρ. 4. Ρ- ὅ6. (ΟΟὐποογηίηρ [86 ρθουν υ86 οὗὨἨ 5, ἱπ 

ταθαβασϑιηθηΐ8---δ, 6, 7 ἰπ [ἢ6 οὨΡΪ᾿ --- δ, θ, 7 οὐδ᾽ .8, τ ῖς ἢ 8 
αἶβο ἔουπα ἱπ [πο Αοἰμορὶς, σοιαρ. (οβθη. Τογρο, Ρ. 696, Νοῖ.» 
δηα ἐῪδ8.1. 110. 

γεν. 1. »ῬῸ προ ὯΝ ἶ κ. 411 υηνἱοϊαίθα βίοποα οὔ 189 

ΠΌΔΥΤΥ; ἡ ἀμα 15, ποῖ ΥΩ ὉΠΉΘνΤη βίοῃϑβ, ἐπαῦ Ῥγον θη οθ 
δά οϑαδβοά 80 ἰο σγον ἐπαῦ {μ6γ ἀϊά ποὶ προὰ ἴο δ σγουρὰ 
(ΤΒοοά. διὰ Ῥγοοορ.), Ὀὰξ βίοῃϑϑ {πῇ γγθγ8 80 ἤϑύγῃ δπὰ σσουρῆξ 
ἱτη τ] ἸδίθΥ ἰπ (Π6 ααλυτΥ, ὑπαὲ ἴῃ {π6 Ὀυ ]άϊηρ οὗἨ ἔπ6 δϑπιρὶα 
Ὑγ8}18 ΠΘΙ ΠΟΥ ΠΑΠΊΤΩΘ ΠΟΙ ΟἸ86], ὩΟΓ ΔΠΥ ἴο0] οὗ 'γοὴ ννᾶ8 σϑ- 
αυϊγοά ἴο ργϑρᾶτθ {πη ἔδυ! οΥ---ἰαρίἀ68 ἱπέοσνί ὁαφσίβιίογεῖδ, ἵ.6. 
φιαΐοε 6:οϊδὶ ὁγαπί. Ἡῖπ. ἴω. Ὑ}6 ὀχργαββίομ, “' βαυπηπηθι, Ομ ἶ86} 

-τνναϑ ποῦ ἤθαγα," 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ πιθᾶῃβ Ὠυροιθο οὶ] (ΠΏ 6γ68.), δά ἰβ 
ἱπέθῃ θα ποῦ ΟὨΪΥ ἴο δἰίθϑὲ [Π|π6 31.1}} οὐ 886 Ὑγτίδῃ Ὀυ]άοτβ, Ρὰξ 
ΒΟΓΎΘΒ ΤὨΘΡΟΙΥ ῸΣ 1Π6 ΠΆΓΟΙ ἀοθβηϊοι οὗ {πὸ Ὁ ἢ Ν, [πὰ 
ΟΥΑΙ ΠΑΡῪ Ὀα αἰ πρβ {{Π|ὸ βίομθϑ ὑγ6γΘ ΟΠΪΥ ΒΘ ἴο 8} ψθοτθ 106 
Ὑν8}}8 ὑγογθ ογθοῖθαά, Ὀὰΐ [ἃ γγαβ οἴ μογνγίβα ἴῃ 1Π6 θυ ]άϊηρ οὗὨ 1Π 6 
τοι Ρ]9 ; ἰπ 818 Θα80 ΠΟΥ͂ γγ6γ6 ΘΟΙΊρ]Θ ΘΙ Υ ἀτοβ8θά αὐ ἔπ χυδιτγ. 

ἴῃ ν. 8 {π6 ὈΓΟΥΠΥ οὗὨ [π6 δχργθβδίοῃυ μ88 θη {Π6 οϑα86 οὔἁ 
τη οὗ τηϊβαηἀογβιδηάίπρ. ΤῊ οογτϑοῖ ἱποργοίϑιοη ἤᾶνϑ ΔΙ γον 
(ἰ. Ρ. 4ᾳ. Ρ. δ8 8.) ρίνϑη : “Α ἀοον ἱπίο ἐϊιο τη 4416 σθαι θοῦ (ΟΣ 
1π6 ὍΠΑΘΙ 8(ΟὙγ)}) γγὰ8 ἴῃ {86 τίρῃι! 5:46 οὗἱ [π6 πουβθ, ἀπά {Π6 Ὺ 
νηΐ ἀρ 1} τ παϊηρ βέαῖτβ ᾿πίο (Π 6 ταὶ 416 (ομααθοσ οὐ {6 
τ 16 βίουυ) ἀπά ἔγοπι (Π8 τα 416 ἱπίο {π6 {μϊγὰ βίοσγ." [π 

᾿  ΟΟδοογηΐηρ 80 Βτατηπιδίἰοαὶ οοπῃοχίοη οὗ ἴπθθο πογᾶβ, ἱπ ψῃοὮ 
ὀνθπ Μδαγον βίυπι] θᾶ, οοποαί γίπρ' τ) ἰο δ6 ποῖ 86 ρϑηϊεῖνβ, Βαὶ ἴῃ 
εὐλων ίο ἸΒΝν οοταρ, ἄοδβθη. ασϑηπι. ἃ 118, 1. 



Ἵ κιναϑ8 νι. 9, 10. 99 

ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ Πουβ68 ΤΠ6Υ σου] ἀβοθηα ὈΥῪ ἃ βέδὶ Ὸπὶ νι ποὰΐ το ἐπ 6 
ὌΡΡΘΙ μια θοῦ (τυ) ψ]μοὰΐ ἱπίογίδσίηρ τ (ἢ6 τι 4416 

βίογυ, φοῃρ. ΥΥ ἵπον, Ὧ15]. ΒΕ. ὟΥ. 1. ρ. ὅ48. Ηδγϑ ἐπ 6 Ὺ τνεπὲ ἤτβι 
τγοαρῆ ἃ ἀοοῦ ἔγοπι τι ουῦ, ποῖ ἔγτοπι {πθ ἰῃίοσῖον οὗ ἔμ6 β8πὸ- 
ἴθδγυ--ταβ ΘΟ ΠΆΆ86, ἱ. Ρ. 4. 4856 γ}8---ἰηἴο {Π6 τι144]68 Ομ θοΣ οὗ 
186 ἀΠ66Γ βίογυ, δηά ἔγοπι {[λ18 σμαπη 6 (ῃ6 νη ϊηρ βίαῖν 164 ἴο 
1π6 τα 419 ἀπά ρραῦ βίοσυ. ΤΠ βιαῖγ ννὰ8 δγθοίβά ἴῃ [ῃθ 
σμασθοΥ 1186]. ποῖ ἴῃ [ἢ9 ἰθτρ]6 νν4}} (ΤἨ6οά., Ῥτοο., πὰ οἱ 68), 
ΒΘ] ἰδ σου ]ὰ ποῦ ΟὨΪΥ μᾶνθ μδά πὸ στοομῃ ῦονο, ὈαΣ ψου]Ἱά 
πιᾶνϑ νυἱοϊαιθα [Π6 βαῃποϊ ΣῪ τπογα ὑμδὴ (Π6 μο]68 Ὁ {86 7οἰβὲ8 
ΒΟ πόσα δνοϊ θά. 

γν. 9 δηὰ 10 οἷοβο μΐβ βοοϊίϊοῃη. Μδῃ θεν Ποῖ, 88 ἀθόονα ἰῃ 
σν. 1 δπά ὅ, ὈΥ [86 γ)ὴ οὗ ΒΟΐἢὶ γθυβθ8, ἔπ ὑθπιρ]6 βοιιβο 18 ἀ8- 
ἀηραϊϑηοά ἔγοπι [Π|6 νΐπρϑ, Δα ἴΠ|680 ἃΓ6 Δἀάοα 848 Δη ἀρροπάδρο, 
Ροϊοησίηρ ἱπάθοά ἴο ἘΒ6 ἔθ ρ]θ δῃὰ ἀθϑεϊπϑᾶ [Ὁ 118 86, δαΐ 81}}} 
Δἰιορεῖμοῦ βυθοσαϊηδίθ ἴο 1. ΤῈ ποσὰβ ἡ ἿΒῸνν ΒΙΟΔ Ι, ἰ. 

Ρ- 4: Ρ. 64. Νοῖ., υπάογϑίοοά οὗὨ {Π6 τνναϊηβοοιηρ οὗὨἨ {π6 ἐθιωρὶθ 
ὙΠ οοάατ, 1 σα πονν, ἔμο σϑρθαίθα σαγθία] Χαμ δ οἢ, ΟὨΪΥ 
Ὁπάογβίδηά, νὴ 186 ΟἸ4]4., ὅγγ.,  αἷρ., ΑΥάΡ., ΤῆΘοά.,) ῬΤΌΘΟΡ., 
Μάπηβίον, ΟἸογ., ἀπὰ ταδην οὐδιθγ8, οὗ [Π6 τοοῆηρ οὗ [π6 ῃουβθ, πὰ 
ΤΘΠΩΘΓ: “ὁ δπὰ πο οονογθὰ (ἢ ποιβθ Π Ὀθαῖλ8 ἃπα Ὀοδγά8 οὗ 
ραν Σ ΤΠ προθββι ον οὗ 118 νίθνν δυῖ868 (α.) ἴγοιῃ ἐμ οοῃ- 
ἐταβϑίρα χοϊαίϊοη οὐ [16 ἔνγο γθῦβθθ. Ὑ,. 9 ἰγθαΐβ οὔ 6 ἴθι ρ]θ 
Βοῦβθ, γ΄. 10, οὗ 186 αἰίδομβα πίηρβ. ΑδοΟΡΑΙΠΡΙΥ 88 ποίμίηρ 5 
βαϊ ἴπ ν. 10 οἵ {Π6 τοοῦ οἵ [Π8 ἐθιαρῖθ, Ὁ 18 παῖαγαὶ ἴο ἀπά ογϑίδηά 
1.6 τγοσὰβ ἴῃ απρβίίοη, ν- 9, οὗ 1π|8.(ἃὨ ΕὟΓΣ τῃ686 οδη (δ) ὈΥ͂ πο 
ΤΩ 805 ὃδ6 πῃάεογβίοοά οὗἹὨἁ {ππ ἰπίογπαὶ υγαϊ πβοοίηρ,, βίποθ ἔπ [0]- 
Ἰονσίπς βοθοϊϊοῃ, ἔτοπι ν. 1ὅ, ἢγβε ἰγθαῖβ οὗ {μ18. ΕἾΠΑΠΥ (0) [8 Ϊ8 
νἷανν 18 ομβυιηθά ὈῪ {86 86 οὗ {6 νογά Ἰωῦ, ἸΒῸ» ἰἀθηϊίοαὶ 
ἢ Ἰρ Πϑαϊ. χχχη!, 19, ἀπά γο]αίθαὰ τὸ ἿῈΝ» μἰἀ6, φΘοποθαὶ, ἐμ 8 

ΤαΘ8Ή8, ΡΙΟΡΟΥΪΥ, μἰάθ, οοποθαὶ. Τἢΐβ ἕπῃ ἀαπηθηα] τηθδηϊηρ 9 
Βπὰ 511} 'ὰ θαι. χαχῆϊ, 21, “΄δῃὰ Βα 8αὺν [πὲ {π6 ρουοη 85- 

1 ὙηΊπάονΒ δγὸ ποῖ τηϑηϊϊοποα ἴῃ {86 846 ομαπιῦοσβ, θαΐ ὑΠοῪ οου]ὰ 
ποῖ ροβϑίθ]ν ὑθ Δἰτορϑίμον νδητηρ, ὁνθα ἰ {π086 ΘΒ ΘΠ ΌΘΓΒ ΟὨ]Υ͂ βογνοᾶ 
ἴον Κοορίηρ ἐμ ῥτγί ϑίθ᾽ ρϑιταθηΐθ, 86 ὑθιαρ]θ ζατηϊταγο (υἱϊ. δ1, 2 ΚΙ, 
χὶ. .͵9: 2 Οἱγ. γ. 1) διὰ οἵϊμον βδογϑὰ οὔ )θοίβ ἀπά τ} ]]οβ. 
᾿ΓΛΎῚΡ ῬΓΟΡΟΓΙΥ τοῦθ, 2 ΚΙ. χὶ. 8, 1δὅ, 2 ΟἸν. χχὶδ, 14, ΓΝ 

Βοζθ, οϑᾶδσς Βοαγὰβ δπὰ Ρίδηκβ. Βοίνθοθῃ {Ππ6 Ῥθδπιβ ἐμ Ὀοθσὰβ γε σθ 
ἰωϑογίθα ἴῃ ΤΟΥΤΒ. - ᾿ ' 

σ 
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εἰστιοα το εἰμι οὗ ἴδ Ἰανγρῖνοσ νᾶβ πἰἀάθη," ( ΒΒ.) Ηδφποο ἴ5 

ἀογῖνοα {16 πιοδηΐηρ, οουοσ, ἡ οι [86 πογὰ [88 μοὶ ΟὨΥ ἴῃ 
οἴμιον ραββαρθβ οὗ {π6 ΟἹ Τοβίδιηθηῖ, πὲ αἶβοὸ ἴῃ [86 Ταϊπιυά, 
οομρ. Βαχίοτγί, Ι6χ. Ἵμα]ὰ, γδῦῦ. ἰδ] πηυά. Ρ. 1527.---ἰπ [Β6 ῥτθ- 
Βϑθηΐ ραββᾶσζο ἐπουθίουθ ἸΒΌ οἈπποῦ τηθδῃ Ὀοαγά, ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΙΪΑΥ ὙᾺ 
νγοοά, Ὀδοδιβα ἤῸΣ {118 18 Β64, ν. 15---20, [Π6 νϑ σὴ τῶ» στο} 

αἰἶβο βίρῃὐβοβ 89 ονθυϊαγίπρ οὗὨ ἐδ νγ78}18 τ ρο]ά, ν. 30, 31. 
Ἑαγίμον, ἸΒΌ τὺ» 15, πηθδῆβ ν78}}8 οὗἨ Ἄοονθσίηρσ, δαπὰ ἹΡΌ 

τΠΝ Υἱ. 8), ἃ οονοσίηρ οὗ σθάδυβ ονϑὺ [Π6 οἤδιαθασθ. ΟΡ. 

80} νι, 7. 
Υ, 10. “ΓΙ Ὶ»» 118 μεῖρμί, [πι6ὲ ἴ8, 186. Βοῖρμξ οἵ {1:6 βἰῃρὶθ 

βίοσυ. ΒΥ δὴ ̓ Ἰποχβοίῃβββ σϊβίηρ ἔγοπι Ὀγουϊγ, [86 Βυ ῆχ 15 το- 
ἐδγτθά ἴο ΟΣ, αἰϑμουρῃ 1π|8 Ποσθ ἀβθποΐθβ ἴ:6 ψ0]6 δα] ϊπρ 

1 Ἐπ τι, ἱπάοοᾶ, Οὐποοτα ε.0. ρῖνοθ δ4 80 ἢγβί πιθαπίηρ : σοποαπηε- 
γαγε, Τοτπίσαγε, ἰο τοὶ, Ὀοδγὰ ον; Ἀαΐ ἐμῖ8 6 ἑουμάβ Ὁροι 8 πποοσ- 
ἰδίῃ ἀογί ναι ἔγοτα 8 στοοῖ ραη, δαπ σπὶϊῃ δα ---- οοπθ. ὍΤ8ο σχηθδηΐῃηρ 
430 ϑϑυτηθα Ὀγ εβοη. δηὰ Ὑ 'ποῦ δέον Κἰμηοιὶ, ἐεαὶξ, ἴ8 ποί ἕαπᾶκ- 
ταθηΐδὶ Βυΐ ἀου γεγο, ἐμβουρῖ ἱῈ Ὀϑοδπιθ ρσγονδὶθπὶ ἴῃ {86 Ἰδίθυ ἀβαρθ. 
ΤαῖΒ ἰδ δ δἰδὸ ἐπ, 86 ΟὨΪΥ ἔνγο ῥϑββᾶρεθ ἴῃ Ὑ οι 1{ οοσῦτΒ θαγοηὰ 
{86 ῥγχαδβθηΐ βϑοίϊοῃ, πδιλοὶυ, Ηδρ. 1. 4; 7ο6ζ, χχὶϊ. 14, [πὸ {86 ἔοστηες 
το θυ ΘΧροϑίίοσθ, περαὶ (Εοθβθηπι., δυγ., Ηἱἰχζίρ, Ἐνν.), βϑποσαν 
Τϑηᾶογ, “18 16 ἃ εἶπηθ ἴου γοὰ ἴο ἀ)76}} ἴπ γοῦν ναϊπβοοιϑα (0) 

Βουβο8)" Βαϊ ψημουΐ τνασταπί, ΕῸν ϑύϑῃ ββουϊὰ τ ν)) δοίσδι 
Ῥεϊοπρ' Δ8 δῃ δἀϊθοίζνθ ὑο ζ7γν 88 δὴ δα)θοιῖνθ σε βουΐ δὴ δτίϊο]θ 15 
Βοιῃ 1 Π108 Ἰοἰποᾶ ἰο 4 ἀδπιῖθ πθαπ, (οοηρ. θη. σχχνυίϊ. 2 ; Ῥβ. Ἅσχεμτ. 
10, διὰ Ἐπτν. αἀτδιηπι. ὃ 687), 81}}} 16 τηβὲ βυτργῖβθ 8, ἐμαὶ (86 ρτόρβοὲ 
Ββου]ᾶ δ ὁποθ ργϑϑύτηθ, παὲ 411 (86 μουβθβ ἴῃ «06 ΓΒΑ ]6πὶ σοῦ νγδῖῃ- 
βοοίἰθὰ, οὐ οονθγϑᾶ τὶ ΘΟΒΕῪ Ὀοδγάϊηρ, Βοδγ οὶ Υ βἤθθῃ γθ8γ8 αἴθ (86 
τοίυσῃ οὗἉ [80 6χὶ]οβ ἰηΐο ἐποὶν ἀοβοϊαίθ οουεΐγν, γῆθγο 86 τ Βοἷθ οοηᾶϊ- 
ἐΐοπ οὗ Ψεγαθαῖθπι νταβ 8.}}} ἀθρίοσβ ]6 διὰ πτοίομοὰ πὶ (86 ϑχίγοπιϑ. 
ΒΑίμονῦ τπησϑὲ πὸ σϑηᾶθσ, “ἰο ἄν 6] ἴῃ γοὺῦ οογεογεά (πὲ '8, τνϑ}}- 
8θοιγΘ ἃ) Βουβ68," Ὑ 8116 ἴπ6 Βοῦβθ οὗ ἀἀοὰ 1168 γαβίθ. ἴα γοὺ οᾶτθ οἱ] 
ἴου γουγβαϊνοβ, ἐπθ ῥγορμδὶ τρθϑῃ8 ἴο 880, ἰδ Ὑ6 ΤΩΔΥ͂ 11ν6 τὺ}]] βμοῖ- 
ἰογοα υπᾶρν τοοΐβ, δὰ μᾶνθ πὸ βοϊϊοϊψαἀο ἔου (86 Βοῦβο οὗ αοὰ ἐμπαὲ ἱξ 
ΤΑΔΥ Ὀ6 Βα 1} ἀραὶ ὃ [ἢ «6Γ. ΧΧΙϊ. 14. 4180 γ ΣΦ Ἃ ὮΒΌ τΔῈῦ Ἀδ βαυϊί- 

ΔΟΪΥ τϑηάογοᾶ, οουεγδα ευἱὴ οεάανδ, ΔΙ ΙΒουρᾺ θτα 8180 ἐμ τηοάογῃβ 
εἶνο ωαϊηδοοί(εα. Ἐννοι [86 ἀοτγίγαϊίνθ γον» 20. 1. ὅ, βρη 868 ποὶ 

παυΐδ, α ἰαδυϊαπᾶο εἰ αὔαῦτε οἰαδογαπάο, Ὃν ποῦ), βϑοδιβο ν. 8, 4, δ, 
ΣΝ 8. ἀϑοᾶ ἴογ [818----ποῦ ὀνθῃ ἑαίεπι (παυεην)͵ φμαῖΐεπι Ῥέϊηΐιιδ ἰδοίαπι, 

Οἷοοῖο, (Κεντ. ν. 84), εἰ Οαεϑατ. (δεϊ!. οἷν. 8, 101), οοποίγαίμιπι, ὩΡαοὶ 
κατάφρακτον υοοαπὶ, (ὙΥ ἰλ6 0), θυϊ ἐλ ἀδοῖ οὗ ἰμ6 δῖρ, φμοὰ ναοὶ στέγην 
εἰ κατάστρωμα, ῬΙαμίιιδ δίεσαπι, Ῥείγοπδι9 οοπιδίταἴωπι παυὶα ἀϊσωπῖ. 
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φοπαίβείπρ, οὗ ἐἤγεθ βίογίθϑϑ. ἡ) ἩΓΙΈΦῊν “ 884 18 (ἔπ νεῖπιρμ) τεδιϑά 
οὕ ἴμ6 Βοῦβα Ἡΐ ᾿δατηβ οὗ οϑάατ ἦς ΑΦιποίιαηφυο ἐγαξ ἀοηιιΐ 
ἐϊσπὶς οοαγίηὶθ. Οοεγ, ΑΑἀλαδίίψμε ἀοπιιὶ ρμϑΡ ἴίσπα σοάνίπα. 
ὅ86Ρ. βοὴ. [Ππιθη80]6 15 ἐΠ6 γϑπάοσίηρ ; οοπίαδεζαυΐέ (( 6δ6η.), 
ΟΣ οοπίέσπαυϊξ ἀοηνπι, ἡ ἢ ὙΥΊΠΟΣ ἀμάογδίδηάβ οὗ ἐπ τοοῦ 89 
[86 εἰοπῖπρ' οὗ τπ6 θυ] πρ, αἴον [86 ΟΠ] ά. ἀπά ἐπ Υ αἷρ., νυ μῖσῃ 
ΤΌΠΟΥ ὙΠ ἀἰγθοῦγ ὈΥ οουδν. ὙΠ Τρ δ ἢ8 ποίεμοῦ οΟΌδ' ΠΟΥ οἶοδθ, 

ποῖ δνϑη ἰπ [Π6 β'ρ͵θ ραββαρθ οἰἰβά ἔον ἴξ Ὁγ θβθη. δῃὰ Ὑ που, 
Ν ἢ". νἱῖ. 8, 88 τἅχζ2ὲ ΠΙΔῪ ραγοοῖγα ἴγοτι {185, {πὲ ΘΠ 8} 868 
ὋΡ οὗ 16 βῃυξζίηρ οὗὨ [86 ραΐθβ, χἹ. 19, ΓΝ ΘΟ 356 αν 

ΤΩΘΆΠΒ, 0 δεῖζε, ἰαν λοϊά οὗ, σγαβρ, Ποιά ζαδέ, ἀῃιὰ 18 οοπδβίσιιοά 
Εἰἴποῦ δ. αὐσιιδ. γεὶ δἰ μέγα. (Φ υᾶρ. χὶϊ. 6; 2 ΟἸιν, χχν. ὅ), οσ 
οὔδμοσ 8.1}}} ψ 1 Ἅ. ΤῊ δπίμον ποσθ οἤοϑ ἔμ σοπϑίρ. ὁ. ἀσσιιδ. 

θδοδῦθθ μ6 μαα υϑεὰ Δ ΠΝ ἴῃ [Π6 56η86, 7δέδη πα. Ὑὴθ τηθδη- 

ἴπρ ἰδ: Βοσϑαβο [ἢ 6 ΒρΑπαΒ οὐ ἴΠ6 5[ά4ο δέοτίδβ τεϑίθα οπ ἐμ Ἰοάροβ 
οὗὨ (86 ἐδιηρ]α νγὰ}1, {πΠ6 νυϊηρ γγὰ8 αἰξδομβοᾶ ἴο [86 πουβθ, ἱξδ νγαβ 
φοπηροίοα νὴ {86 ὑπ! ρ6, τ Ἰεμουαΐ Πονσανοτ ἱπιοσίοσίηρ ἱπ]ατίουθὶῪ 
νΥ10}} {Π6 ΒΑ ΠΟΙ ΠΆΣΥ. 

Ιὰ νυ. 11---Ἰδ ἰδ σοπιπηπηϊοςαίοα 4 ψογὰ οὗἩ 6 Ἰωογά, ψλϊοῖ 
ϑοϊοσαου γϑοοῖνοά ἀυσίηρ ἴμ6 Ὀυϊ]άϊηρ οὐ [π6 ἴϑιρ]θ (866 τῃ9 
»ανίϊο. ΤᾺ ν. 12.).} Ὑο Τιογὰ δβϑαγθα πἰπὶ {πᾶὶ [6 Μ1}1 {Ὁ]Η] 

ἔ8ι6 Ῥγοτηῖθθ πηδάθ ἰο Ἡανίὰ (2 88πι, υἱϊ.) ἴῃ τεραγὰ το ἐπ Βαϊ] ἀ- 
ἱπρ οὐ 6 ἔδπιρὶο οἢ ςοπαϊτοη {Π|ὲ ἢ ν01}}} γα] ἰπ ἢἷδ8 βέαιαοδ, 
ἡαάριηποηίβ, ἀπά σοπισηδηἀτηθπί8, ΤΏ] Οἢ ἀγθ θη απηογαίοα δοοογάϊηρσ 
(ο 11. ὃ ἰπ 186 Ἰανν οὗ Μοβϑβ, οοπιρ. Ἡᾶνοσι., Εδη]. 1. 2, ῥ. 581. 
ὙΤΠΐ8 νογὰ οὗ {[π6 Ἰωογὰ ἰβ ἃ βιιοσὶ Ὀινίπ οοηβνπιδιίοη οὗἉ ἐπαΐ 
ψΠ ἢ εἶθ ἔλίμον Πᾶν! μα ἱπιργοββοά ἀροῃ ᾿ἷἶπὶ 'π ἴ{|6 ἔγϑπ8- 

1 ῬγοθαΡΙν ἐμτοῦρ ἃ ργορβοί, ποῖ, 88. βοβα]ὶσ {μίπκβ, ποσί δὶπθ 
ἀυδίο ἴπ εοπιπὶ δ. Αραϊηβὲ (μῖ8 18 οδρ. 'χ. 8, οοτηρατοᾶ ψἰ8 ἣὶ, 8. 
Οαἰπιοί δβϑογίβ, ἐμαὶ ἐμὲβ σου ̓ δίίοι 0]]οὺν8 ἱπαπιεάϊαί ο] δἴϊον (86 οοη- 
δβοοσαίΐου οὗ (6 ἐδιρ]ο, δπὰ οοἰποίάθβ στ {μαι τηοπιοποά, ἰχ. 2 Β΄, 
Βαὶ {μ6 ροδεϊοῃ οὗ οὖ βοοίίοπ '8 ἀϑοϊἀοα]ν ἀρδίπεὶ ἐμ]8. ὙῈΘ δαῖμον 
Βια5 Ἰηἰσοἀυςοά 1ἱ ἱπ (μ6 παιταίϊνο οὗ (πὸ θα:]αΐπρ' οὗ ἐμ6 ἰθηρ]ο θούνθεα 
186 ἀεθοτίρεϊοι οὗ ἴα ουΐον Βυϊ] ἀπ ρ' δηὰ (86 ἱπίοσηδὶ Βα βδίηρ, ἴπ ογάθν 
ἴο βίιονν ἐμδὲ ἐμ18 πογὰ οὗ (86 1μογὰ σϑπιθ ἰο βοϊοπιοῦ ἀπτίηρ (μ6 Βυϊ]ἃ- 
ἴηρ ἕον {μ6 Ῥᾷτροβϑ οἵ ο4]]Ἰηρ' ἰο 8 πιθΙΠ ΣΎ ἴῃ (86 ῥσοςθδδ οὔ μι] ἀΐπρ,, 
ἔμαι ἰμ6 ἰγαθ βογνίοο οὔ αοα οοῃβϑίβίβ ποὺ ἱπ ἐδ φοβεῖ ογθοϊου δηὰ 
δ Ρ6 1 18} πιοπὶ οὗ ἃ ϑίθῃο βδῃοίθαγυ, θαΐ ἱπ {Π6 ἐδ  (Β{ἃ] ΠΝ οἵ 116 
Ὠλνΐωθ οοσωσωδησηοπίθ. 
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ἴδσθποθ οὗ 186 Κίηράοτῃ ὙΠ} ϑρθοῖαὶ γοΐθγθηοα ἕο ἔπ Ὀυ]άἀϊπρ οὗ. 
186 δηλ ρ]6. ΣΎΎΞΤῚ 8 ποηι. αδεοῖ, “(88 ἴο 118 Βουϑθ, νοι μοα 

Βυΐ!4θβε, 1 ἴοὰ. . . [ὙΠ] ρογίοστω πὶγ ποτὰ πίε Ἐμ66 
ΙΝ . . . Απά] ν]]}} ἀνγ6}} ἀιποηρ [πὸ ΟΠ Πάγθῃ οὗ ἰβγϑοὶ, 
δη4 Μ1}} ποῖ ἐὌγβακα ἴὯΥ ρϑορίβ [βγ86]. Τιτογα! ν Πᾶνα πδὰ 
ποῖ χοροῖνοά {8 ἰδδὲ ῬσΌμἾ88, 2 ϑὅ8πι. υἱῖ. 12 8΄., θαϊ οπ]Υ 
{παῖ τ1Π6 Τῳ.ογὰ που ]α Θϑίβ] 8ἢ. το 8. Βοὴ [ὉΓ ϑνϑὺ ἔθ ἔῃ γοπα οὗ 

μἷ8. Κίηράοπι. Βαΐ ἱπιρ οἰ γ (Πῖ8. οοπίαϊηοα 186 τηοβὲ ρ]ογίουβ 
Ῥχοπηΐβα ἤου [Π6 “1016 ῥθορὶθ, ἴο ψμϊοῃ Πανὶ αἶθο ροϊπῖβ ἱπ 5 
{πη κρίνίηρ (ν. 26.) ὙΊι τῖρμξ, {πογϑίογθ, πιῖρῃς {116 δἀαϊεοι 
οβ [πο 1μογ 8 ἀν ]ΐπρ' ἰπ ἔπ6 πιϊάβὲ οὐ 1βγδδὶ Ὀ6 ἀοβίρτιαϊθά α8 ἃ 
φοπβντηδίίοη οὐ [6 ῥγοπηῖδα ἱτωρατίθά ἰο Πανὶ, ᾿ποῦρὰ {{π18 
Δα! οη ΔρΊΘ68 ἴῃ τγορὰ8 τυ ἢ ὨΟΓΘ οἰ ΒΟΥ Ἡ ] 1.ον. χανΐ. 11, 
ψἤθγο {6 Ὠἰρἢεβὲ Ὀ] βϑίπηρ οὗ ἔγὰθ ορθάϊθμοθ ἕο 186 οοιπηπιαπά- 
ταθηΐβ οὗ σά 18 δφοτηραγϑὰ ἴῃ ἔπ νοσγάβ : “1 ν1}}} δβοὶ τὰν ἰβθογ- 
Π,86]6 ΔΙΉΟΠΡ᾽ γοῦν δηἀ ΤῊΥ 80] ν}}} ποῖ δῦ μοῦ γου." ὙΠ ἀνθ ησ 
οὗ αοά διηοηρ Ιβγαθὶ γϑίβυιβ [0 ἢΪβ βυγῃθο}1 5 ῬΥθβθηοθ ΟΥ̓Θ {16 
ΠΙΘΓΟγ-ϑθαῦ ἰὴ {Π6 τηοϑὲ ΒΟΙῪ ρίαςθ, ἰπ πβῖοἢ [86 ἔγαθ βρ τιῖαδὶ 
ςοπηδχίοῃ οὔ {Π6 Ἰωογά νυ] 8 ρθορὶθ νὰ χοργϑβθηίοά. 

γν. 14---85. ΤῊ οοπιρ!οΐοη οἵἩ 116 Βαϊ] άϊηρ ὈῪ ἴπ6 ἱπίθγμδὶ 
βηϊβμΐηρ οὗὨ {π6 ἴθρ]8. Υ'. 1ὅ. ΤῊΘ ἱπηογ γ18}18 οὗ 1π6 ποιι8θ 
Δ.Ὸ οονθγοά ἤτοι {116 Ηοον ἰο {π6 οἰ] Ὑ ἢ οοάδν Ῥοδγάβ; 1Π6 
ρον 1861} 18 Ἰαϊᾷ τ ἢ ΟΥ̓́ΡΓΩΒ8 Βοατάβ, 80 ἔπαὶ πὸ βίομβ ἴ8 βθδὲπ 
ΜΓ ΐη, σοπιρ. ν. 18.---Τ, 16 Ὁ ὙῈΘ ψ}0}6 ᾿πίθσμπαὶ βρϑςθ ἷβ 80 
ἀϊνϊἀοἀ ὈΥ 8 νν8}] οὗ οϑάδγ βοδγὰβ ἔγτοπι {6 ἤοον ἰο {Π6 νν8}}8 οἵ. 
{16 οοΠ ρ ( ΤΥΥΡΙ Ἔν σ- 10 15 ἴο Ὀ6 ππάοιβιοοά δοοοσζάϊπρ ἴο ᾿ 

ἸΒΦΙ ΓΤ Ἔν. νυν. 14), πᾶὲ {{π|ὸ Τϑὰν δραγίτηθπΐ ἰ8 ὈΥΘΠΕΥ͂ 

ΘΌ 8 Ἰοπρ θὰ Ὀγοδά, δαὶ [Π6 ἔτοηὶ οσγ οὐδ: 18.: ὙΠ6 ἔοστηον 

.1 7 Ήρ86 ἔοστηβ 8.6 {01} οὔ πιθδυΐηρ. [1π διηὰ οὗ Σι861 οογίδ ]Ὺ πὸ 
ΒΥ ΤΩ ΟΪ]16 ἱπιροτί 'β ἴο θ6 βουρβέ ἰπ ἴμ6 φυδάγαῃρἼθ, 88 ὑπ ο]4680 ἰθπιρ]68 
οὗἨ ἴ80 Εδδὶ ψϑγὰ 8}1 οὗ ἃ αυβδάγδῃροϊαν ἔουπι, δηὰ σουπά ἰθιηρὶθβ ἴῃ 
δθπογαὶ δπὰ α͵βο ἱπ ἐμ Υ οϑὲ ὑνεσο οὗἉ ̓ δίον οτἱ ρίη, οοπιρ. ὙΠ] ηδηπ, 
Βαυκυυβὶ ἀον ΑἸύθη ἱ. ὃ 30 δηὰ Βϑμνγ, ϑυπιῦο!ὶ. 1, Ρ. 288. Βαΐ [86 
πηρονὶ οὗἨ {Π|0 ἔοστηβ ρρθδῦβ ἔγοιι (μϊ8, ὑπαὺ ἐμ6 Ῥγορογεοηβ οὗ (88 
ΤΑΌΘΓΠ οἷ ΔΓ ῥὈγοβου να δ͵8ο ἱπ {πὸ θα ρ]θ; [6 ΠΟΙΥῪ οὗ ΠΟ]168 18 ἴῃ 
ῬΟΙΝ 8. οοτηρ θα οαδθ,. (86 ΠΟΙ ΡΙδοθ δῇ οδίοπρ ἀουϊδίϊηρ οαἱν ἴπ 
{86 μοῖρ. ὙΠ6 ᾿γόρον ἱπιροτί, βονίονθν, 18 ἀἰβρυϊθά, Τῃθ πιθϑηΐηρ 
δδβὶρηθα ὃν Βδἢν (ϑυπιδοὶ. 1. γ. 155 84.) ἰο {0 πυπηιθοῦ ἰΟαΓ, πϑιοὶν 
“40 πυπῖροῦ οὗ [π6 ψγου]ὰ 88 {Π6 ϑὰπι οἵ 41} ἐπαὶ 8 ογοδίϑα," ἢδ8 
Ῥδθπῃ οοπίοϑίοα ὉγῪ Ἡδνογη., Οοτηιη. οα Εζοὶς. Ρ. 690, 88 υπίοππἀοα δηᾶ 
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͵8 ἀεαϊρτιοὰ [0Υ {Π8 ἸΠΠΘΣ ΤΌΟ (Ὁ οοτρ. (168. ἐλε8. 1. 818 ἀπά 

ἐποδραῦ]ο οἵ ρσοοῦ ἔγοπι {89 ΟἹὰ Ἰϑβίδπιθις (οοπρ. α'8ο Ηθηρβίθη. ἀϊδ 
(ἐἽβοι. Β1]. Ρ. 71), δῃὰ ἴον [86 μα ν ἔοαγ, 88 γ76}} 88 {ῃ6 αυδάτδηρίθ 
Βο οἰδΐπιβ οΠ]Υ [86 ΒΘΠΘΓΆΙ τηθδηΐηρ᾽ οὗἉ “(86 τορυϊαν, χϑὰ δηὰ ἀββηϊίο, 
ΦΌβο] αἰε]γ ᾿ἰπι θὰ δπὰ ππομδηρθ8}}16." ΤᾺὨΐ8, Βονγονον, 4οθβ ποὺ Ἔχρ δἷπ 
[86 σαθ6 ἴοσιη, τίς (86 ΒΟΙΥ οὗ ΒοΙ 68 δὰ ποῖ ομ]Ὺ ἱπ ἐμ6 {Δ θοστιδοῖο, 
Βαϊ αἶθο ἰπ {86 (θη ρ᾽θ, απὰ τ πο ἀνθῃ ἱπ Βσαν. χχῖ. 1θΘ 18 δϑοσ υϑὰ ἴὸ 
[86 εἱΐγ οὗ αοά οοπίηρ ἀονγα τὰ μθᾶνθη ἰῸ {86 πον δδυί, δ8 {818 18 
ἀοβοσῖ υθα ποῖ Ἰῃ ΓΟ Υ 88 ἃ δοιηρ]θίθ βαυδτῦθ, Βαϊ 88 ἃ ρμογίϑου ουθα (“1116 
Ἰδωρίμ δπὰ (86 Ὀγεδαῖ πὰ 186 ποῖρῃι οἵ 1ΐ δῦ βᾳυδὶ") οὗ 1200 βίδὰϊβ 
οτ 144.000 6115 (οὔ ἥνο ἤδο() ἰπ ϑνεγν αἰϊπιοπβίοῃ, οοπρ. ὙΡ [686}6 ἴῃ 
{Π1π|. δὰ ὕ9πηργ. 18εο]. ϑιυά, ἃ. Κυῖς. 1839, ρατί. 4. Ρ. 1184 δ᾽ 
Ἡδνογπίοϊς ἱπάοθα οὨ]Υ ἤπαθ ἰιογοίη τὴ Υ ἰἰτΐηρα (᾿Ανάκρισις 4ροοαΐν»8. 
Ῥ. 899) 86 ἐοοίεσία ἤγπιὶίαἰεπι εἰ δίαίμπι 6718 ἀμετακίνητον δἴνε ἀσάλεντον, 
ἐπιπιοίωνη (ἩΘρτ. χιὶ, 27, 28) ἀὐβαιτος ελζῃ Βυΐ μα μ88 πορίθοίοά ἰο 
οὔϑοσγνο, ἰδδὲ Ὑ  γῖπρα ποὶ ΟὨΪΥ͂ ΤΘΟΟρβ Ζο8 [826 οὔδὶς ἔστι οὗ (86 
ΒΘΔΥΘΗΪΥ «Φογαβαίθιῃ δοκπον]θαροά ὈΥ Ηἰπη86} δῆ ὙΥ̓θβοὶοσ, ὑαΐ 
ἘΧργοδὶν σοηδυκα: Ομοά αἀμέεπι αὐἀάϊίέμν : Ἰοηρὶυδίησπι, Ἰαιπἀΐποτα 
δὲ δἰεἰςπαΐποπι υτθ18 6886 ἐθατ8168, παι έψμαπι ἰἰα ἀοοίρίεπάμπι ε8ί, αοϑὲ 
ἐρϑῖιιδ εγδίδ, ἢ. ε. ααϊβείογαπι αἰ ίμαο ἐαδιγτοαίδβοὶ αα 12.000 οἰαάϊα 
(5ο γι τίπρα γοϑᾶθ τὴ 1μ6 ἐεαί, τέο. Βδν. χχὶ. 10, Ὑ Βοσθαβ ὟΝ βϑῖοῦ 
ἵν Ῥ. 4. μ88 ργογϑὰ {μδὶ 1200 βῃιου]ὰ Ὀ6 γϑϑὰ) ; φιοά εὲ ραταάοχιπι δὶσ 
»ΐίαπε ἱποοηοίπημπι ἐ886ὲ εἰ ἤιιδ ρεγγεοίω εἰγδὶ8 συμμετρίαν ἐιγδαγεῖ: πὸ 
γείεγεπάμηι εἰϊαπι υἱάοίιν' αα αἰ ἐμαΐποηι πιονίϑ, σμὲ τόθ διέ δυρεν- 
φίγμοία: φιέῆρρε 6 φμο πίλὲϊ πιοπείων; 8εἃ ωἱ »γιαδηίοα (8) ἱπίενρυ είεβ 
οὑπὶ αὐτοῖο 7απὶ οὐδεγυαγεπὶ: μὲ ἰοπσίίμαο εἰ ἰαίμαάο ὠτδὶδ ἐραπὶ ἀφιια- 
ἔεδ, εἰς ρμαγὶίεν αφμαίεπι {μέὲ88ε υἱδαπι ααϊπείογιιπι γϑδὶα αἰ ἰμάδιεπι. 
Οἱ (δα οοπίγαγυ, 1686 18 ῦ [88 δἰγδάν ρογοοϊνοά (μδὲ {π6 ἀθβογιρίίοῃ 
δ ἴο Ὀ6 πυπάογβίοοα ποὺ 1ἰὐθγα} γ δυΐὶ ἘγΠΟΒΟΠΘΑΙΣ: “Ἶῃ (μῖ8. συῦθ 
ἕοστη, βονγούθν,᾿ ΒΔΥ8 6, “8 ΘΧρΡΓΘΒΘΘα ἐδ 9 ργοπιίπθηὶ {μβουρδί, ἐμαὶ 88 
οὗ {π6 ἰθπιρ]6 οαἀϊβοθ οἢ]γ 186 ΒΟΙΥ οὗἁὨ Βο]168, ἵπ ὑμῖοι αοα Βἰπηθο 
ἄπο ὶε, Βαὰ (π6 ουδὶς ἔοτπι, ᾿γ88 20 ουδῖ 8 Ἰοηρ, 20 οὐδ ᾽ἐ8 Ὀτοδά, δῃὰ 20 
συδ δ πῖρῃ (1 ΚΙ. νἱ. 20), αοἂ 8ο ἀνν6}18 ἴῃ (Π6 πϑὺν «} ΘΒ] 6 πὶ 88 ἴῃ ἃ 
Βοἷν οἵ Βοῖΐθβ, υππὶίθα πῃ {Π6 πιοβὲ ἰῃϊπιδῖθ τπθηποῦ τὶ [ἢ 106 800}8 οὗὨ 
Ὀο ονοσθ. ΤΒΘη 8 ΘΥΘΓΥ ἰθιρ]6 βογνῖοθ ἴ0 οϑδϑθ, ἤδν. χχὶ. 22; {Πθῃ 
Βαρίμβ {10 ἱτηπηοάϊαία υἱβίοῃ οὗ αοά, χχῖΐ. 4." ΕὙομι 16 γνβο]6 (86 
σΌδΘ ΔΡΡΘΆΓΒ ἰο 8 [86 ΒΥΤΩΡΟΙ οὗ (86 ἀτν6}]Πἶπρ οἵ αοἄ, ἱμβουρῇ πεῖτ μος 
ἴῃ ΘΑΥΘΝ ΠΟΓ Θσθῃ οα δαγίῃ, θαΐ {Π6 ἀτνο!]πρ οὗ αοά ἴῃ [86 πιάβὲ οὗἅἁ 
Βιῖ8 Ῥθορίβ, {π6 βύτηθο} οἵ [80 οομηρ]είθ Κίηράοπι οὗ αοά, π΄ π βίος 
μδδυθὴ δηὰ δῇ δύὸ υηἰϊοά. Τῇδ οὐδθ-ἰοτταθᾶ μου Θ]Υ Ψογυξδίοτη 
οἵ (86 πον βασι 18, δοοογάϊηρ ἰο εν. χχὶ. 8, ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν 
ἀνθρώπων. Νοχὶ ἰο ἐ!ο οὐ Βίαπαάβ {μ6 βαυδγθ, δῃὰ ποχί ἰο {μ18 δρδὶπ 
1Π0 τορυϊαῦ οὐοηρ. ΤΘ ἰοπιρῖθ, 88 γ70}} δ (88 ἰδθεγῃδοῖθ, τυϑϑ, 
τερδγάβὰ 88 ἃ Ὑγ8016, δῃ οὈ]οηρ : [86 ἸΆΡΟΓΠδο]6 8 80 οὐ 18. Ἰοπρ,, δπᾶ 
10 ουδέϊθ Ὀγοϑὰ, πὰ 118 οουγέ 100 ουδὶῖθ Ἰοπρ) δῃὰ 60 Ὀτοδά : (88 
ἰδιρ]ο, τυῖμουΐ νοβιϊθι]6 ἀπᾶ πυΐηρϑ, ἰΒ 60 οὐδ᾽ 8 Ἰοηρ, δπὰ 20 Ὀτγοδᾶ ; 
86 ἵππον δουγί οὗ 1ξ Ῥτ ΔΎ 200 οὐδὶ(8 ἐπε, δηὰ 100 Ὀτοδᾶ, βθὸ ἱ. ἢ. 
4. Ὁ.ὄ 11δ 7. 1 στ ἐμῖβ ντὸ σοπραγο ΕὐΖο 618 υἱβίοπ, ποὶ οπὶν ἴῃ 
βαποίπθγυ βθὸπ ὉῪ ΕΖΟΚΙΘΙΪ Όγηη8 ἃ οοπιρίεἰα βαιδγο οὔ ὅ00 γθϑάη, ϑοπῃρ. 
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οἰ ἔσβοῖι, ὐεδωρωπ, Ρ. 871) ΟΥ πιοϑὲ ΒΟΙῪ ρἷδοθ : [π6 δἰ ἴον ἕοσιω 

Ἐσεκ. χἱ, 16δ---20, χῖν. 2, αἰὰ Ηβνοτγη. Οοπιπι. Ρ. 687, θα αἷδο 186 
Ῥογιίου οὗ Ἰδῃά βοὲ δρατί ἴπ {πὸ ποὺ ἀἰνίβίοῃ οὔ {6 ΘΟΌΠΙΤΥ 88 8 ΒΟΙΥ 
ἐγίδαΐο οὐ ἴγθο- ν1}} οἴογίπρ οὗ [5:86] ἔοσ [πὸ βαποίπδσυ, ἴμ6 ῥγίοδίβ δβὰ 
1μονῖιθ8, ἔον (Π16 Οἱ γ πὰ 118 βογυδῃηίβ, 8 δὴ ἃγοδ οὗ 2ὅ,000 τϑϑὰβ βαυδζε, 
ΕΖΕΚ, χἰ τη. 8, 20; 186 οἰ Υ Ψογαβαίθπι αἷβο ᾿γίηρ ἰπ ἐμΐ8 ΒΟΥ στουπὰ 
ΟΥΟΥ αρϑίηϑὺ (μὸ ἰδιρὶθ ἱβ ἃ βαυδτγο οὔ 4800 τεοϑὰβ; δπὰ {μ6 βυδασὺβ 
αἴθ ἰο ἱποϊυάθ 260 βαπδγθ΄ γϑοβ, νυ. 10, 17. Ηρσθ [δ6 ἱπιροτί οὗ (86 
ΒΑΌΒΓΟ ΟΟΙΩΘΒ ἰηίο νἷον. Βαὶ ἰ8 1ῦ {ΠΘΥΘΌΥ ἰο Ὀ6 τηοτγοὶν ἱπαϊοαιθα, ἐμαὶ 
110 ὑθαρ]6 τίβθβ σϑρι δε 8δηα ΒΘΟΌΡΟΙΥ ἤγοπι 1ϊ8 ἐουπάδίίοπβ, [δὲ 
ἴϊ8. ἔογπι δηὰ βἰβὈ!  γ ἐμ ΓΘ ΟΥ̓ τοργοθοηίθά τὸ οοστοϑροηάθηί ὑ1 ἢ 
[6 ΠΟ] πιαρτιίϊυὰθ Ὁ ΒΥ πὸ πιθδῆ8. ΤῈ ΒιδΌ ΠΥ οὗὁἨ (6 ΠΟῪ 
οἰ ἰ8 Ββυβιοϊθηιγ ἱπάϊοαϊθα, Ῥδτγίϊγ, ΕΥ̓͂ {86 Μ81}}6 βυττουπάϊηρ 
ἐι (Εξοϊκ. χὶ. δ; ον. χχί. 16), ἴο βίοι ἴῃ 186 δαυθηΪΥ «“ογαβδίθηι 
{86 ὑτγεῖνθ θεμέλιοι (νν. 14, 19 ΕἾ, οοτηρ. Ὑῖ ἘΡΉ, 11. 20) τὸ δἀάοῖ, 
ῬΑΤΊΪν θυ ἰδ βἰῥπδίϊοῃ ὁπ 8 νθσῪ ἈἱρἪ τηοππίαϊπ, Εσθξ. χ]. 2, ου νβῖοὰ 
δἰϑὸ 180 ΒΘΘΥΘΏΪΥ «6 ΓΌΒΑΙ μι 1168, ον. χχὶ. 10. Ηδν. ογγομθουδΥ 
οὔϑοτγθθ, Ρ. 690, 7 δὲ ἱπ [86 ΑΡΟοδΙγρ86 ͵β ἰγδῃβίοστοα ἴο {π6 Βοῖρμις 
οἵ ἰδ μα Ἢ ἘΖεὶκ. οχργθβϑοβ Ὁ. [86 Βοῖρὶι οὗ {86 τπιοππίαϊπ οἢ ἡ μῖοῖι 
180 ἔθπιρῖθ βίϑηαβ.---- πὸ ἰδγέβος σοπιρατο 89 ψ Β0]6 ἀ6]ποδίϊοι ὉΥ͂ 
ἘΖοκΙῖοὶ τι [86 ργοϑθηὶ ἀθβοσ ρίΐοη οὗ βοϊοσμομ᾿β ἐθιηρῖθ, τσ οδῃποῖ 
ἴα] ἰο οὔβασνο [819 ρστοδὲ ἀϊβογοποο, (μὲ [86 δχίθγῃδὶ οἰγουπιθίδῃοοβ οὗ 
186 ἰοπιρὶο, {μ6 οουγίβ ἩΣΒ {μοὶ 66}18 ἀπά ἄοοτβ, ζυδγά-τοοπιβ διὰ 
ΟὨδηΊθογΒ, (8 ογμδιηθηΐβ, ἄγθββθϑ, ὅζ6.) ΔΓΘ τηθοἷ ἸΠΟΓῸ σδγθίυν δὰ 
ΘΧΆΟΙΪΥ τηρϑϑηγοά δηὰ ἀεβογὶ ρα ἔμβῃ (86. ΒΟΙΥ ΡΪδοβ, διὰ (86 μου οὗἉ 
ΒοΙ 68. οὗὁἨ ἐμ ὑθιωρὶθ ἰἰβϑὶῦ, οὗὐἠἨ ψῃ οι {86 ἀοβοσίριΐοῃ 18 βυτργι δ ΠΡῚΥ 
υεΐοῖ, ΒΟΓΘΑΒ ἐπ 186 ἐοιιρὶο οἵ βοϊοπιοῃ (δ ΘουσῚΒ ΔΓΘ ΒΟΒΓΟΘΙΥ Ἰη6Ὲ- 
ἐἰἸοπθὰ. Τμαὶ ἐμὲ8 ἀἰ βθγθῃοθ 18. ηοὐ δοοίἀθηΐίαδὶ, θαὶ ὑπαΐ ἴῃ (δῖ8 ῥγοροῦ- 
ἐίοη (86 Τα πάδιηθηίδὶ ἰάθα, τοὶ (86 ργορμθὺ ρυγβαθβ π᾿ 8 σϑργεβθῃ- 
ἰαἰΐοπ, 18. Ραᾳΐ Ῥγοπηϊ πο γ ἔογνασά, ἢδ8 θθθι σὶρ Ἶν τοπιαγκϑᾶ ὈΥ͂ 
Ἡᾶἄνογηῃ. ἱ. ῥ. 4. ν. 6084, ὙΥῈ {μΐ8 15 οοαποοίοα [8μ6 τοροδίϑὰ πιθῃ- 
τοι οὗ (80 βαυδῦθ ἔοστῃη οὗ 80 τηϑηῦ ἀἰθδγθηΐ ρἴδοθβ οὗ [86 οουγίϑ, 88 
ΜῈ} οὐἡὁἨ {86 ἵππον (ΕΖδθκ. χὶ. 28, 271, 47) δβ {80 ρατεὰ δσγεὰ οὗ 
{Π6 οὐΐεν οουγί Βυγτουπαϊπρ' (μ6 ἕοστηον (χ]. 19), οὗ [86 Βεραζϑίβ ἀγϑᾶ οῃ 
ὙΒΙΟΒ 1π6 ἐθτηρῖο ἰ(86]{ βἰοοᾶ (χ]ΐ. 18---15), οὗ ὕμο ομδιαθογθ ὈῪ 80 
ουΐοῦ θδβίοσῃ ρϑίε (χὶ, 7), οὗ 11:6 8016 ἔἕου {86 βδουί βοῖδὶ γϑαυΐϑίίθβ, ὅζο. 
ὙΥμδὶ εἶβ8ο ἰϑ Ἰπαϊοαδύβά Ὀγ {πῖ8, δαὶ (μαὺ [86 ἰϑίηρ!ο 18 ἰο Ὀ6 πιοβὶ ΒΟΪΥ͂ 
ἴῃ 18. Θπτο οχίθηϊ ὃ (Οορ. Ηἄνθγῃ. 1. Ρ. ᾳ. ρ. 028.) Βυ 51}} πὶ 
ἄοδβ ποὺ ρϑυίβου ! Υ φοσγθβροπά ἰο (μϊ8 'άθα. 8.111 ὑβϑγο 18 ἰβ6 ἀϊβδσθῆοθ 
θούνθθῃ οουγίβ δηὰ ἰθπηρῖ6, ὑαένγοθη [ἢ 6 ΒΟΙΥ δῃᾷ (86 πιοϑί βοὶγ ρ]δοθ, 
δηἀ ὀνϑα ᾿ξ {88 χηοβὲ ΒΟΥ ρ͵δοθ 8 ΠΟ ἸοΠρῸΓ βαραγαίβά ὈΥ͂ 8 νδὶ] ἔτοϊῃ 
1π6 ΒοΙν (οοαρ. Πδνογη. Ρ. 669), ουθῃ ἰῇ [86 οουτί πανὸ οὐϊδὶποᾶ 8 
πιυο ρον ἱπηροτὲ ἔμδπ ἴῃ {86 ἰορ]6 οὗὨἩ ϑοϊοπιομ, γοὶ 58{1}} ἃ : 
ἀἰδγθποθ σοπιδΐῃβ θείνγθθη (6 οουτί, (86 ΒΟΙ͂Υ δηὰ ἐπ πηοβί Βοὶν ρἶδοβ, 
δηὰ ὑμογϑίοσθ {Π6 Βαῦδγθ ἔοστῃ 18 ΟὨ]Υ Ῥχθἀοτιϊπαπί, ποὺ ρογνδδῖνθ. ΕῸΣ 
θύῃ ἐμθ ἰθηρὶθ οἵ ΕΖοϊκῖθὶ 'β ΟὨΪῪ ἃ ΘΟΡΥῪ οὗἨὨἁ ͵1[86 τοϑίογοὰ δῃὰ σϑηο- 
νίοα Κίησάοιῃ οὗἩ ἀοἂ ἴῃ [5γ861, Εν {86 βδηθ σεϑβοι αἷ8ὸ ἴῃ Ἐχβ οὶ 
χινι, δμὰ χ]νί, (06. ἰθηρίθ απᾶὰ [86 οἰδγ τὸ 8|}}} ἀϊϑιϊηρυϊα!ιοά, 
ΔΙΙΒουσἢ Βοΐα δίαπὰ δἰάθ ὉῪ βδἰὰθ οἡ δου φτουπὰ ἰῃ {86 πιϊἀσὲὶ οἵ. 
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ἘΠ6 ΘΧΈΟΣΙΟΥ ΒΑ ΠΟΙ ΠΑΤῪ Ὁ απίοτίον, οοταρ. Ενγ. ασδίηπι. ὃ 848). 

-Ο. 18. “Απὰ {πὸ οϑάαν πσοοά πὴ ἶπ Π6 μοῦ86 τγα8 (οαγνοά), 
δεου]ρίατο οὗ Ὀἱτοτ-ρουγάβ ἀπά ορεποὰ δυά8.᾽" ὈΣΡΙΞ τυῦγο 

«ατνοὰ σοτκ, βου]ρίυγο ἴπ τε]ϊοῦ οὐἨ ρουγάβ, ΟἿ ψῸ) ΟΟΤΩΡ. 

186 Ἰαπὰ. ΤῈ βου οὗ 16 1οτὰ δπίοτβ ἱπίο (86 ἰθηρὶθ, 8115 186 
ὙΠΠΟ]6 ἰοιηρῖθ, ἀπά 18 ἀϊγοοίθἃ ἴτομυθ {86 ἰθρὶθ ἰο μθ οἷ; (89 
οἷ ἰδ οἈ]]εα χἰν!!!, 8, ᾿γοῦ ΓΤ Δ» βυΐ 511}} ἰδ Βδ8 ποῖ βὸ 

Βοοοπια ὑπ6 ἀντ ἔην Ρδοο οὗ 86 [μογὰ, {μα ἴξ πὸ πιοσθ πϑϑᾶβ ἐθιρ]8, 
86 ἐ8βὸ Παδυθϊυ «6γυβδίοιω, ἔρον. χχὶ. 22 : ἱμεγϑίοσο δἷθὸ ἐμ θχίϑσῃδὶ 
ἔοττα ννδηΐβ 1.8 οοτηρ[οίθηβθθ, {π6 μοῖρ οογγοβροπάϊηρ ἐοὸ ἐμ6 Ἰοπρὶμ 
δηᾶ Ὀσοδάίῃ. ΑἸἾΟΥ 80 τηδην ἔδοΐβ, γἢοὸ οου]ὰ ἀουθὲ (μδὲ {86 αυλάτγαῃρ!ο 
͵6 ἴῃ βεγίρίηγο [86 Βγτηθ0] οὗ {μ6 ἰπράοπι οὗ (οὰ οη {86 φαγί, δῃὰ ἴῃ 
1.5 δανογαὶ βίβρβ, {86 οὈ]οπρ, {86 βαῦδτθ, δῃὰ [89 ουδίο τϑργϑβθηΐ ἴῃ 6 
ΒΕΥΘΓΑΪ βίερβ οὔ {86 Κίπραοιῃ οὔ αοα ἤοπι 18 ὅγβὲ ϑαυίῃ]Υ ἑοστηιδίϊου ἰο 
[8 φοπιρ!οίοη ἱπ {86 ὁπὰ οἱ ἀδυβὉ ΤΒδ Β81ὴ0 βυταθο]ῖς ἱπιροτὺ οὔ (86 
ΒΌΠΩΡΕΣ ἴουγ, {86 δ᾽ τί βοδῃοθ οὗ τ ῖοΒ πον ὉΓΡ]. Ε.. ὙΥ. 1]. ν. 8271, 
πὰ Ἡδνογῃ, 1, Ρ. 4. Ρ. 691 ἱποουσϑοί!ν ἀθην, ββονγ 1ξ86 15, πο ἐο βρϑαὰκ 
οὗ 186 ον οονογίηρϑ οὗ {π6 ἐδ ϑγηβοῖθ, ({π6 ὕζοω» ραστηθηίβ οὔ [86 μτγίθβίθ, 
186 ἱνῖςο Ἴθι ρίθοοβ οὔ (μ6 ΒΡ ῥυίθϑί᾽β οὔδοῖδὶ οοβίσπιθ, ἔμ οωΣ ἴη- 
Ετοάϊθηίβ οὗ [86 Βοὶν οἰπίτηθης δηὰ σηδην ΟἴΒατθ, τηοϑὲ οἰ ΥΪΥ ἴῃ {86 
Θδοσυθῖπι βθομ ΟΥ̓ Ἐκεκίεὶ ἴῃ (89 ἴβτοποὸ οὔ αοἂ. Νοὺ ΟὨ]Υ ἀγὸ {ῃθτθ 
ουν Ἄμογαθῖπι, Ὀὰὺ Θν ΘΓ ΟμΘΓῸ μ88 γι" ἴδο68, ζθωγ Ββαπᾶθ, ἵοων νίηρθ, 
ἩΠΟΓΘΔΒ (0 ἔσαν ἴδ069 ὈΘΙΟΏΡ' ὈΓΟΡΘΥΙΥ οἱρῦ Βαπᾶὰβ δπὰ οἱρὰξ τίηρβ (ἷ. 
6-10.) Πετθ αἶθὸ ἰδ ἴβ ποῖ βυβιίοϊομῦ [0 ΒΔῪ : “' (86 γΣϑιῃηδεῖς οὗ Οδ]νῖπ 
φοποογηΐπρ [86 παμηθον οὗ {π6 ΟΠ πι : φμοα πεπιότεηι ϑρεοίας, ποη 
ἀμδίϊο φιΐη, ἤει υοἴμεγὶ! ἄοσενο, ἀϊβωμπαϊ δματη υἱγίωίθηι έν οπιπδα 
πιιπάϊ ρίασαε, ταυδὶ δἀπιϊξ οὗ Δ δρργορσίδίθ δρρ[ϊοδίϊου ἐο {86 ἐοατίο!ὰ 
ἔογτη οὗ ἔπ6 ἴδοθ'αἪ. ΕνΘΥΎ ομοτῸ 18 ΓΠΘΥΘΟΥ ἀρδὶπ δὴ ἱπαϊ νἱυ4] τορτοὸ- 
βϑηΐδίϊνα οἵ {π6 ογθδίϊομ δπὰ οἵ {86 116 ᾿γίηρ ἴῃ 1," Ηδνοτγη. ἱ. ἢ. 4. Ρ. 
18. ον ᾿ξ 186 Ἔμογαρίπι ἀγὸ 86. 1468] τοργοβοηίδέϊνοβ οὗ {8 ογθδίϊοῃ, 
δυὰ “86 ἡ8ο]6 ρἰοηϊτυάο οὗ (86 ογθαίδνο ᾿ἰνηρ ῬΡΟΤΟΣ 18 βῃοννῃ ποὺ 
ΟὨΪΥ ἴῃ {μεῖς τβ0]8 ΔρΡρθάγδποο, θαΐ αἶβὸ ἴπ δδοῖι ἱπαϊνϊάυαὶ δηάᾶ β8ὸ 
δρϑίη ἴπ ἰ(8 Β6Υ 6Γ8] ρᾶγί8᾽" (Ηδᾶν. 1. ῥ. 4.), {6 πυπηῦοῦ ἔουτ, νυ οι ἴδ 
ποῖ σΟΠίουΊΠΘΌ]6 ἰ0 το] ἰγ, θαΐ ΤΠΘΓΘΙΥ ἘΧργαβϑῖνο οὗ [86 ἰάδδ, τηυβὶ τὸ- 
Ῥτγαβοπὶ (6 1468] ογθαϊΐοῃ δῃὰ ὃθ {86 β' ρηδίαγα οὗ (1.6 τυου]ὰ οοσσθϑροπά-. 
ἵπρ' ἴο ἴἰ5 Ἰά68, {π8ἰ 18, οὗ [ῃ6 Κίπράοχῃ οὗ Οοἂ ου {6 ϑαγίβ, Αδςοοτά- 
ἸΏΡΊΥ [Π6 ὨαπθοΥ ἴουν δηὰ ἴῃ αὐδάγαηρὶθ 18 186 βυπροὶ ποῖ οἴ [ἢ 6 
νου] ἃ 88 βις, 88 1Ὁ 18. ἰῃ Βοδί βοπάοπι, ὑὰΐ οὗ (16 Κιηράοιῃ οὗ αοά, οΥ 
ἐδ ψουἹὰ ΟὨΪΥ ἴῃ 80 ἔν δ ἰΐ 18 (ὁ Ῥδοοῖηβ, ΟΥ Βᾶ8 δἰγοδᾶγ Ὀθοοῖηθ, 8 
Κίπράοπι οὗ ἀοὦ. [πῃ οοτγθβροπάθηοθ τ [818 {86 τηοϑβὶ Βοὶγ ρ]δοθ μδ8 
186 ἴογτη οὐ ἴδ οοπιρ]εῖο χυδάτγδηρίο, {{|ὸ οὔθ, ἴοσ Βδγα ἄνγ6118 (Π6 
Τ1οτὰ, διὰ μἷ8 ρβθορὶθ, ἴπ 86 ρϑσβυὴ οὗὁἨ (86 δίρἢ ργίθβε, ἀρρϑαῦ Ὀεΐοσθ 
Μδῖπι, ἴῃ ογάθυ ἴο οἴἶϊβοὶ ὁῃθθ θυ ΟΥΎ υϑᾶν [Ὠγοῦρ {Π6 δίοποπιθηΐ οοτητηὰ- 
πίοι παῖ Ηἶπι, 88. 1 ν1}] οοπ 81] βαδεῖδὶ ἰπ (86 ρεγβοιοά Κἰηράοιι 
οἵ αοἂ. Τῇθ ΠΟΙῪ ρἴδοθ 18 δῃ οὐ]οηρ, σοστεβροπάϊηρ ἰο 18 ἰᾷθα, ἐο δ6 
186 μἴαοθ οἵ {πΠ6 Ῥβϑορίθ, ψῆο δρρθδσ δοίοτ [0 [τὰ δηὰ βοῦνθϑ ἢΐπι 
Τγοῦρη Ηἶ8. οοῃδοογδαίεα ργίσεϊβ (οΟΠΊΡ. Ἐθηβϑίθην. Βαοΐιν, 111,, ». θ86.) 
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(΄θβθῃ. ἐλόδ. ἢ, 1122.---Μ. 19. γ ἴ8. ἀοΐ βαΐαγο Μη μ Ρτο- 

ἤχοά, μὲ γόροπονο8 (β΄ ΒᾺ]Ζ, ϑολιοῖ. όβοη. ΠιοΙγροΡ. ῥ. 686, 116), 
δυΐ, 48 ΤηΔΥ 6 ΟἸΘΑΓΙΥ͂ 866} ἔτῸπ| χυ]!. 14, ἐπῆπ. ΓΙᾺ στ τοάα- 

ῬΙΙοαίοα 530114]6 ΠῚ ἔογπιϑὰ δοοογαΐπρ (Ο ἃ τεἀ υρ]Ἰοαἰοπ οὗ πιοπο- 

ΒΥ 1] Ό]ς τγοσὰβ τηοσθ σοσατηοη ἴῃ [86 Ἰαΐδν Ἰδηρτιαρο, οοιρ. Εἶνν. 
Καὶι. ασ. ρ. 408. Νοί. 4 ἀπά Ηδῦγ. ατϑπιπι. Ρ. 220. 

ν. 20. ὙΞῈΙ ΡΣ ἰ8 ἀϊθῆοα!:. Τ|ο ΟΒα]ά. ἀπά ὅσ. τοπάθ τ: 

Ὁ ΜΠ ΘΓΆ ΠΥ ἘΠ Ῥαῦ νἰϊβουλ τπαϑδηΐηρ : ΟἸογίς. αὦ αἀψέωπι : 

Μααν. »γο, δείονὸ ονίοφα οἵ ον, χυΐϊῖθ ἀγθ!χτασῖ]γ. 560. Θομ πα 8 
ΘΧΡΟΒί[Οη αἶδο, θέ γαοίοδιιδ, 8. διιρογῇβοϊοδιιδ. αὐἀγὲϊ ὁγαπί, 16 ποῖ 
βϑ ἰϑέδοϊουυ. ΕῸγ 1 νουϊὰ 6 ὕοο βίγδηρ οὶ οχργθβϑϑ, “18 Ὁ 
ΒιγΆοοΘ οὗ {Π6 ἴὩ ΠΟΥ σόοτὰ [δὰ ἃ ἰθϑηρίῃ οὐ. . . ,᾽ ἰῃϑἰθδὰ οΚὗ 
ΑἸ ΠΊΡΙΥ βαυΐηρ, κ΄ [Π6 ἱππῸῦ ΤΌΟπὶ νγα8 20 οὐδ 118 ἰοπρ." [ας μο τ᾽ 5 
νἶθνν οὗ [18 γϑῦβθ, “" δηὰ Ὀϑίογθ μ6 ομοῖγ, ψ μοὶ νγὰδ 20 οὐδ᾽ 8 
Ἰοπρ, 20 οὐδ ᾽18 Ὀγοδά, δπὰ 20 οὐδὶ (8 μἰρἢ,, πὰ νγαὰβ ονθυαἱά πὰ ἢ 
ῬᾶΓΟ ρο]ά, ἢ6 Βοαγάθα {0 αἰτᾶγ σεῖς ΟΘΑΥ8,᾿" οΔῃ ΟΠΪΥ Ὀ6 γεβρθοῦ- 
ΠΥ ἀἰβηϊβδοά, ὙΠουρη ἱπάἀθροπ θην οὐὗἩ [86 υἱοϊοποα οὗ {16 
οοπβίγασέΐοῃ {Π|0 Δα ΠΟΥ οαπηοῖ Ὀ6 80 υπάογβίοοά, βϑοδῦδο ἰῃ ἐπαξ 

880 ἔμι6 ἰπίθσπαὶ ρἀϊηρ οὗἨ 1Π6 ΒΟΙγ οὗ Πο]168 σου οὨ]γ ΒΘ 
πλθηςοηθα ὈΥ ἴπ6 ΑΥ 88 ἴξ γα ἐπ ραγοη]68ὶ, ὙΓἈ1ΟΝ 18 Ἰποοη- 
εἰδίθῃης τὰ 1[Π6 ᾿]}ο]6 ἔογαι οὗ [86 παιταῖῖνθι ΒΥ αἰϊεπάϊηρσ 
ΘΔΓΘβΟ] ἴο ἴδε ογάον οὔ {{πὸ ἀθϑοσιρύϊοῃ 1 ἀρρθαγϑ, ἔπαὶ πὸ ρ!!ά- 
ἴῃς οὗ Ἐπ6 τηοβὲ ΒΟΙΥ γ]8 06 ἔΌσπι8 ἐμ6 τηδίῃ βυθ]θοῦ οὗὨ {18 γϑσβθ. 
ΤῊΘ ΝΣ ΤΊ ΡΟ ἴῃ ΘΟΠβΟστΔΪΕΥ νἘΒ [Β6 ΘΟσγ86 ΟΕ 116 παγγδίϊνθ 
ΘΆΠ ΟΠ]Υ͂ Ὀ6 ΘΙΩΡΙοΟΥΘα 88 βυ ]θοῖ ἰῃ [89 8θη860, {6 1π8146 οἵ {π6 
ἵπποῦ δραγίπιθηί. 118 8688, ΠΟΘΥΘΣ, ΘῸΒ [48 ποῖ ; σβογο- 

ἔοτϑ ἔπε τεπάϑεΐηρ οὔ 7. Η. Μίονι. φιροα αὦ ὑπίογίοτα αἀνψεὶ αἀιίπεὲ 
8 Ἰπαάτηβ8:016. ὙΠ ΕΊ ΠΩ ΒΕ τα ἴα κθ "ἡ ἔου (86 οοπβίγαος 
βἰαίθ οἵ ἃ ϑυῦδβί. οὗ, ἐμαὶ ὀσοῦγβ αἾδο, ν. 239, ἴπ {116 βθῆβ6 οἵ 
186 ἱπηθῖ μαζί, {π6 ἱπίθσϊοσ, πὰ 18 ἑοσιθά δοσογάϊηρ ἴο {Π6 8π8- 
ἸοΡῪ οὗ {16 δἀ]θοξῖνο ΣΡ ν. 11. ὙΠ]6 γϑαυθηΐ υι80 οὗ ὍῸΡ ἃ5 ἃ 

16 Γ6 ῬΓΘροθϑιεΐοη οαυβοᾷ 18 οτἱρίπ ἤοπι {86 ῥγθῆχ ἴ δῃᾷ Ἴ)}) 
ἴο θῈ ρτγϑάυα!ν ἔοσροίίθη, ἀπά {μ6 ἔογπι ἴο Ὀ6 σϑραγάθά ἃ8 ἃ 
81Π1016 νγοσὰ ἤομ Ἡ] ΠΟ [86 Ἰαΐο Σ᾽ Βρθθοὶ Ὀγπιθά ποὺ ἀδγί ναι νοϑ. ἢ 

1 ΟἸάον 8 {π6 ἀοτίναιἴνϑ ΓΊΝΟῚΣ) 8180 Τοτπιθα ἔγοπι [259 .οΐδδ, ἴπ (ἢ 6 

Δ6η86 οὗ ραγίοίεα ἄοπιιδ ὁ γεσίοης απ ροϑί(ϊ, αρ. Ποπιεγωπι: τὰ 
ἐνώπια (Οὔεδόη. ἐΐ66. ἰϊ. 1111) ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἰονγαγἦβ {Π6 ἵππον γ 8}], {μ6γθ- 



1 ΚΙΝΟΒ ΥἹ. 230. 107 

ὝΘΌ 31Π| ἴα» τ 7οῦ χχνῆϊ. 15), ἴον ψυβῖς βίδπάβ 2 ΟἿγ. "1, ὃ 

Ὁ ΕΝ 8 βμῃπιὶ ρ, ἴμαὲ 8, ὅπ, ῥγθοίοιιβ ροϊὰά. ὙΏΘΤΘ ἴδ πὸ 

στουπά ἴου οἱἴβεσ ταθδηΐηρΒ, 88, αἰγηι ἀδηδαΐιηη, ἈΠ ροτοῖι8 ρο] 
(ΡΒ ῦχγβι, Ονποονά. ρ. 155), οὐ, βο] 14 παᾶΐνο ροὶά ({. Ὁ. Μίοβ. 

ἴον 186 Ατδθ. πανᾶν ΟΥν ἵσπε ῥγοῦθ θποοοίιπι), (ὅ. Ἡ. ΜΊοΙ, 

αὐἀποίξ. αὖον. ἴπ «]οῦ ΧΧΥ, 15 αἴοὺ [6 Αὐδῇ. .“» ψ] οἢ 

Βοβεπμι. (ϑολοὶ. αὐ ἢ. ὃ.) τοὐοοιοά, θαῦ Εὐνγα]ὰ μ88, ποῖ νυ βίδπά- 
ἴπρ» δραΐῃ ρῥιοροβθά. ΕῸΓΣ 88 “ἼΦ βιᾶ8 ἃ οἰθαυ ἀβοοσίαϊ πᾶ 

τοθαηΐηρ ἰῃ Ηθῦγον,  Ϊ οἷ 18 6180 αι Β 1 140]6 ΠΟτΘ, γα ΒΒου]ὰ 
Ποῖ Πα ῦ6 ΓΘΟΟΌΣΒΟ [0 ἔογεῖρη ἀἰα]οοῖβ, Θβρθοία! ]ῦ 88. [Π6 δσρίδπα- 
ἘΠ δβοοσίαϊηθα ἴῃ [Π6 Ηθῦτον μὰ8β 8 ΔΠΑΪΙΟΡΎ ἰῃ ὈΠ9 Βοϊά, 

Ῥτοροιΐυ [86 μἰἀἀθη.} ““Απά οονογοὰ [6 αἰΐαγ τῖῖῃ ρθάανβ" 
(πϑῖ τιῖμοαὶ τΠ6 ἀγίῖοθ, Ῥθοδῦβο ἔΠ6 δα μ88 ποὺ Ῥθθὴ Ῥβίοσθ 

ταθπεοποα.) 4. Ὁ. Μίοϊδ. ἐγδηβ]αἴθβ ἔα! εν, ΑΙβο {Π6 «]ίαν οὗ 
οϑάδν ὀνουἶδι ἃ μ6 υῖ ἢ ρο]ὰ ; ἔογ (α) ΔΡῚρῚ ἰ8 ποῖ δέαέ. σοπδίν.) (Ὁ) 

πο ρ]άϊηρ οὗὨ {π|8 αἰέαν ἰδ ἄσβὲ τηθπεϊοποά, ν. 22.-- -ϑἴποο [ῃ9 
ΔΙΊΔΣ 88 οὐ] δ ΟΣ οονοσθα ΜΠ οοάαγϑ, 1Ὲ τηυδὲ Πᾶγο Πδά ἃ 
ΘΘΠ[6 οὗ βίοπθ. Βοβί 465 [Π6 πιθημοῃ οὗ [Π6 αἰΐαν ἰπ 118 Ὑογ86, 
ΠΟΙ ἐγοαῖβ οὐ [Π6 τηοβὲ ΠΟΙΥῪ ρ]6ςθ, 8 Τϑυ  υΚαὉ]6, δηα 8111] πιοτα 
ΤΟΙΔΔΙΚΘΌΪΥ 18 1ηϊ8 δ]ίατ, ν. 22, ἀθβουῖρϑα δ8 ὙΠ: Ἔν “σΒῖοΣ 

Ῥοϊοηροαᾶ ἰο 6 ἰῆπον δραγίπιθηξ ({Π6 τηοϑὲ μον ΡΪΆ66) (σ 5 

ἀθῃοίοβ ρυορθσίυ, οὐυῃουβῃΐρ, οοαρ. Ηθηρβίθηθ. Οὐπιπι. οα {Π6 
Ῥβαἰπη8, ἱ. ῥ. 151.) Ἠϑηοο Οαϊπιοὶ, . Ὁ). ΜΊοῖι., ἀπὰ Τό σαβοῦ 
᾿πέοσγϑα, {πὶ ΓΘ ΓΘ τγ88 8 8108 ἴῃ [Π6 τηοβὲ ΠΟῪ ρ]αςθ, οα Ὑῃΐοι 
189 δὶρὶι ῥγῖθδῦ ου {πΠ6 στοαὶ ἀδΥ οὗὨ αἱοποιπθπὲ τηὶρῃΐ βοὶ ἴιο 

ἴοτο, ἱπτυαγὰ, τ βίο 18 ἠουπὰ αἰγοδάν [.6ν. χ. 18; δηὰ ᾿ρ) "ἢ 18δὲ 

μοβϑίἀθβ ν. 27 δπὰ υἱΐ. ὅ0, ὁϑοῦγθ οὐ  ἱπ ΕΖεκ., Οἴου. δᾶ Ἐδέμον, 
Ἐν δραϊπϑί {δε ἀουϊταιίου οὗὨ ἐμῖ8 ποτὰ α ταᾶ, ὈῺΣΡ οὐἴατο, οσσμΐεγο, 
Ῥτοροθοᾶ ὈγῪ Εὐτδὲ Οὐποογά. Ρ. 911, ἀθοάθ8 δἱ οῃοθ {86 οἰγοιπηβίδηοα, 
{Πδΐὲ πὸ ἵν 8 ἐο 6 Τοππὰ οἵ {86 θχίδύθῃοσ οὔ Βποῇ 8 τοοί ἴῃ ΔΩΥ͂ οὔ 
Β'Βοιητς ἀἸα]Θοΐβ. 

1 Αοοογάϊηρ ἰο 2 ΟἜγ. 111. 8, 000 ἰα]οηΐβ οἵ ρο] 4 σγοῦο διηρὶογϑά ἴον 
18 φί]άϊηρ; Μ 186 πιοβί μον, Ῥίδοθ, δπὰ 50 [Ὁ π81158. Οἡ ἐπ ρἱ]ἀϊπρ 
οὗ ἰθ δποϊθηΐβ, οοῦρ. 988π, Ατοβθοὶ. ἱ. 1, ρ. 2806. Τῇο ὑρρον 
οὈδταθογβ, αἷβὸ ἀθονθ Πρὸ πιοβὲ ΒοΙγ ρἴδεθ, τ αἰ ο δγο ποὺ τηθπίϊοηθα ἴῃ 
186 Βοοῖκϑ οὗ Κἰηρθ, θυΐ ἀγὸ ἰηξοστϑὰ οὐὨ πϑοθββιυ ἔγοπι (Π6 ἦδοὶ (μαὶ [86 
πιοϑέ ΠΟΙΥ ρἴδοθ νγαβ ἔθπ ουἿ8 Ἰονγοῦ (μδη ἰδ0 ΒΟΙΥ, τ γο ρὶ θᾶ, 866 
ἵ. Ρ. 4. Ρ. ὅ1 ἢ. 



108 1 ΚΙΝΟΘΎ,.. 21. 

οΘηβαῦ, Οἱΐθ ἱποουγθοῦγ. ΒΟ(ἢ γοσβθ8 δζθ θχρίαἰπθὰ Ὁγ εἶθ 
εἰαἰθιηθηΐβ οὗ (6 Ῥοῃίδίθαοι οοποογηίηρ ἔπθ ροβίμἴοη οὗ [89 
ΑΙΓΑΡ ΟΥ̓ ἰποθῆβθ: “ Απὰ ἴμοὰ 88] ραΐῤ 1ξ Βαΐογο {Π6 νϑὶ], 
[Παΐ 18 ΕΥ̓͂ {π6 δυκ οὗἉ [Π6 ἐοβεϊηοηυ, Ὀϑίογθ 180 τηθγογ-ϑοδὶ ἐμαὶ 
8 ονϑῦ [86 ἐοβεπιοην," Εἶχ. Χχχ. θ, δὰ “μου 54]: 86ὺ {Π6 δἕαγ 
οὗ ρο]ά ἴοσ 1π8 ᾿πεθῆβο βαξοσθ 16 δυὶς οὗὨ {6 ἐθϑεϊσαοην," Εἰ. χὶ. 
δ, 116 ἐπ ἐΠ6 58π|6 ρᾶβ5αρθ, ν. 20, 10 18 αἰ ΒΕ: ΠΟ] 8614, “ μα μὰ 
116 ροϊάθῃ Αἰΐαγ ἴῃ 10 ἴοης οὗ (Π6 σοηρτοραίίοη Ὀθέοσθ 1Π9 γα]]}.᾽" 
ΒΥ ἴξι686 ραβϑϑαρθβ ὑπ Δ] 18. οὗἩΘ ἱποθηβθ, [που ρἢ βίαπάϊηρ ἴῃ [86 
ΠΟΙΥ ΡΙαςο, 8 86ὲ ἰπ ἃ οἱοβοῦ σοϊδίϊοῃ στ πὸ ταοϑὲ ΠΟΙῪ ρ]δοθ 
ἴθαη 186 ὕτο οἴμθὺ ῥίβοθβ οὔ αγηϊτατθ ἰπ {π6 ΒΟΙΥῪ ρ]δοθ, ἐδθ 
140]6 ἀπά {Π6 οδη] θβιοἷς, συ ἢ ἀγα ἐΠου οΌσο παιηθά δἱοπθ, Εἰχ. 
Σχνυΐ. 85, 88 1Π6 ἀγζἴο168 ἴο Ὅ6 ρἰασθά νἱποὰΐ [86 ἱπμ ον γδ]]. 
ΤῊ8. οἴοβασ σοηποχίοη, ἱπάϊσαϊθά ἴῃ ὈΟΙΒ ἐπθ80 σοσβοβ, οἵ {π6 
ΔΙΤΑΥ βίδπαΐϊῃρ᾽ οογ[Α ΠΥ ἴῃ [Π6 ΒΟΙΥ ρΙαςο, Ὀαΐ ἱπιπιοά δύο ! Υ θοοσΘ 
1Π|6 ναὶ], στε ἘΠ|6 πιοϑῦ ΠΟΙ ρἰδοθ, 18 βονγῃ αἾ80 ἴῃ 1}}18, (πὲ ἴξ 15 
ποῖ ΟὨΪΥ οΔ]16ἃ Εἰχ. χχχ. 10 γηγτ τ τ» δαϊΐ α͵8ο οῃ [6 

τ ᾿Ψ “ τὴφς 

δτεαὶ ἀαΥ οὗἉ δἰοπθιμθπί νγὰ8 βρυϊηκ]θ ἃ οα 108 ἴνογηβ, ἀπά Ρυσροά 
ν ἢ 6Π6 Ὀἱοοά, σι ΐο τνὰβ Ὀσουρῦ ἱπίο {π6 ΠΟ] 1εβὲ ἴο αὔοπθ ἔὸ 
1π6 ρϑορὶβ πὰ βρυϊπ θά οῃ ἀπά Ὀϑίοσε [Π8 πΊοΓΟΥ βθαί, Εἶχ. χχχ. 
10; [μον. χυὶϊ. 18 ἢ} 

Υ. 21. Τιια ρι]άϊπρ οὗ ἐδ ἴπποὺ ψν.4]}} οὗ [6 ποῦβθ, (πὲ 18, 16 
Ῥαγεεοη Ὀϑύνσθθη [Π6 ΠΟΙΥ ἀπὰ [86 τηοϑῦ μοΙν ρ]δοθ. Ὑμῖ8 8]0η9 
σϑῃ ὃδ6 πηάετγβιοοά ὃγῪ ΤΟ Ὁ ΓΞΙΤ. Τ8ο σοπποχίοῃ ἀθιηδηάβ 

1.8. ΕῸΓ 88 ν. 20 {Π6 ἰπύογίον γι] ἀϊηρ οὗὨ {Π|6 τηοβὲῦ μουν ρΐαςο, 

1 Βτοπι {818 οἷοβο σοπποχίοη οὗ {δ δἰίατ οὗ ἱποθῆβο πὴ τ (86 ΒοΙγ οὗ 
ΒΟ] 168 18 δχρ]αἰπᾶ α͵8ο {86 βίδίοπιθηί, Ηθ6}. ἰχ. 4, {πδὲ {86 πο] οϑί οὗἉ 
811 δὰ δ χρυσοῦν θυμιατήριον, Ν᾿ ϊο οααβϑαὰ (80 ΘΧΡροΒίζοΥΒ 80 τη οὶ 
ἐροῦθ]9 (δαὶ πιδν ἐδίμογβ οὗ {86 ὁμτοι, τὔκεα, Αὐραβίϊηο, Οεουϊα. 
δοίυ8}}ν Βα! ονοᾶ, ὑπαὶ (86 4[8ν οὗὁἨ ᾿ποδβῆβο δὰ ϑἱοοὰ ἴῃ ἐμ πιοβί ΒβοΙῪ 
Ῥίδοθ (θοπιρ. ΤΠοΪυοΚ᾽ 8 Οὐπηπι. οα 86 Ηοῦτ. Ρ. 281. ΕΑ, 1), οἴβοῖβ ὁχ- 
Ρἰαἰπθα θυμιατήριον ὈΥ̓͂ ΘΘΏ56Γ, ῸΓ ἀχδιηρίο, ΕἾ. ν. Μογοσ, Βι δοϊἀβαί. Ρ. 
ἰ, δι, οἴμοῦβ 58(1}1 ομαγρϑᾶ {86 δυΐμον οὔ πο δρίβι]6 ἰο (86 Ἠθῦτγθυσβ ῈΒ 
ἱρπογδῆοο οὗ (8 διτδηρθιηθηΐθ οὗἨ {86 7018} ΒΔΠΟΙΌΔΣΥ, οὐ δὲ δεϑὲ 
ὙΠῸ ἃ ἴδ᾽βο ὀχ δηδίίοη οὗ [86 δῦονϑ οἰϊθὰ ραββαρθ οὗ ἴ86 Ῥοηϊδίθυο, 
ΨΥ ΒΙΟΙ.----δοοογάϊηρ ἰο ΒΊΘοϊ, Ερίϑι. (ο ἐμοὸ Ηδθ}. 111. Ρ. 488 -- τοῖσιν Β9 
80 οοῃοοϊ οί, “(88 ἰδ (6 δἰίδν οὗἨἁ ἰποϑῆβο μιδὰ βίοοὰ ποὶ ἱπ {89 μον 
Ρίδοο βϑίογθ {86 νδὶ], τ ῖοΒ βοραγαίθα (86 ΒΟΙΥῪ ἕγομι {π|6 πιοϑὲ ΒΟΙΪΥ, 
Ῥαΐ οα ἴ86 ορροθῖίθ 846 οὗ {86 ναὶ] ἴῃ 86 πηοϑὲ ΒΟΥ ρἴδοθ ἱπηπιθά δίο]ν 
Ῥείοτο {86 διεὶς." Το οοτγθοὶ υἱοῦ 888 θϑϑὴ δἰγοδαν οοη]θοίαγοὰ, Ὀὰὲ 
ποὶ οἰθδαυεΐν δπου ἢ οχργοβδδοὰ Ὀγ Μυησίον ([8600]. ϑιπᾶ. α. Κεῖι, 1829. ᾿ 
Ῥατίὶ 3. ρ. 342 8.) διιὰ ΤΒοΪυοΚ 1. Ρ. 4ᾳ. Ρ. 4ᾳ. ν. 298. 

Ἂ 
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ἀπ ν. 22 ιἸναὶ οὐὗἹὨἍ [86 ΠΟΙΥ υ]αθθ τὸ ἀθβοσγὶ θά, βὸ ἰῃ νυ. 21 [89 
Ρδγιοη ν᾽ 8}} ΟὨΪΥ οδη Ὀ6 δροόκθῃ οἵ. Τὸ 1Π18 ροϊῃϊ αἷδο τῃ 
τ ΣῪ αἰ βΊσαΙς πογάβ. ἡ) "ἼὩ Ὕβννν οοποογπίηρ τ μίο 186 ο]ά 

ΣΩΓΟΥΡυθίθσβ Βᾶν6 ΟἿΪῪ ἤοστηθὰ γαυΐουβ ςοπ͵θοίατοβ. ΓΧΧ,,, δο- 
οογάϊησ ἰο Ονά, ΑὉ., τοπάδι, καὶ παρήγαγεν ἐν καθηλώμασι 
χρυσίου κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβείρ. ΤΠὲ Ολαϊά. ρῖνεβ 186 
Ῥδββᾶρα ΟΥ̓ 116 ΟΠ] άθο ποῦ 8 σουγοβροπάϊησ ἰὸ {16 Ἡθῦγον, 
ΔΡΡΑΓΘΏΝΥ πἰμοὰῦ μανΐησ ἀπαοχβίοοά ἴμθβ. ὙΠῸ ὅν». “ἢ 

τηϑάθ ἴγδοοϑρο »αταϑβίαάφηι; [86 ΑΑταῦ. 51}}} τηοσθ δύ Ἰ ΤΑΥΙΪΥ : 

“Ὧ6 πιδάθ ἕο (Π6 ἀοοῦ οἵ [ῃ6 βαῃποίιδσυ {μγθβμο 8. "- ἰαχς." 

Ῥαΐρ, τ οἰ αὔὲαίε ἰατιίνιαϑ οἷαυίδ ατιροῖθ.λ Τοταβον Ἠ68. οῃ [ῃθ 
ὙΟ]6 ΠΟΥΤΘΟΙΥ ἰδ [Π6 86η86: δη4 μα ἰοῖ ἃ ροὶὰ Ἵομβϊη- το σὶς 
ταμ (10 {86 νν4}}} Βοΐοσθ {Π|6 ογϑοῖθ ; ΟὨΪΥ π6 ἄοθβ ποὲ δχρὶαἷῃ 
116 υ86 οὗ {86 ργθροβίἴοῃ "Ὁ ΜΌοΝ σαῖμεσ πιαβὲ γγ6 σϑηάθυ : “' ἢθ 

ταλᾶθ ἴο σὸ ἐβεοσϑρου (αροπ ἴμ0 ἵππον ρδγε ἰοη-νγ}}}) ἱπ ρο άπ 
Ἄομαῖη5,᾽" μᾶὲ 'θ8, ἢ6 τηδάθ δῇ οὐπϑιλθηῖ στιπηΐῃρ᾽ ΟΥὐϑν [09 Ραγίϊ- 
Ἐΐοῃ γγ0 81}, οοπϑίϑεϊηρ οὗ ρο]ὰ οἰ διη8,2 οὗ 1π6 ρϑουϊαν παίυτο οὗ 

Ὶ ΟἸοσῖσαθ τοηᾶογθ : απίς Αανίωπι ἱγαπδηινίϑιξ σαίεπαθ αἰγξα8, δπὰ 
πηδογοίδηβ ἐμἷ5 οὗἨ ροϊάθη ομδῖπϑ, τον οσο παπρ' οα ἴΠ6 γα] 5 ὸ σ᾽ 
ογπδτηθηῦ ; ὙΠ ογοδϑ δίῃ Ἡ 1} ἃ Ἰ|Κὸ σου άθυίηρ οχρ δίῃ ἰμ6 νγοσγὰβ : 
λα εοαίεπα εα Ῥαγίεί6 ἵπ ἐα ἰαπίμπι Ῥατίε ρερεπάϊεδε υἱάεπίιν, ἴη. φμα ες 
{118 υείωπι, φυοὰ αὐνίμπι α ἑξαηοίο βεραγαδαί, εἰ δροπαεδαίων. 2. Ὁ. 
Μίον. δήϊον [86 δπδίορυ οὗ (89 μ᾽] γα ὈΥ βο]ὰ ομαΐπβ ἰουπὰ ἱπ {88 
ΣΩΟΒΑῸΘ δὲ ΠΔπηδθοι8 ΟΥ {π6 Ὀα] πϑέγδὰθ οἵ τηθίδ] ῥ᾽} ]τθ ταπηΐηρ τουπὰ 
080 Καδθα, ν]} ον τὸ οοπηθοίϑα τ} ομδῖπθ οἡ πο Βδπρ 5176 
Ἰατρδ, τοργεϑθηΐίδ 86 χηδίΐοσ ἐμπβ: “'Οη [86 τν8}}8 βίοοα 88 8ῃ οὔτιᾶ- 
τοθηῦ ΡΣ ΠΪδτβ ἴῃ [86 ἔοστῃ οἵ ρϑὶπι ἴγθϑϑ, δὰ {μ680 ογ οοπῃθοὶθα ὈΥ͂ 

Ἰάθη ομβαῖῃβ βδηρίπηρ ἄοντι." Μοβί οἵ {86 τηοάογηβ δου Ὗ δἰδ}]. ἀπά 
ἔυκοίω Θχρ αἷῃ : “ 0 θαττοὰ τῖϊ ρο]ὰ οἰιαΐηϑ (180 τιοδὲ ΒΟΥ ρἷδοθ 
ογ ἴμ6 ἄοον οἵἉ 10); 88 Κ088]}2 (ϑολοὶ,), ἀο ὙΥ εἰΐθ, α ἐβθι. ἐῪεϑ. 11. Ρ. 
984, Υίπον (1.εχ.) Βαὶ {πὸ ἕο] ἀϊηρ-ἄοοτβ οὗ {π6 τιοϑί Βοὶγ ρἷδοθ δβιοοὰ 
ΑἸ ΔΥΒ Ορθῃ, δηθὰ ἐμ νἱϑυγ ἰηΐο 1ὲ νγᾶ8 ΟὨΪΥ͂ οογοσθὶ ὈΥ (6 ναὶ], 866 ἱ. 
Ρ-4.Ρ. 1ὅ ὁ. ὙΠο βἰρηϊβοδίίοπυ. γερασωίαγε, 8180, ἴου Ἴῶῳ 18 ὈῪ πὸ 

ΤΩΘΔῺῚΒ διβοοτίδϊ πϑὰ ἴῃ ἐμ Ολαϊά, ; ἴον Βαχίοτε οἰΐθβ 0. ὑσοοῦ πρθσοὶῦ 
ἐῖθ. ραββαρο ἤτοι (86 Ταγρύτα, ΜΒ] 1 18. 8 υρϑίΐοη, τ βοίμον ἐμ 9 
Τανρατγαῖβι βοΐ} ]} πηάοτσβίοοα 1ὲ, ΔΙ ἐΒΟυρἪ {86 διδείαπέ. ΓΤ.) 5ὶ6- 

π1868 ἔμ6 θ᾽ (ργΟΡΟΥΪΥ ἐμὲ ποῖ '8 ἰαϊὰ ουθσ) [ἢ ΗΘΌΓΟΥ δὲ Ἰϑαβὲ 
411] ῥὑγοοῦ οὗ 1ξ 18 υγαπίϊηρ, 88 {86 ἈΪ6] "ὙΣ}) ΟοοαγΒ δρδίῃ οΠ]Ὺ ἴη 900 

χχὶ. 10 1π φαϊίθ ἃ ἀἰδογθηὶ δἰ υϊβοαδίίοῃ. 
: Ἃ ἀοδίρτιαίεβ (86 Ῥγθάϊοαίθ Ομ] ἴπ δὸ ἕδῃ δβ ἰξ εἰαίθβ ἰῷ ψβδὲ. ἢὲ 

δομείβέβ, οομρ. Εὐγαὶὰ, ατατατα. δ 621. 
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ἡ ΠΐΟἢ, ο δοσοιηΐ οὗ ἐπ ὈΓΟΥΠΥ͂ οὔ {Π6 οχργθββίοῃ, νι ῃἰς ἢ 18 50}}} 
τηογ9 πα θῆηϊία ἴῃ 2 ΟἸγ. "1. 106, πο ἀϊδάπος οοποορίοη οἂπ Β6 
οδίαϊποά. ΤΠ6 οοπ͵θοίαγοϑ οἤδυθα τὸ ρίνθῃ ἱ Ὁ. 4. Ὁ. 16 Εἰ--΄ΝἾν. 
22. Τὴ σι Πο]0 μοιβθ, {πὲ 8, [Π6 ΒΟΙΥ ῥΪδοθ, αοῃρ υἱ τι [Π6 αἰΐαν 
ἴῃ ἰδ νγαβ δ γον ονθυ αὶ πτῖτἢ ρο]α, 
ΟΟΥ͂, 38---28. Εοὸν [Π6 πιοϑὺ ΠΟΙΥ ρίδοθ ϑοϊοπιοι μδὰ {πῦο οο]οββαὶ 
σΠογα τα τηδά6, ἴδῃ σαδ 8 Ὠἰἢ, τ ἢ πρβ ἔνθ οαδὶΐ Ἰοπρ οὗ 
Ὑ1ἃ ΟἸἶνθ ἔσθ ονθι]αιὰ νυ ρὉ]4, ἀπ δ8οὺ ἂρ ψ ἢ {Ποῖ Ά0685 
ταγποὰ ἴο (Ππ6 ΠΟΙΥ ρΪδοο (2 Ομ. 11]. 18), 8ο {παὶ {ποῖῦ οχραπάθα 
ὙΠ ρΒ Τουομοα {Π6 846 νγ8}}8 τὶ} {ΠΟΤ Θχίθγπαὶ ροϊπῦβ, )πά στ 
τοῖν ἱπίθσῃδὶ το ὁπ6 8ποῖπθγ, δπὰ (ἢ τὶς νγὰβ ρδοθὰ ππάθι 
ΤΠθπη, 866 ἱ. ἢ. 4. Ρ. 10ὅ Η᾿ Απιοπρ [λ0 νδγουβ Θσρπδίϊοηβ οἱ 
[8.6 ψΟΓ Ὁ,γ3» ἴογ Μ ΒΊΟΝ σοπηραγα ϑβθῃ. ἐδ 68. 1ϊ.». 710 δφ. δηά 

ὙΥ πον, 510]. ΕΚ. . ρ. 362 δ᾽, 1868 ο]γ ἑβῃδ]6 ὁπ 8 [πὲ σίνϑιι 
Ὀγ ΑΡβϑῃ Εῶγα, πϑυλοὶυ, Στ" ζόγπια, ἵπιασο, δῃι αὐ βεὶς ἤρτγα 

(869 ἱ. Ρ. 4. Ρ. 107), ἔογ τυ μΐοῖ α8οὸ σθοθη!γ Ηδνοσι. Οουλτ. οαι 
ἘΖεΚ. Ρ. ὅ μα8 ἀβοϊάθά. Οὕβββῃ. ]. ς.» ἱμπάθϑᾷ, {]}}π|8 ἴὲ τγϑηΐβ αρέο 
)ιπααπιοπίο, Ὀὰὶ ἰὲ 18. βαβΠοἰΠΕΪῪ γασγαπιθα Ὀγ 186 Ασαθὶς δπὰ 
ϑγγίδς αϑαρθ. “ὩΣ δοίρία, γλυπτά, αα οογεϊδδίηιαηι ον σίπειγε 

ἐλοπιαϊίθ τγγ ---οὉΥ ϑομζροδίί, Βα γ8 Α. ϑοβα θη, ῥγου. δαΐοπι. Ὀ. 

412, πὰ «3,59 αριᾶ ϑγνοδ ὁδὲ βηπαϊί, μπάρ ἸπλορὉ γονπιαίον ἱπιασί- 
πηι Οαδίοἰϊ. ἰρ. κορίαφὶ. 8.0. ἀπὰ 1,62. ἐὲ Οὐοπιπιθπέ. ὅότπι. ᾿δὖν'. 
οἱ οδαϊά. ροϑὲ 7. (οοοοίμπι δὲ «7. Η. Μαΐωπι θα. δοιεϊές ἱ. ». 610. 
Οὐομρ. 51}}} (Ἰὁδοπΐμβ, 46 Βαν Αἰὰὲ οὲ Βα» Βαλζωϊο, 1ϊ. ». 80.--- 
Τθβο ομογαδίπι τγοσθ δου ]Ὺ ὁ 6116 8016 ἔγαθ, Ὀαΐϊ “Ο]ο58841 
φορίθβ οὗὨ [Π6 τηδβδῖνθ ρΌ] θη ομογαῖο ΤΌΓΠιΒ βίαπάϊησ οἢ ἐπθ 
ΟΔρΡΡοϑίι, θαΐ ψῖἢ {Π|8 αἰ ἴδγοποθ, ἐμαὶ τυ μογθαβ ἐπΠ6 ἴᾳο68 οὔ (6 
Μοϑαὶς ὁῃθ8 ὑγεῦθ ἰαγηθά ἰουγαγἀβ ὁῃ6 Δί 6 γ οη {Π6 οδρρογοίβ, 
111686 ἀϊγθοίθα {ποῖγν ἔΆ60688 ποῦ ἴο ὁπ6 δποῦμοῦ θα ἴο {Π6 ΠΟΙΥ ρίδςθ, 
5 Ρεΐπρβ, ἡ ἢ]ς ἢ, ἀοοογάϊηρ ὕο [Π6 δάτηϊ γ Ὁ]6 θχροβίοη οὗἉ ΒΒ Νν, 
“ ἃ5 βίδπαΐῃρ οη ἴΠ6 μἰρῆθδβί βίθρ οἵ ογϑαϊϑά -118 ἀπά ὑπ ηρ ἰπ 
ἘΠομΊβο  νο8 [Π6 ταοβϑὲ ροχίθος Ἵογοαίθα 118, ἀγθ [8 ταοβὲ ρογίδοξ 
τονοϊδύοη οὗ αοἀ ἀπὰ 186 Ὀϊνίπο 11ἴ6,᾽ (βγτθο!. 1. ῥ. 840 48.), 
ΤὨΘΥ σγογΘ [86 τηοβῦ δρργορχίδίθ βυταθ0]8 οὗ [ῃ6 ρ]ΟΓΥ οὗ 186 [μογὰ 
ἈΠ ηρ [Π6 βαποίαδυυ. ἢ 

1 ΤῊΘ οοπποχίο δββοσίοα ὈΥ ὥὄρθηοον, θυ ἀροϊ ον ορροθϑεὰ ἢ 
Βδδγν, Ὀοένθϑῃ {86 ὁμογα πὶ ἀπ {μ6 Εργρίϊδη ΘρὨΐη Χο, ουθῃ δέου δ] Ὁ 
μαι Ηθηρβίοθηρ. (ἀ. ΒΒ. Μοβ. ἃ. Αθϑρ. ρῥ. 1561 8.), διὰθ δ]ορϑὰ ἰῃ 8 
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Ιη ν. 29 ἢν, [86 ἀοοοταίίοη οὔ ἐμ ἵπποὺ νγαϊ πβοοιεϊηρ οὗ {6 ΠΟΙῪ 
ΡΪδοθ αἰγοδάν ὑυθῆν τηθηϊοποᾶ, ν. 18, ἰ8 τροσθ ΘΟ ]ο 6 
ἀοβοσῖρθά, ΑἹ] 16 ν8}18 οὗ [πὸ ΠΟΙΥῪ ρἷδοθ νγοσθ πγουρῦ ἴπ 
ἤξαγεβ (οαγνϑα νοσΐ) οὗὨ ομογα πη, ρα ]πὶ (γ668, ἀπά οροπίηρ Ὀυα8, 
οἶθασ 5 τι! }5 οὗ στονίμ, ὈΙθοπι ἀπά ροὐθηΐ ΠΠ 6 ἴπ [886 Κίηράοιῃ οὗ 
(06, 866 ἱ. Ρ. 4ᾳ. Ρ.144. Οὐοποογηίηρ [Π6 ργόθ6 Ὁ ]6 ἀϊβέγι αΐίοη οὗ 
118 ΘΟ ριΌΓΘ, 866 . Ρ. 4. Ρ. 70 Ε΄. ΠΡΧΑΡΩ ὈΣ ΡῸ» “ἐἔγουα νη 

ἴο ἡμὐ πο μον ἐἰιδὲ 18, [Π6 πχοϑὲ ΠΟΙΥ͂ 88 ν78]] ἃ8 ΠΝ ΠοΙγ. Οοτρ. οα 
» ὅθφη. ἰχ. 10, ἀπά οἡ τα) [ὴ6 ΤΟΙΊΔΥΚ8 οἡ ν. 20.--- 

Ἐνοη ἰδο βοοῦ οἵ 16 ΠΟΙ ἀπά ἐπ πιοβὲ ΠΟΙΥ ραςθ νγα8 ονου]αἱὰ 
ὙΠ ρο]ά, {παὐ ἰ5, οονθυθά πὶ Ἐΐπ σο]ά ρ]αἴθ8, 869 1. ῥ. 4. Ρ. 70. 

Υ͂, 81---85. Τὴθ ἄοοῦ ἴο {Π6 τηοϑβϑὲ ΒΟΙΥ͂ ρίαςθ Ὀοῃβἰ βιὰ οὗἉ ὕνὸ 
Ἰϑθανθβ οἵ ν]]4 οἱϊν ἰγβθθ, ἐπαῦ πιονβϑά οῃ ροϊάθῃ δίηροϑ (υἱ]. 60) 
ΔΠ4 ψΕΤῸ ἀδοογαῖοα ἴῃ {6 ΒΔ Π1Θ Τ]ΔΉ ΠΟΙ 88 [86 ἱΠη6. νγ8}}5 οὗ {Π|0 
ἰορ]θ. ὙΠ6 θοῦ οὔ [π6 ΒΟΙ͂Υ ρ]δοβ τγα8 οὰ {6 ὑγυῇο]θ βἰ π}}] ΑἹ 
ἐοηδίστιοϊθα, ΟὨΪΥ ἘΠ: Ιδᾶνθ8 Ὑγ616 τηδά6 οὗἉ ΟΥ̓ρΡΓΘ89- σοοά δΔηἀ ΟΠ] 
[0 ροβίβ οὗ ν]]ὰ οἴνου ΕἈΓΙΠΘΙ ΘΥΘΓΥ ἰοῦ τνᾶ8 ἀἰν! ἀθὰ ̓ πίο ὕνσο 
ἨΔ ͵ν 68 οὐ ἴο]48 (υνσ)»" τ βίοι ταγηθα Ὀγ ἘΠθμμβοῖναβ, 8ὸ {πὲ ἵξ 
γὰΒ ποὶ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ΔΙΎΑΥΒ ἴ0 ρθη ἔπ Μ οἷ ]θαῇ, ἴῃ ογάον ἴ0 
οηΐοῦ [6 ΒΟΪΥ͂ ρ'δοθ. 1ῃ {8 ἀοογ ἴο ἔπ τηοβὲ ΠΟΥ ρίδοθ {818 
ἀἰνίβίοθ γγ88 ΠΠΘΟΘΒΒΑΣΥ; θθσϑῦβϑθ ἴῃ (88 ἢγβί ρῖδοθ {18 τγ88 
ποῖ οροῃμθά δπὰ βῃαΐ, Ὀαΐ βιοοά δἰννᾶγβ ὀρθὴ (866 1. Ρ. 4. Ρ. 
15), ἀπά 'π {Π6 ποχὲ ρΐαοθ ἰδ νγᾶβ οὈυ]Ἱου ΒΥ 81.816 δῃά Ἰονγοῦ 
ἴδῃ ὑπαὶ ἰο {80 ΠΟΙ ρῥΙαοθ. [18 8ῖΖϑ ἱπάθοά 8 ποῖ δχργθββὶ Υ 
βιαϊοα, Ὀαΐ ἰδ τηδ 6 ἱπίδσσθα ἔγοπῃ (86 ορβοῦσθ ποσὰ 8 κατα, 

ΓΖΌΓΙ ΤΡ τ' 81, νοι Οόβθη. ἢγβὲ ἴῃ [μ6 ἐΐδδ. ἱ. Ὁ. 42 34.) 

ΜΉΘΓΘ α͵80 1π6 γψατίουιβ ΟΡ πΙοη8. οὗὨ {π| ἀποϊθηΐβ ἅγθ ἴο ὃ6 ἔοαπά, 
βοΐ ἴῃ ἃ οἰθαν ρμΐ Ὁ ἔμ γθηάοσίηρ: σγθρίἄο σιπι ροδέξδιιδ ὁγαΐ 

ἔδυ ῦγ, το Ϊ 8 581}} ἐπ ἐμὸ μρῃθδὲ ἄθρτοο ἀουθία], 88 διηϊἀβέ {πμ6 ἰοίδὶ 
πποογίδί ὩὙ οοποθγηΐπρ' (86 ΡΓΌΡΘΥ δᾶ ὑγὰθ ἔοττω οἵ [86 Μοβαίο οβογα- 
θῖπὶ δηὰ ἐποὶγ το]δίϊομ ἰο ἴ1ῃ6 Ἵβαγαθῖο ἄρτια οὗ ΕΖοκῖοὶ, “ 6 ϑβϑβθη- 
112] ἀρτϑοιιθηὺ οὗ ἔογσπι θαύνγθαῃ {πὸπὶ ὁδῃ πείἐμαν Ὀ8 Ῥτονϑὰ ΠΟΥ Βθὲ 
δεὶὰθ ου οουνὶ ποίηρ᾽ βτουπάθ." Οὐταρ. ἔμ φογίβί! Υ ἴῃ βοπμθ ἄθρτθθ 
ΔΡροβί(θ σϑιμδσίτβ ἰῃ ὁρροβί(ΐοα ἰο Ηοηρδίοηδ. οὗ Β. Ἦ ο116 ἴῃ ἐιὸ ΤΡ. 
τϑοοῖ. αυκτί. 1842 ρατί. 2 ῥ. 299 
᾿ς» γν. δά, ἴ8. ποῖ ἰο 6 ἰδκοὴὺ νὴ βομαϊζ, Πδίμο, Μϑαν., 

θδβθπ., Ἥ᾽ποτ, [Ὁ ἂπὶ διὸ οἵ ἐγαπθοτι ρείοῃ ἱπβίοδᾶ οἵ ΕΚ Ρυε 

τϑδίβ προῃ δῃ Αὐδπιαἰβίῃρ' Ομ ΔΏρΘ οὗ ὶ διὰ Ὁ 38 ΝΡ ἴον γὴν “76γ. 
χ. 11, 



112 1 ΚΙΝΟΒ νι. 86. 

φυΐϊπία ραν8, ἰ.6. φωϊπίαπι ραν δέὶδ ραγέδηι οσσμραδαΐ, [πε ἔγαταο οἷ 
186 ἀοον ψ τ ἐμ ροβίβ' οσσυριοα ἐπ6 ΠΡ ρατὶ οὗ {ἐπ νι8}}, δθ6 
ἷ. Ρ. 4. Ρ. 71. Τῆο ἄοοῦ ἐμπογοίοσθ, τε ἔτ]6Ζ6, βοοῖθ, δπὰ ροβῖβ, 
ν88 4. ΘΙ [8 Ὀτοδα, δπα σοί! ΠΥ αἶδο 88 δἰρὶ-ττα δἷζθ ρροροσ- 
οπαίθ ἴο 8 ν4}} 20 συδὶ 8 ἰρσὰ ἀῃὰ Ὀγοδά. Τ|16 θπίγδῃςθ ἰοὸ ἰδ 
ΠΟΙΥ ῥἷαοθ γγὰ8 ΘΟ: βί ἀ γα ΟῚ ατθαίθ, 88 1 μδά ροβίβ οἵ νὰ οὐἷνθ 
ἃ ἴουΓΙ ρα (οὗ [09 ν4}}} ν. 28, δοοογάϊηρ ἴο ν]ςἢ [86 ἀοοῦ 
Μὴ 118 ἔγαπιθ νγὰ8 ὅ ουδ᾽ 8 Ὀτοδῆ Ὀγ 7ὲ δίσῃ, βο ὑπαὶ {Π6 Ἰοϑ 
τηῖρες Ὀ6 φαΐϊίο σον θη ΘΠ αἀἰνϊἀοἀ ἱπίο ὑνὸ Βθραγαίθ υ ἐπσπίῃ 
μιαῖνεβ. ΤΠ6 ρ]άϊηρ οὗ {6 ἀΟΟΥΒ 18 4130 βρϑοίδ!) ἀφβογι θεὰ. ΟΥ̓ 
186 Ιοανθ8 οὗ [Π8 ἄοογ ἴο {11 ΠΟ] αβὲ 10 18 βαϊἃ : “ ΒΘ βργεδά (τὴ 

ἤτοι ττὸ 16 ρο]4 ἀροῦ {π6 Θμογαθίπι ἀπά ρϑὶτ-ἰγθθ8᾽ (νυ. 82), 
1μαΐ 18, δοοογάϊηρ ἴο Φἀγο ἢ ̓Β οοττθοῖ οχρ᾽δηδίοη : [6 Ἰαἰὰ ἐπ 1 
Βο]α Ἰϑανθβ οὐδῦ ἔπ ἀοοῦβ ἐμῇ ὑγθῦ, οογοσθὰ τὴ ἢ βουαϊρίαζα, 50 
ἐμὲ 411 τπ0 ἤρτιγθβ, οἱθναίίοηβ, ἀπά βἰπκίπρβ οὗ {1 οαγνοᾶ ποσὶ 
ἬΘΓΘ ΟΧΡΓΟΒ86α δηἀ σῃδάθ υἱβὶ}]6 οὰ 1:6 σ᾽] άϊηρ. ΟΥ̓́ [μ6 ἀοοτα 
ἴο ἴπ6 ΒΟΙΪΥ μΐδςοο, 1ξ 8 3814, ν. 8ὃὅ : “μα ονϑυ δαὶ (1π6 βου]ρίυτο 
Θμογυθῖγα, ὅς.) τῖῖ ρο]ὰ βειοὰ ροὴ {1|ὸ βου]ρίυτα (οαγνθά 
σον), {πᾶ 18, 80 ἐμ ΠΥ Ὀθαΐθη δπὰ Ἰαϊὰ ονθῦ [Π6 ἤρυγοβ, ἰμδὲ 
186 ροϊά νγᾶϑ ΘΧϑ οί] 7οἰποά ἰο {Π6πὶ.᾽ 

Υ. 86. “Απά μα Ὀυΐϊ ὅθ ἱπποῖ οουτγί, ἴγθ6 σονγβ οὗ βϑνστι 
Ββίοῃθ δῃὰ 8 ΣΟῪ Οὗ σθάδγ- θα π8. ΤῊ]8 βίδίθπηθηξ 18 νΘῪ Ὀγιθ 
ἀπὰ διωδίσαουβ. ΟἾγ. (2 ἱν. 9) 5878 8.1}} 1688 δροὺΐ [{, δαΐ αὲ 
1.86 βδιηθ ἐἰϊπ|6 συ θη 08 [Π6 οὐΐον οουχί, τ ΒΊΟΝ Πδα 118 σαῖθα 
οΥουἸαίά τ Ὀγαβ8, 866 ἷ. Ρ. 4. Ρ. 111 δ. Μοβὲ ἱπίογργείοσβ 
Ὁπἀογβίαπα {Π|686 γοσὰβ οὗ [86 ϑποϊοβίηρ οὗ [8Π6 σουτὶ ΜΘ ἢ νὰ 8 
εἰλυδιοά, δοοογάϊησ ἴο “76. χχχνὶ. 10, Βίρθοῦ (μὴ {Π|6 οαΐοῦ 
οουγέ βασγουπάϊηρ 1, ψπϊοῖ σοηβίϑιοα οὐ {πῆ 6 ἰαγοῦβ οἵ οαὲ 
βίοῃθ, ὁα ΨΏΙΟΝ ἃ ΤΟῪ οὐὗὨ Ἄσβάδυ-Ὀθδῖηβ οἰἴπον ΙΔῪ ἢδὺ οὐ γγὰ8 
Δρρ]ϊἸοά ἴῃ 186 ἔοσπι οὗ ἃ γαἰ!ηρ,, 869 1. Ρ. 4. Ρ. 115. 

οὐ ΓΑ [86 ὅν. ἐσηϑδίθβ ἸγΔώσοι Φ παραστάδες : Βαξ ἐΒ6Υ δτθ ποῖ 
ῬΙΠΔτβ, 88 ἴθβοπ. 1.6. δϑθαπιθθ, Ῥαὲ βαυᾶγθ ροβίϑ, μ᾽ δβίθσβ.0. Απᾶ 
ΓΉΡΠΏ Ὅν ΝΠ ἄοεϑ ποῖ βίϑδπά ἴὸ τ ΓΙΌΣ Ὅν, 88 δβθῃ. [θῆγροῦ. 

Ῥ. 6568 ΠΝ μαϊ ΓΝ 18 ἔγβοὶν δἰϊδομϑὰ ἕο ὌΝΠ 88 δῇ Οχρίδηδ- 

ΤΟΥΥ͂ ΔρΡροδἰτίοι, οοταρ. Ἐττ. αταπῖπι. 8 5616. Ηθποθ 8180 νυ. 88 ΓΙ 

δἰδῃὰϑ δἴοῃθ. 
2). Ὁ. Μίοϊ., οα ἐμ δοῃίγασυ, δρρ ϊοϑ ἐ86 τογὰβ ἰο [86 ἀγϑὰ οὗ ἐμ8 

οουτί, τ ἰοῖ ταν Τογπηϑὰ οὗ {Πγ08 τονγϑ, ὁῃ6 ΔΌΟΥΘ δποίμον, οὗ ἰδγζε ουξ 

ΣᾺ 



1 ΚΙΝΟΒ νἱ. 87, 88. 118 

Ν. 81, 88. Ε͵οπι [Π6 βοοοῃὰ τηοπίῃ οὗ [6 41} γϑᾶῦ ἰο ἐῃ8 
εἰσθ ἢ τηοπίῖ οὗἩ (μ6 110} γϑαῦ οὗ {Π6 τεῖρπι οὗ βοϊοιηοη, ἐπαὶ ἰ8, 
ἦπ 7} γϑδῦβ, ἴο᾽ το [π τοχὶ ρῖνοβ {6 τουπα ἡ Πο]6 παταροῦ 7 
γθασβ, 8 ἴΠ6 [6016 οοτηρ]οίθα. [Ιῃ φοιηρδτίϑοη στὰ οἴιοΣ 
Βτεαῖ δγθοίϊομβ οὐ δποίθηϊ ἀπά τποάοσῃ {1π|68,} [5 θυ] ἀἸπρ τα 8 
Θχϑουίοαά ἰῃ 8 ὙΘΥΥ Βῃοτὲ ἔἶΐππθ. Αἱ 1π6 βᾶπιθ {8 ἯΟ ἃ͵ΓῸ ἴο 
σϑιλθιαθογ, {πᾶΐ, ποῦν βίδη ἀΐπρ (π6 δρίθπάουν τὴ τ ῃῖοι ἰξ 
νγὰ8 ἢηϊβηοα, (80 οἀϊῆοθ τᾶβ ποῖ ἱπ ἰΐβ}] ἔ νϑῦγ γτεαῖ; παῖ, 
ΤΑτΈ ΠΟΥ, δῃ ἱπιτθπβ6 ΠαπΙθΟΓ Οὗ ΜΟΥ ΚΠΊΘἢ ὙγῈΓῈ ΘΠ Ρ]οΥΘα ἰῃ ἰδ ; 
84, Ἰαβεγ, ἐμαὶ 109 ῥσοουτίηρ δηὰ ῥγθραυίηρ οὗ [Π6 τηδίοσίαὶ, 
δηά; [π0 Βονίηρ οὗ 8:6 βίοπϑϑ, γγϑῦθ Δοοοιι ρ 5864 οη 1 ὈΘΏοη, 
ΔΠα Ῥγϑοθάβα [86 σαπάϊηρ οὗὨἨἁ [π6 ἰδιρ]6, ἀπά ἐμογθοσα ἀγα ποῖ 
ἴο 6 χεοκοπρά ἴῃ ἴΠ6 Τὰ γϑαῦβ. Βοβί4θβ, (ἢ βυδβίγαοίίομβ οὗ 
Μουπὲ Μοσῖδῃ πθοΘββΑΓῪ ἴον {π6 ἐοαπάδίϊοη οὗἉ {Ππ6 ἰοταρ]α ἀπά 115 
Ἄοουχί, που]ὰ μᾶγθ τοαυϊγοά ποῖ ΟὨΪΥ [Π|ὸ στοαίον ρατὶ οὗ {Π6 {ἰτη6, 
αὶ {86 ταοβὲ ρατὲ οὗ ἔΠ6 βίοῃεϑθ. 4.8 “όβθρῆτ8, πονγονοῦ, ἰῃ Ηἷ8 
δοςουηῖβ οὗ δ ἴῃ ἴπγθο αἰ γοπὶ ρατίβ οὔ 1118 πυϊηρ (Απίϊΐφ. νἹ 1. 
8, 9, χν. 11, 8, ἀπά 46 δοεϊϊ. «7ιι4. ν. ὅ, 1) ῬΑΥΕΥ σοπέγαάϊςΐϑ Ὠΐπη- 
861} (866 1. Ρ. 4. Ρ. 84 8), ὅπ αὖ 41} Ὄνοπίβ δχαρρεγαΐεβ [ἢ 
τοδίϊοσ, 1 σαπποῖ ΠΟῪ δ6 δϑβοογίαϊηθά, πον τη πο ἢ οὗ ἔῃ θ86 βυδ- 
διστιοίοβ θϑ]οηρβ το {11 νγουῖς οὗ βοϊοσηοῃ δηὰ ἢονῦ τη οἢ ἴο ἐπ6 
ΤΟ] ονίηρ οϑηξυσίθβ ; Ὀαΐ ἃ ΟΠ Βἰ άογ8 0 ]6 ρατὶ οὔ 11 αἱ 4}} δυθηΐβ ἴϑ 

818 τοσῖ, 88 {ἢ Χϑιηδίῃβ οὔ 11, ψ οὶ Βοδίπβοη (Ραὶ. 11. ῥ. ὅ8 8.) 
848 ἀϊβοονογεά δοςογάϊηρ ἴο 18 δποῖθηξ β[γ}]6 οὗ δυ]]άϊηρ---- 9 
σχοονοά δοτγάογϊηρ οἵ [ῃ8 ὁποσηλοῦϑ βίομϑϑ ἔγοῃῃ 20 ἰο 24 δπά 
πιοτὸ ἴϑαϊ ἰοηρ, δῃὰ ὅ ἰο 6 δεῖ Ὀγοδά---Ῥοϊηξ ἴο [Π6 ἐΐπιθ8 Ὀϑέοτθ 
18:6 σαρν"γ, δηὰ ἴῃ {πῇ ο886 ΘΟΣΙΑΙΏΪΥ οτἱ σ᾽ παῖθα τ (ἢ βο]οπηοη 

βίομβϑθ, δῃὰ 4 τοῖν οὔ ἐἰεἰοῖς οϑάδυ- θθϑιη8 Ἰαἰἃ ονονῦ ἔδοπι, θϑοαυβο ἐδθ 
Ῥυίεβίβ τότ οὈ]σοὰ ἰο ρὸ Ὀδγϑίοοι ἱπ [86 ἵππεὺ οουγί (οοπρ. ΟαγΡξου. 
Αρραν». ονὶϊ, Απέᾳ. Ρ. 181 58η4.) δηὰ Βγαιη, ὧε υεδίϊξ. βασενά. Ὁ. 88 
144.), «ἰοῦ υσοῦ]ὰ Βανο Ῥθθα βοδγοοὶυ ἰο]θγαῦθ ἴῃ τέο, 17 (86 πιυδὲ 
᾿ᾶνθ βΌΠ6 οἷ ἐδ θᾶτὸ βίοῃθβ. Βαΐ, ποῖ (0 βρϑδῖ οὗ ὑμ6 ἱπιργο δ ἐγ 
οὗ 80 τηδϑδῖνθ 8 ραυδπιθηΐ, [818 νἱϑθνν 'β ορροβοὰ ὈΥ͂ ἐδὸ ραθβαρο 2 ΚΙ, 
χνΐ. 17, δοοοτάϊηρ ἰο ποι ἐπ6 οουτί μαἃ ἃ βίομο ρανϑιωηθηΐ ἴῃ {16 {ἰπ|9 
οἵ ΑΒδΖ: δηὰ (δαί ἐμἷ8 νγὰ8 ποὶ ἃ βυβοαυθπί σόῦκ, Ὀαὲ Ὀοϊοηροά 
6ϑβθη 8} ἰο ἐμι6 οουγί, ἸΠΑΥ͂ δ0 ἰηξοττοὰ ἔγοπι (818, ὑπαὶ 1ῃ6 οχίθγτιδὶ 
οουτέ αἶθοὸ οὗ {π6 ἐθηιρ]6 βϑθμ ὈΥ͂ ΕΖΟΚΙΘὶ τγδβ ἰαϊά οὐ ρανϑὰ ψ 1} βίοῃθ, 

1 Αοοονγδΐϊηρ ἰο ΡΙπέμδ ἢ. πη. χχχνῖ. 12, 81} Αϑίδ τγὰ8 200 ψϑαγβ 
Βαϊ] ΐπρ αἱ {86 ἰοταρ]6 οὗ Ὀΐδπδ δὲ Ερβεβυβ, δῃηὰ 400 γϑᾶγβ ϑηραροᾶ ἐπ 
115 οι 6 ἢ Πθμπιοηῖ, δορὰ ἱπ Εργρὶ 860,000 πιθη "σατο ϑιηρίογοὰ 20 γϑασβ 

- ἴῃ δ οοπιρϊοίΐοπι οἵ οπ6 ὑγτβπιὶὰ, 
ΥΟΙ, 1. Ἡ 



114 1 ΚΙΝαΒ ὙΠ]. 

ὈἰπΒ6Ι, ποῖ ΟὨΪΥ Ὀδοδῦβθ ποὴ6 Οὗ ΗΪ8 Βιιοθββοῦβ ἀονπ ἴο ἐπ 6 
ΘΔΡΈ ΠΥ ΘΟ] οοτηπιδῃά 80 πιποῖι ρο] ἃ οὐ ΙαθοΌ 88 ἢ, δηὰ ἐμαὶ 
ψΒΙΟὮ 18 ἰο] ἃ 8 οὗὨἍ {ΠῸ ποὺ σουσέ ἀπάθν “} ΘΒοθ παρ Παΐ (866 ἱ. ̓ . 4. 
Ρ- 112, δρὰ ΗἩξνεγῃ, Οόσαπι. οπ Εἰζοῖς, Ρ. 654), δπὰ οὔ 18 
τοραἰσίηρ οὐ 186 ἰθπιρ]6 ΕΥ̓͂ «“οαβ8, 2 ΚΙ. χὶὶ. ὅ δ. ; 2 Οἢν. χχὶν. 
4 Β΄, δπὰ Ζοεῖαν, 3 ΚΙ. χχιὶ 5 Β΄. ; 3 ΟἿγ. χχχῖν. 8 8, ἀοθϑ ποῖ 
ΞΕ εὶ [16 ᾿πιργοββίοῃ, {Ππ4{ δἱ ἐποϑο Ρογῖοάβ 80 οοϑέγ ἈΕῚ ΤΑΔΒΒῖγΘ 
Ὑγ8}18 ΘΟ ἕο Ὅ6 Θχϑοαίοα, δξ αἶϑο Ὀδοδιβθ ἐμ δυϊάϊηρ οἵ ἃ 
διοαῖ δῃά βρ᾽ϑῃαϊά ραϊδοθ οα Μοπηΐ Ζίοῃ ἱπιπιθάϊαιοὶν αν 186 
τοΠ1ρ0]6 τϑηάθσβ ἴδ Ῥγοῦ8 16, [παὲ [πὸ Ἰοϊπίπρ οὔ ἔπθ ὕνγο 8}}}8 ΒΥ 
ΤἸη68η8 Οὗ ἃ Ὀτίάρο, [Π6 τθηιδῖηβ οὗ ἃ ργϑαΐ ἀγοῖ οὐ ἘΠ] Οἢ Βᾶνθ 1 Κ6- 
πῖβα Ὀδθη ἀϊϑοογογοά Ὀγ ΒΡίμβοη ἱ. Ρ. 4. Ρ. θΆ Β΄. οἰοβοὶν οοη- 
προίοα τὴ 1Π6 Τοππάδιϊοῃ νγ8}} οὗἨ [π6 πιουπί, ἀπά βῃονίηρ 8 
δ᾽ Ὠ}11ΔΥ βίγυ]6 οἵ Ὀα]Πά ηρ, ἰ8 δ 41} ϑυθηΐβ ἃ νγοσῖκ οἵ τῆ σοῖρῃ οὗ 
ϑοϊοιηοῃ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΥἹΙ. 

ΒΟΌΙΙΌΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΥ͂ΑΙ, ΡΑΙΟΕ, ΥΥ̓͂. 1---Ἰ2, ΑΝῸ ΜΑΚΙΝΟ ΟΕ 

ΤῊΕ ΤΕΜΡΙΞ ἘΧΕΝΊΤΌΕΕ νυ. 18---δ0. 

Το ἔγβὲ βϑοίϊϊοῃ οὗ [Π18 ομαρίοθσ, οι ἐγθαῖβ οὐ [86 Ὀυϊἀϊησ 
οὔ 86 σΟγΑ] ραΐδςθ, 18 Ἔχοθθαϊηρὶν αἰ σα: οἡ δοοουηΐ οὗ ἰΐ8 
ὈΓΘΥΪΥ͂ ἀπά {π6 τυϑηΐ οὐ ροσβρίσποιιβ βίβίθιηθηΐῖ. Ὑ. 1 18 οἱ βου 
σοηηθοίθα πὴ νἱ. 87, 88, ἀπὰ ἔοστηβ ἐ6 ἐγδηβιζΐοη ἔγοστα {86 
δοοουπῦ Οὗ ἢ68 ογϑοίίοῃ οὗ {Π|6 ὑθιωρὶθ ἴο {μ6 βυ ]αϊηρ οὗ ἔμ σογαὶ 
Ῥαΐδαοθ. Ὑπὸ {ϊγίθοῃ υθᾶγβ, δοοογάϊηρσ ἴοὸ ἴχ. 10, δὰ ἰο ὃθ 
τοοκοπθαᾶ ΠΌμι [86 σοι ρ]οιίοι οὗἾ}16 ἴθαρ]ο. ὙΥΊΌΝ ν. 2 θορὶπϑ (80 
ἀεβοσιρείοῃ οὗ 118 θυ] Δ πρ. ΑΒ ἴῃ τ ῆαῇ ἔο]]ονγβ βϑανογαὶ δ1}4- 
ἴῃρβ, 88. 116 Βουδ8 οὗ {86 ἴοσοϑι οὗ Τϑθδμπου (2---δ), [μ6 ρογεῖοο 
οὗἉ ΡΊΠ1ὰτβ τῖτ ἃ ρόσοῖ (6), 86 ρογοὶ οὗἩ {86 ἔβτοπθ δηά οὔ ἡπάρ- 
ταρηΐ (7), [6 ἀν ῃρ Βουδβο οὗ 86 ΚΊπρ,, δηά 186 πουϑθ οὗ τἢ9 
ἀδορμίον οὗ ῬΊμάγδο ἢ σσογο θγθοιθα ὁῃ6 δοσ ἀποίμεσ, 86 χαοβέϊο 
ἴῃ Ὅ116 Εγβὲ ρ]αδθ διβαβ, μι ϑί μοῦ 411 ἔπ 686 Ρυ ]ἀϊηρ8 σοσ ἀϊβάγ- 
δαί μαυ(β οὗ ὕΠ|6 ὁΠ6 ΤΌγΑΙ ραΐδοθ, οὐ ἀϊβοσθης αὶ ηρβ όσα Ὁ ἢ 
ὙΤΒ6 [Ογπιεῦ ορίπίοη 6 βμπὰ ἱπ Φοβθριυβ (Απέϊῳ. νἱϊ. 156, 3) 



1 ΚΙΝΕΒ ΥἹΙἱΙι. 115 

ὙΠοοάον., Ῥσοοορ., ΥἹ]αΙ ρδηά. (αὦ ΜΕ εοῖ. ἐ. ᾿. ». 481 844.), 
Οοση. ἃ ἴ,8ρ., Οα]πι., ὅ'ϑῃ. ϑομηηάξ, ϑές., ψἩ1]6 οα ἐπ 6 σοΠΊΓΑΤῪ 
τ86 Αγδρ. ἰγαηβδίοῦ (ροσῆδρε 4190 ἐμ ΟΠ] 4. απ {πὸ ὅ'υγ.), 
τηοϑβί οὗ ἴ(Π6 ἘΔΌΡΙΠ5, ὅθ. 0. Μύμπϑιον, πα ]γ Φ. Ὁ. ΜΊοΝ., ΤΠ Αῖμο, 
Ὁπα ΤοΓΈβα, ἅτ οὗ (89 ἰαίίο ορὶ ποθ. ΟΥ̓ {ἱοβῈ Μίον. ἀπά 
αῖβο, τὰ ΙΚοη (ἀΐδϑενέ. ρλιϊοὶ. ἐλιοοῖ. ᾿. ἀἰδ8. 15) ἀπὰ Ηδιμ6]9- 
νο]ὰ (Ὁ10]. ἄθορτ. ἱ. Ρ. 888) ἀβϑιπιθ 88 οογίδϊη, ὑπαὶ (Π6 ἐογθδῦ- 
Βοῦβο οἵ 1 θᾶπο τῦα8 ἃ 8. ΊΤΏΘΓ γοϑίἀθηοα οὗ Κίηρ ϑβοϊοπιοη 
Ὀα11 οα Το δπο ΟΣ δὲ {Πο ἔοοῦ οὗ 1ΐ, ἴον σβῖοι ΤΠ δ’ἢ6 ἀρρθδὶβ ἴο 
ἶχ. 19: 2 ΟἾνγ. υἱῖϊ. 6. Οὐοταρ. [π6 τϑηηασκβ οπ ἰχ. 19. Βα οη 
10:6 σΟΠΊΓΆΓΥ ΟἸοτῖς. ΥἱρΠῪ σοποΙυαάοά, ἔγοτῃ (Π6 βἰαίθπηθες χ. 
117, παῖ βοϊοπιοπ ἀθροβίίοα τῃς ροϊάβθῃ 58}116148 ἱπ {Π6 ἐογοϑὺ- 
Βοῦβα οὗ Ἰμϑρδῃοη, τμαῇ {18 υἱία οαπποῖ αν Ὀθθη ἐἊΡ ἀϊβίαπε 
ἔγοτα ογυβαίοιη, δίοψιιο δπὶπι ἕατι ργοίζοϑα διιρροϊϊθοἰλϊϊα ἐπ ἴοοο 
γγεπιτιϑ ἑμΐο γσροδιιίδδεὶ ; ΜΆ119 ὙΠ Δ]ραηά. ἰ. ο. ἱπβοστϑὰ ἔγτοπι χὶν. 
25, 26, ταὶ {πό86 ρσοϊάθηῃ 5}16148 σσθῦθ ἰπ {πΠ6 τογδὶ ρϑῖδοθ δ 
“} Θστιβαίοη. ΟὐπΡ. 4150 Εοβθππι. 816]. ΑἸΈΗΚ. ἱ. 2, ρ. 806. Βαϊ 
να (ὁ ποὺ πϑοᾶὰ {ἢ18 δγριιπιοπί, σῇ οἢ 18. ἔαγ- ϑομοα, δηα ἢδ5 
θθθη ορροβϑὰ ΒΥ [Κϑῃ ἰ. 6.) 88 ΠΊΟΥΘ σΟΉΥ ΠΟΙ Πρ ΓΘΑΒΟῊΒ 116 τη 0 ἢ 
πραγοῦ. ΤΠ Τογεβί-πουβα οὔ Τϑθαποὴ οἕπποι Ὀ6. ἃ Βυϊάϊηρ αἰ. 
ἐεγϑηξ ἔτουι {Π|6 σου 8] ραΐδοθ τηθηςοηθά, ν. 1, [ῸΓ [Π18 γϑαβοῃ, [Ππὲ 
ἈΒοσναταβ (Ἰἰχ. 1, 10,1} 15, σοτηρ. χ. 12) ΟΠ] οπα ραΐδοθ 18 δἰ νγαυ8 
πϑιηϑά διποηρ [Π6 θυ] ηρβ οχοουϊοα Ὀγ ϑοίοπιοιι, απ {Πππ8 ἴῃ 
ς886 οὗ {86 ογεβί-ουβο οὔ Τϑθαποη, πὰ {Π6 ραΐαςθ θ01}Ὲ ἴῃ 
« γαβδίθια Βοΐηρ ἀἰοσοπῖ, ποι μΐπρ ἀθβηϊία 18 βαϊά οὗ ἐ}16 ἐπ γέθθπ 
γοαγβ Ὀα]]αΐπρ οὗ [Π6 Ἰα ον, συ βοσθαβ ΠΘΓΘ 50 Ἰᾶῦρθ 8Π δοοοππΐ ἰΒ 
δίνθηῃ οὗ 1Π6 ΒυματηοΥ ραΐδοο, Μ]ΐς ἢ 8 ΠΟ ἔτ Ὸ. πιθηςοποᾶ ἴπ 

ἔπ [Ο]ονίηρ οπαρίθσβ. 5.11] τποῦθ ἀθοίΐβῖνθ, ἤόσγθυθυ, 8 1Π|6 
τοϊαϊίοη οὗ ἔπ6 ἢγβι νϑῦβθ οὔ [μ6 Ἵςμαρίον ἴο 1Π6 [Ὁ] νην. Ηδά 
1.6 οχροβίϊοτβ [πουρῃῦ οὗἉ {|8, {παὖ ν. 1 15. ἃ πιθῦθ Βα ρβυβουι ρίϊοη, 
88 νἱ. 14, πο ο"6 νου ϊὰ ϑυαῦ πᾶν ργοοθθάθα ἴο Ἴοπηθοῦ 1 ἢ 
θαῖδο {86 148ὲ βεπίθηςο οὖ ν. 1 στ ν. 2 {πὰ8 : φιιά αδϑοϊμξα σοη- 
δίγιισίέ ἀοητίηι οἰο. ΤΉΝ ν. 2 Ὀθρὶπβ [π6 ἀοοοπηΐ οὗ {Π6 δγϑοιΐοπ 
οὗ {86 θυ αϊπρ πιοπεϊοπαά νυ. 1 ; ὩΣ 8 ᾿6γθ, ἃ8 νἱ. 14, ἴο θ6 

1 Ῥτοπι Ομ. ἰχ. 1" ἀπὰ 10, δὰ (88 ρᾶγβ}16], 2 ΟἾγ. υ"]. 1, Οοτη. ἃ 
1μΔΡ. ἄγον ἴδ τὶρδὶ οοποϊ βίοι, ἰμδὲ (86 Κη ρ᾽Β δουδβο, {π6 βουβθ οὗ ἐπ6 
ἀδυρδίοῦ οὗ ῬΒαγδοῖ, πὰ ἔπ ἤοτθϑί Βουβο οἵ ᾿ψϑθδηομ, πογο )οἰπϑᾶὰ δηὰ 
ςοπηεοίρα τὶ ὁπ δποίμοσ, ἡα μὲ ποη ἰάπὶ ἔγεβ ἀὐπιιδ, σιίαπι ἰγ68 ραᾳ»- 
(ε6 υεἷ ἰγία πισπιῦγα μπῖτι8 οὐ ιδασηιψιια ἄοπιιι8 6886 ἀρυυρν 

Η 
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τοπάογϑα, “ὁ μα ὈΪ παυιοὶυ." [Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΙΪΥ [Ὸ]]ονγβ ἔγοπι τμΐσ, 
1παῦ [Π6 οοἸ]Θοῦϊνο θυ] ἀρΒ πιθηθοποϑά ἴῃ νν. 2---ὃ ἤοστηθα ΟὨ]Υ 
116 ὁη6 τΌγαὶ ραΐαςθ, [π6 βαυϑσγαὶ ἀθραγίπιθηίβ οὐ σι ῃΐο ἀτὸ ἀθ- 
ΒΟΥ θοα ἴῃ βυςοβϑϑίοῃ, ἩῬΒΘΣΘΌΡΟΙ {ΠΗ βθοίΐοῃ 8 σοποϊ πἀοὰ σῖτα 

δἰαϊοιαθηΐ οὗ [πὸ τηδῦθυϊα 8 οαρὶ ογοά ἱπ [86 Ὀυ!]αϊηρ (νυν. 9---12.) 
Βαΐ δνϑῃ ἴον [89 ἀπ οὔ [π0 ὈαΠΔίηρσ ἢδ8 ὈΘΘῺ ἀρτοθᾶ ἀροῃ, 

1ς 18 οχίγοι ον αἰ σα: ἴο ἄγαν ἀπ ΟὈΕ]Π πὸ οὐ [6 οπεῖγθ ρα]δςθ, 
188} ν71}} θ6 1η16]110 1016, ἀπὰ πὶ σΟΠ ΟσΤΉἸΥ τ] ἐἰ6 δέαίθιι θη 8 οὗ 
{πὸ ἰοχί. [ἢ νν. 2---ὅ {Π6 ῥυϊποῖραὶ ρατὶ οὐ ἐ6 οάϊῆοθ 18 ἀθ- 
βου θά, ψ ἢ] οἷ σοπβίβίθα ἱῃ βοῖηθ βοτί οὗ ἃ ἔογοβὲ οἵ Ἵϑδάδὺ ρ1] 1878, 
80 ἴμαῇ 1[Π0 ὙΠΟ]6 ραῖδοθ ἀοσίνθα ἐμοσϑίτοπι 118. παπιθ, ἔπ 9 ξογαϑῦ- 
Βοῦδθ8 οὗ 1μθθάποῦ. ΤΠ 8 βιγισίασθ νγὰβ 100 οὐδ᾽ϊθ Ἰοηρ, 50 
Ὀτοδά, δπὰ 80 πρὶ, δὰ νγὰβ βυστοπηάδαά νπτῃ ἃ νν8]] οὗ τιδββῖνα 
Βουγῃ βίοῃθβ (νυν. 9, 10) Ὑμὶθ ἀρρϑαγβ οἶθᾶγῦ 88 ν70}} ἔγτοτωη 189 
νγοσάβ οὗ {π6 ἰοχὺ δ8 ἤόσα ἰῃ6 δῃδίορΎ οἵ Εἰδβίοσῃ Ὀυ ]άϊ ρα, 
ὙΠΟ ἀγα αἰ τγαγ8 θη ϊοϑοά τ ἢ ἃ γ14Ὰ}}, σοιαρ. Εδθοτ, ΑΥ̓ΟΒ290]. 
'. Ρ. 411; δα, Αὐοῖθοὶ. 1. 2, Ρ. 199 Ν᾽; δπὰ Ὑ͵ ποῦ, 16]. 
ΒΟΥ͂Ρ. 1. ρ. δ48. Βαϊ ποὺ τοῦθ ἴμ6 Ρ1Πὰγβ ἀτταηρθα ἀπά ἀϊδβέσι- 
Ῥαίεά ἢ Ἑγοια νυ. 3 δπὰ 8: “ἢ9 Βαϊ {π6 ἔογθϑὲ ἤοῦβο οὔ 1.6- 
Ῥᾶποῦ . .« - . ὅρου ἴουϊ τον οὔ σϑάδυ-Ὀ ]]ατβ, απ θά αγ- 

ΒΘΑΙΠῚΒ ὙΘΣΘ ΠΡΟῚ Π6 Ρ᾿Π]ΑΓΒ; ἀπά ἰδ τγ88 οονοσϑὰ τὰ οοάασ 

1 Ἐγοη 9 οβορδδ ἀ068 ποὶ πον μον ἰο ἀθ8] πὶ ἐμο ἰαχέ, δηὰ Β6ὸ- 
ἐδῖκοβ ᾿ἰτηβοὶ Ἰβογοῖοτο, 1.6.) ἰο ἃ ἔβη] ἀο]ποαιίοη οὗ ἐμ θη] ϊηρ, 
δρθακῖηρ οὗ ῥ᾽] ΓΒ βαρροβθᾶ ἕο Ὅθ ἐοσταϑ ἴῃ ἐμ Οογι πίἴδῃ βίγἱθ, οὗ 
βοα]!ρίατοβ ὑγοηἀογ }}Υ δάογτιθὰ τὶ Ἰοανθβ δὰ Ὀγαποῖοδ, οὗ 16- 
οθαὶ οοΟἸ ηρ ὅτοῦθα δπά {πο 16, ποὲ 8 8υ]]Δ]ς οὗ τυ Ἀἰοἢ 18 ἱπ 86 Ὁ] Ϊο ΑΙ 
ἰαχί. Ὑ11Δ41Ρ. αἴλογσαγάβ 90] ονσοα ἐμ686 ἤδῃοῖθϑ τηογθ ἐπ8π ἴδ ὉΪΌ] 164] 
ἰοχί ἴῃ 8 ἀθβογιρίϊου (ἰ.ς.), ὑχγονϊ θὰ τῖ ἃ στουπά ρΐδη, νι ίοῖ 18 ποῖ 
ἴπ ἴἰ86 τοιχοίοβὲ ἄθρτοθ οοπποοίθα τὴ ἐπ0 ἰοχί, ΤΟ οΥμο Θσροαίΐοσα 
Βαανα οοπίοηὐοα ἐμοπλθο } γο8 τε Θρμοσιβεῖο σοτηδυ 8 οα δουθσγαὶ γΌΓθ68, 
σἰυδουΐ ὀνθὴ τηδκίηρ ἐπ αἰἰοπαρὲ ἰο ἕοστα δὴ ἰάϑα οὔ {μ6 θυ ἀρ. Ενϑα 
180 πιοάθτῃ Β101164] ἀγο Βθο]ορ ϑέθ, 764 8η, Ηοΐπιδπη, Π6 Ὑ οἰΐα, ἴανϑ ποὲ 
νϑηίυτοῦ ἀροη ἐπΐ8, δπὰ ἐπαγοίογο ἰὲ 18 ποὶ ἰὸ δ ποπάογοά αἱ ἐμαὶ 
ὁπαυΐγογβ απδοσυδίηὐοὰ τ Η γοῦν τὸ οἰ ΓΘ β᾽]ϑΐ ἴῃ τορασά (ὁ ἐμ 
δηοὶθηΐ δγοδ ἰθοίατο οἵ (18 ρϑδοθ, 88 ϑι16ρ}1Ζ, ἴῃ εἷϑ Βεἱίγ. Ζ. αϑδοῖ. ἃ, 
Βαυκ. ἄον ΑἸίθῃ, οὐ οὐ]Ὺ τηθηίίοη ἐξ Ὀτίοῆγ, υιϊβουῦ δἰτοπιρπρ' αν 
ἀοδογί ρίϊοη οἵ 1ξ, δβ Ηϊτί, ἃ. αἰθβοῖ. 4. Βαυκ. Ὀαΐ. ἀθῃ ΑἸέθη, 1. Ρ. 126, 
ϑοΒηδδβο, αοβοῖ. ἃ. Ὁ1]4. Καὶ ἀπθίο 1. ῥ. 247, δπὰ Εν. Κυρίον, Η40. ἃ. 
Καπείροβοι. 1842, ρ. 88 ἢ. Εδθοσ οὐἱν Βα8 ἢ μῖβ ΑὐοΒεροί, οὗἉ ἐδ 6 
Ἡοῦτ. ρίνϑη ἃ ἀθβογιρίϊοῃ οὗ {μῖ8 ραῖβδοθ, τ βίο, μονγουοσ, ἱγσοθροοξἷνθ 
οὔ βϑυθγαὶ ἀθπιοπβίΓΔὉ]6 ΟΥΤΌΓΒ, 8 πηβαὶ δ ΔΟΙΟΥΎ ΓῸΡ {818 τϑϑβοι, ἐμαὲ 
δοοογάϊηρ ἰο 1ξ [μ6 δυ]]άϊπρ' ῬΓΟν 68 80 5118}} ἐμαὶ Είηρ ϑοίοπιοῃι οου!ὰ 
ποῖ ΡοΒΘΙὈΪΥ βηὰ τοοαὶ ἴῃ ἰ{. 

δ" 
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ἀρονθ προπ ἐδ δβ[ἀθ σμδιηβοσβ, Ὑ μος γογῸ ἀροη ἴδ 6 Ρ ]]ατα, 45 
(φ1]818), 15 1} σὸν ; 18 ἀογίνοά [Π6 Ζ0]ονίπρ σοργοϑθηδίϊου οἵ 
δ - 86 ὈυΠ]άϊηρ οοπβίϑιοά οὗ βἰ46 ομαπιθοῖβ (γγωΐσῳ οοιαρ, νἱ. ὅ), 
ὙΠΟ τ το θα ἀροη ἐπ Ρ1114τ8, ἀπ ἱπάθϑα ΡΟα ἴσο τοῦ οὗ 
ῬΠΠΑτβ. ὙΤΐβ σἂπ ΒοΘΤΌΟΪΥ 6 οἰἴμουννβο ἀπάογβίοοά, ἔπδη (μαὲ 
16 5:46 ἍἽβδίῃθοῦβ οὗ [86 ὁῃβ 8146, οὐ {π6 σματιροῖβ οὗ θαοἢ νην 
Τεδίθα ἱππναγάβ οἢ ΕΥΟ ΤΟΥ͂ οὗἨ Ρ1]18γ8, τυ 116 ἐπ 6 Ῥθδπὶϑ δὲ ἐμ ῖν 
ΟὔΕΙ 6Π6.5 σΔαρ μῦς Ὀρομ [Π|0 Θ πο] οβὶπρ᾽ γγ8}}8 δῃ ἃ τυ ῦθ ῬΑ Βὰρ- 
Ῥογίοα ὃγ το. ὙΠ {Ππγθ6 τοὺννβ οὗ οοάδν ρ1118γ8, (νυ. 8)» οὗ νυ] ἢ 
15 τηδάβ ἃ τοῦνγ, ἃζθ ἴο ὃὉ6 σοποοίγϑαά ϑἑαπάϊπρ ὁη6 ΟΥ̓Κ ΘΠ οί 6Γ, 
δοοογάϊηρ ἰο ποῖ [86 Ὀα] ἀὴρ μαὰ ἴπγθο βίοσίθϑ, οὐ σι μῖο [86 
Ἰονγθσ οοπβίβιθα οὗ ἃ ἀου}]6 οο]οηπδά9 ἔοστηϑα ΟΥ̓ [Π6 ἔννο σοῦ οὗ 
ῬΊ]]αγα οὗ οδοὶ [49 δῃά [Π6 Θποϊοβίηρ νγ8}}, δαὶ [Π6 ἔτσο ὑρρον δά 
686 ἃ τοῦ οὗἩἨ ἌοβδιθοΥβ ὙΠ} 8. ρΆ]] γγὶ ἰοστηθὰ ὈΥ ἐμ ρ]]1τβ. 
ὙΠ ἰθ ὀχρίαἰπθά {Π6 βίαϊθιιθηΐ οὗ [6 ἴθυσ τοῦ οὗ ρ1Π|8γ8 ἀπά 
Αδ Ῥ1Π|γ8, 15 [Π9 τον, οὔ σι μΐο ἢ [Π9 δηοϊθηΐ ἰγδῃβ᾽αὔουβ δηα πλοϑὲ 
ὉΓ 186 τηοάθση Θχροβίίοσβ οου]ὰ πιαῖζο ποίίηρ, 50 ἐμαὶ βονδσγαὶ οὗ 
ἘΠΘ τὰ οἰἴποῦ ργοροβθα ΟΥ ῥσοοοθάθα ἰοὸ δἱίθσ [86 ἰθχὶ ἰπ δὴ δγὸ]- 
ἘΓΑΙΥ͂ πδῆμοσ. [Ὁ 1ῃ8 Ὁπάον στον οὗ ρ}1114γ8, οἱ τ ἰομ {86 βἰά6- 
δ᾽οτγῖεβ τοϑίθά, σϑῖθ οουηΐθά, ἐμοτθ ὑΟΣΘ ἔσαν τΤΟΥΒ; θα 1 [Π9 

ΟῚ Πδτβ βιδηδϊπρ οὴθ αθονθ δθποῖθον πγοτθ οουῃίθα, {ΠῈΓΘ ὙΘΓΕ 
Ἴδτοθ ΤΟΥΒ οι Θϑοῖ 8:46, βϑοῖ οοηβιβεϊηρ οὗ 15 ρ1118τ8.7ὦ ὙΠμαί 
1μιο86 45 ρ.11τ8 αἰϊδιγίδαϊεα ἰηΐο ἰπγθθ σον, βίαπά οπθ ΤΟΥΣ 
ΘΠΟΙΒΘΥ, ἈρΡρϑᾶσβ ΠΩ νυ. 4 δῃηὰ ὅ ; “ἐ Αηὰ Ῥθδπιβ ἴῃ ἴΠγΘ6 ΤΟΥΤΒ 
δηα νἱοῖν ἀραϊηϑὲ νἱθνν ἔπγθθ {ἴπι68ὲ. Απὰ 4}] [π6 ἀοοῦβ δηὰ ροβίβ 
ὙΤΘ ΓΟ Βαυαγοά οὗ ῬΘδπι8, ἀπ ἐγοηῦ-Υἶονν ἀραϊπδβὲ νΐϑυν (ῃγ66 {{π|68.᾿ 5 
Ἴηγθο σον οὐ Ῥθᾶπιβ δά ἃ ἐμγθοίο] 4 υἱϑ ἃ υἱδ οΘᾶπι ΟὨΪΥ 6 ὑπάον- 

1 ΤῊ 8 ψα ον 18 τοί πιεπίϊοποὰ ἱπΔοθᾶ ἴῃ 186 ἰοχέ, δα πιυδὲ οοτίδίὩ]Υ 
ΒΘ πδβϑιπιϑῖ, ἰῃ οτᾶον ἰο ὀχρί δίῃ (πὸ ἔγοθ ροβἰΐου οὗ [86 ρ111γθ ἴπ 86 
ἔντο ὌΡΡΕΓ βίοσίϑϑ οἵ ἔπ δἰ 46 σμδιηθθσα. 
31 180 1ὅ Ρ᾿]Π1δτβ οἵ ἐδοῖ τοὺ 6 οοποοϊγοα ἀἰδιτ αΐθα ΟΥ̓ΘΓ 8 Ἰθπρίβ 

ΟΥ̓ 100 συλ ἱέβ, (86 ἀϊδίδποοθ ἔγοσα οπθ ἴο δποίμοι πσουϊὰ δἀπιοαπὶ ἴο βοπιθ- 
σε μαί τοοτὸ ἐμδῃ βὶχ ουδίί8β. Νον ἱ 9 δϑβῦπαθ ἔον (86 Ὀγοδά τ οὗ {80 
τπᾶον ρογίϊοο 86 11|κ τηθαϑαγθ, {μογθ γοιλαὶπβ ἰπ ἔπ6 τηϊάβὲ δὴ ὀρθῇ 
δρϑ806 οὗ δρουΐ 26 οὐδ ἐ8᾽ Ὀτοδά, ποι 18 βαβιοϊοηι } ν Ἰσρο ἴῃ γοϊδίϊοα ἰὸ 
186 πιβο]ο Ὀγοδά τ οὗ ἐμ6 θυ ἀϊηρ, το τγδ8 60 οὐδὲ (8, 

8 ΤΆοτΘ ἰβ στθαὶ οὈθοαΓΙΥ ἷπ ἐμι6 πτοτὰϑ : υἶ ΣῊ Τὲς ΓΤΙΓΤΩ 

ὉΏΡΕ» τ 4, δαὰ “57 ΓΤ την 88. [86 ποτά ΣΓΠ οὐοοῦτβ ὁπ ν 
τ 

Βατθ, Ἰβοῦρ (86 γαά, ΣΉ 18 τ 6}} πόσα. Θἴθβθη. αὐᾷ Ὑγίπου (ίεα..), 
φχρίδίη 16 πὴ [89 ταοᾶσστι ὀχροβιίουβ ὈΥ ὙΪπάοΥ ; δὰ ἐδ 18 ταοδηΐηρ, 
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βίοοά νιϊμουΐ ΒΕ] οὔ [Πγθ βιοσίθβ [πὸ ἴανουσ οὐ {185 18 αἰϑὸ 
116 Βοῖρσμε οὗ 86 ψο]6 θυ] άϊησ, ψ Πἰὶο τὰβ 80 οὐδῖ8 ; σράδγ 
Ρ Πατ8 οὗ {Π18 μοῖσῇδ ἀγθ ποὶ ἴο ὃ6 ομά 'π ΔΗΥ δηοϊθηὶ ὈυΠ]αΐηρ, 
Ἔβρϑοΐδ!]ν 1 ἸΔΟῪ ΓΘ ἴο ῬΘΔΣ δὴν {μϊηρ.} [ΙΓ οὴ {86 ΘΟΠΊΓΑΓΣΥ νγα 
ἀϊϑισιθαΐο ὑπ6 μοῖραν οὗ 80 οὐ 18 ᾿πίο [Πγθα βίοσίθβ, θϑοῖι βίοσῃ, 1 

6 Δ]1οὐνὺ 16 Ὀθδτηβ ἴο ὃ6 ἃ οὐδὲϊ [Π1ΟΚ, δηα ΘΟΏΒΘα ΘΟ ΠΕΪΥ ΘΟ 
ΡΙΠαν 0111 θ6 δῦουϊ 7 Του 15, οὐ 118 Ῥαγῖβ ἔδβοι διρῇ, 1 τ} 
[το βίουϊθβ νγοτθ οἵ δαυδ] ποῖρῃξ. Βαϊ {πΠ6 δυϊ]άϊηρσ ραῖῃβ 
ἴῃ ΒΥΤΩΤΩΘΙΓΥ, 1 γγ8 ΒΌΡροβθ ἰ08 ὑπάθγπιοϑὶ ΤΟΥ Οὗ ρ.} 188 ΟΠ ΡῈ 
Δπὰ 16 ὌΡρΘΙ Βποτίθσ, ΨὮ116 [Π6 5146 ομβδιίῃθοῦβ ποῦ] 8{1}} θῈ 
8 Π οἰθμ ον Εἰσ ἕοσ Ὀοίηρ ἱπΠαθ θά. 

Υ͂. 6, 7. Βεΐοσγο [818 θυ] τη γγὰ8 ἃ ρογίϊοο, 60 σα 15 Ἰοηρ ἀπά 
80 ουδῖῖ8 Ὀγοδά, απ ά Ὀϑίουθ {1118 ρογίίοο ἀραίῃ ἃ ροσοῖ 1 ρ1]Π1ὰτα 
δηὰ ἃ {πγαβιοὶὰ ρϑαϊμηθηῖ. Ασοοογᾶϊηρσ ἰο [π6 δηδίοργυ οὔ τ|6 
ΘΙ Ρ]8 ρογοῖ, (νἱ. 8), τ τηυβὲ οοποοϑῖνο [μ8 ρίνϑῃ Ἰδηρίῃ ἴο τὰῃ 
ῬάγΑ 16] το [6 Ὀγθδα ἢ οὗ [μ6 Τογϑϑί-ἤοῦβθ, 80 τμαὲ {π6 βοσο νγαβ 
ῬΙΟΡΘΙΪΥ ὅ0 οὐδι8 Ὀγοδά ἀπά 80 ουδὶϊβ ἀθορ.5 ὙΠ 8 ἈπαΙοσΥ, 88 

'8 ὯῸ Βαιξον ἑουπάοά ἴο᾽ "ΓΤ ἰμδη ἕο Ὁ; ὁ, τ ΒΙΟΒ τῆδην οὗ {86 

δῃοίθηίβ 80 τοπᾶθν ὈΥ πϊπᾶονυ. Νόπα οὗ {116 οἹἁ γϑυγβίοπβ [858 αδβαὶ στιὰ 
δῖ8 τηϑαπίηρ ἰο (μ6 ποτὰ, Βουνονον αἰ ογθΕ]Υ [ΒΘ μᾶνο οχρ]αἰποα ΣῈ. 

ΣΧ: καὶ χῶρα ἐπὶ χῶραν τρισσῶς, Υ-. 4, διμὰ καὶ ἀπὸ τοῦ θυρώματος ἐπὶ 
θύραν τρισσῶς, ν. ὅ. Ολαϊά: ΩΣ γρῃ Ἢ ΤῸ Ἣν εἰ ἀπισιεῖμα 

ἐ τεσίομε απσυίὶ ἐν ῖδιι8 υἱοῖδι8. Αν. -νδ -" «Δωρ, ἰγοα 

{π|68 τη αἰ} Ὁ Θοττοβροηϊπρ' οΓ ορροβῖϊθ. Βί πα ]α] 186 Ραμ. ἀοὰ 
Αναῦ.-- ΤῊ ΤΟ τοθδη 5. ποίμϊπρ, δαὶ ἀϑρεοίνιϑ ΟΥ Ῥγοβρεοῖμδ, υἱονν ἴὸ οἵ 

ἴτοτα, ἡ ΒΟΓΕΡΥ͂ οογἐαἴ ΠΥ ἐμ ταθδηΐπε; οὗ ἜΝ ΤῸ ταν 6 
αἰ θγθμ ΠΥ οοποοῖνθα. ΕῸΓ τὴῦῶϑ ΠΙΔΥ͂ οοποοῖνθ δ ποταβ ἴῃ ΒΟΐἢ νάγβοα 
ἰο 80 ΘΧΡΙΔπδίο συ οὗ (μι6 ἤγβί [δ] οἵ [16 νϑῦϑθ, δυὰ ππἀογβίδπὰ 
οἵ {86 νἱβ᾽ Ὁ]6 δι ἀ8 οὔ (6 ῥγοϊϑοϊζηρς Βθδπιβ (ΘΒ γῷ ἔγοτα ἩΧῸ ἴο ὕὈ6 

Ῥτοπιϊηθηὶ, ῥγοϊθοῖ), 88  δυξί, ἴα {π6 Οὐπιπιθπί. Ἰαὶ. ϑέν8. α Βτεὶ; ᾿ 
οΥ τραγὰ ἰΐ δ8 ἱπάθροηἀοηί, απ πηἀογβίβη -π}γγγ οὗ ἐμ ἤουὶ οὗ {86 
οἀΐβοο Ὀοίνγθθη ἐμ ργοϊθούϊπρ' Ὀ68ΠῚ8. 

1 ἼΠ [6 τυΐμϑ οἵ Ῥθγβοροῖ!θ, ἱπἀθοᾶ, ἃγθ ἑουπὰ Ρ1]]τα 44 (Επρ]188) 
ἴδει ἱρὴ -π δρουὶ 27 Ἡδῦγον οὐδ᾽ 8, θα  [π 686 ἀγθ, ἰξ 18 »γγ6}} ἴο τϑ- 
τη ΔΓΕ, ποῖ οὗ ποοᾶ δαΐ οὗ βίοῃθ, δῃά Θνδῃ Ὑ] ἢ τοραγὰ ἴο ἰμοπὶ βομηδαθο, 
ἴ. Ρ. 4. Ρ. 221 τοηδυῖκβ, ἐμαὶ ἕου βθδγίπρ' ἃ τοοῦ "' {18 τσθδκ ἔγρίϊα ἔοστη 
ΑΒ ΨΘΟΤῪ ὈΠΒΔΡΡΣΥ ομοβθῃ." 

3 ῬγορδΌγ ἔτοπι ἐπ6 οἰτοππιδίαποο, {πὲ {86 Ιϑηρὶμ οὗ (88 Ρογίϊθο τγδβ 
ΘΧΘΟΙΥ ΒΑ] [6 ἸοπρΊΝ Ἰαϊὰ ἄοννπ ἴον [86 σ βοῖο Βυϊἀηρ. ΕΔΌΘΥ νταβ 
Ιοά, 1. Ρ. 4.) ἰο βεὲ ὑδοῖκ (πθ ρογεϊοο ἱπίο {86 δυϊἀϊηρ, δραϊηδὲ Ὡς Β 
ΔΥΥΔΉΡΘΙΠΘΙ, Ὀοδίἀ65 {86 ΠΔΠῚ6 Ὁ» σι ἰοῖι ΑἸ σαν ἀοποίθθ ΟΕἸΥ [86 
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4180 ἐμ πᾶῖπθ ἴσης» ἀθοῖά68 180 οοποὀγηΐῃν [18 ροβί οι το αἰΐνθ 

ἴο ἐμ πιαΐῃ Ραϊφίηρ, ἐμαὶ 48 [18 ροχεϊοο ξ πιαβὲ Ββανθ ὅϑϑῃ Βα]Ὲ 
θοΐοσο ᾿ἴ{. [Ιὲ ναδ ΠἸκονσῖβθ, δοοοσάϊηρ ἴο νυ. 12, βαστουπάοα νὴ 
ἃ Μ{8]1, ΡΟΣΠαρ8 80 {παῖ 186 ἔτοπὶ δῃά (π6 ἔνγο βἰάθβ μά βρϑοῖδὶ 
γΆ 118, Ὀπὶ {16 τϑασ ΟΥ [Π6 Ὑ78}} ὁρροβῖΐθ [Π|8 ϑῃίγαποθ τνὰ8 ξοσιηθὰ 
ΒΥ ἴδ ν͵8}} πο ϑοραζαίοα [Π6 πιαὶῃ ὈΌ]ἀϊπρ' ἔγοτα (18 ροχίίοο. 
86 νν8}}8 οὗ ἐμ ρογέϊοο, δοοογάϊπρ ἰο ν. 13, Ἵοπβίβεθα οὗ ἔπ γθθ 
τοῦγβ οὐ θύῃ βαπαγοά βίοῃθβ δὰ ἃ σοὺ οἱἁ οϑάδι Ὀθᾶταϑ, ἔτοηι 
ΜἜΙΟΘΙ πὸ ΠΙΔΥ σομο υάθ τ ΤΟ]ΘγαὉ]6 οογίαϊπίν, ὑπαὶ 1δ τγ88 
Ἰονγεσ ἔμδῃ || πιαΐῃ ὈυΠ]ἀΐπρ, πὰ α͵8ο σσμῃβίβιοα οὗ 8 βῃρ]6 τοῦ 
οὗ Ρ΄Π1ατβ οὐ ἃ β'ηρὶθ οοϊοπηδάθ οῃ ϑϑοὶ οὗ [ῃ6 ἔθαν 8468. Τί 
Βαῖσῃι 15 ποῖ ρίνοη ἴπ {86 το ΣΧΐ, ΔΠῪ τρογα [πη [89 Ποῖσιι! οὗ {Π6 
το] ΡοσῸὮ ; Ἡβουρἢ )χο τωυβὲ ποῖ ἱτηδρίηθ ἰδ ἴοο Ἰονν, 88 116 
Βα δῖ βίομϑϑ θιιρίογοῖ ἔον [Π6 σι μο]6 Ὀυ]άϊηρ, δοοογάϊπρ ἰο ν. 
10, τοῦθ οἵ θῇ οὐδὲ 8 δηα οὗἁὨ εἰρίνξ οὐ 18, 80 ἐπαΐ, 1 ΠΟΥ τνο σα 
ποῖ Βοῃ ΠΟΙ οἴ Υ Βαθδγθ, {Π6Ὺ τασϑὲ πᾶν ᾿ιΔἀ ἃ πεῖσις οὗ 
ἴσους ογ ἔνθ οὐδὶί8ι Βοῖοσϑ {μ18 ροχίϊοο 15 8:1} ἃ ρογορβ. (ὩΙΟῚΝ 

ὈΣΤΘ-Ὁν) ὙΠ Ὁ} 8.8 ἀπὰ ἃ {πγθβῃ 0] 4 Ὀαϑϑιχθηὶ (νυ. 6} ΤΠ 

ϑϑδομα ὈΣΤΣ.- ὃν ΘΟΥΤΟΒΡΟΠἦθ ἰ0 ὑπο ἢγβέ, δῃά {π6 ρίωγαϊ δῦ. 

ΤΟΙοΥΒ [0 ΘΥΤΠΘΡΗΙ Ὀην, θαξ 18. σταιωπιδίϊςα!Πγ οοπηθοίοὰ ποῖ 

ἝὐἘἢ 86 ποπῖϑη ̓ τέφδηϑ, Ῥὰΐ {π| πορι, σϑοίιῃσι. ΤὨ18 Ῥουο ἢ ἐουτηθᾷ 
116 ρταπά δηΐγαποθ ἴο [Π6 σ016 ραΐδοθ, δῃὰ σοπϑίβίθά ργοῦδΟΙΥ 
ΟΥ̓ ποίπιϊηρ' τοῦθ ἔπη ἃ μαηάβομηθ ρογίαὶ οἱ ρ΄ Π|αγβ8, ἐμαὶ ἰ8, οὗ 
Ρ ΠἸατα δῃὰ ἃ ροάϊτηθηί {Ππθγϑῖο οὔ οϑάδὺ σοοὰ. (Οὐποουηϊηρ᾽ ἡ), 
τ ΒΙοἢ [16 ΟΠ 4] 4.) μοῦ δῃὰ Εὔζοῖ. χἱὶ. 25, Ὄοχρίαἰπβ ὈῪ ἘΠΕ Ὁ» 

ΡΘάϊπιθηΐ οὐ ἃ {Πγθβμο]4, οοτρ. (άββεῃ. ἐΐδδ. ἴϊ. ρ. 971.--- ΤῊ6 

Τβγοηθ ῬουΌΒ; τηθηποπϑὰ ν. 7, ἴθ ΒΟ ἐμ6 Κίηρ σᾶνο ἡπάρτηθηΐ, 
οπ δορουπΐ οὗ ψ ΕΘΝ ᾿ξ νγα8 σδ]]ϑὰ ἐπ ρόσοὶ οἵ Ἰυαάρτηεηΐ, ἰδ ἰπ 8}} 
ΡτΟΡΑ ΘΠ ΕΥ Ἰάθητῖ 4] νυ ἢΠ6 ὑταπά ροτγεϊοο, οὐ δὲ Ἰθαϑὲ ἃ ρατὶ οὔ 
τ, πδιλοὶγ, (μαΐ ἰῃ τ ΐοι ἔμ6 ἐμγοηθ ἀθβογίροα, χ. 18 ἢ, βιοοά. 
ὙΠ18 τῆλ Ὀ6 ἰπίεστεὰ ἤοσι ἐμ ἔαοῖ, {πὲ ποὶ[Π6 Ὁ 118 8'Ζ6 πῸὺ [8 
εἰϊαδἰίοη 18 ἱπαϊ!ςαιοα.--- ἢ ΝΒ ΊΡΌν “ δῃᾷ 'ξ ([86 ροσο ἢ) ννδδ 

Ἄφονθγθά ΜΠ} οΘ Δ Υ8 ἔτοπι Ηοογ ἰο ἤοοτ." ΜΙ ΣΎΡΙΤ ἪΡ ΡΠ ΣΎΡΙΙ 

Θγοοίίοη Ὀδίοσα {86 πιδίῃ Ὀυ!] ἀρ, 86 δοπιραγίδοη οὗἩὨ νἱ. 3 δπά 8 
ἀροϊ θά] ν θρεακβ. [ ἴπ ἐδ ἐοπιρῖα {86 ἰϑηρί οὗ ἐμ ρογοῖ ἰβ ποὶ ἴο 
δ ἱποϊυδοὰ 'π (μ6 60 ουδί δ, τ μΐοι ἀτὸ ὑπο Ἰθηρὶμ οἵ [π6 βαποίπαγυ, 88 
͵8 ΒΘ ΠΟΓΑΙΥ δαἀπη ἰ64, ποῖ [Β6ν 18 (μΐ8 ἐο Ρ6 ἄοπο ἢθσϑ. 
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Θ΄ εβθη. (ἐλ68. κιϊ, 1210) αἴογ [9 ὅν. δῃὰ 186 Ῥεῖ. βαρ αἷπβ: ἃ 
“μπάο α ἰασωπαν(φιοά σοποίαυσϊωπιϑιιρονίονωπι [μπᾶ 664), ἔγοπι ὁπ 6 
βοοῦ ἴο δποίμοῦ, ἰ.6., ἐπ οπιπέδιιϑ ραν οἰΐδιιδ αὖ ἑπιο αα διπιπιμηι. 

ΘΘΑΓΟΘΙΥ σογγοοῖ. ΕῸΓ ΠΟῪ οδπ ἃ ροζέϊοο δ6 οοποοίνϑα στ 4}} 
[18 8468 οογθγβά ἔγοτα {16 Ηοου ἰο [86 χοοῦ, βίποθ ἸΏ 18 αβϑϑά, ποῖ 

οἵ τγαϊηβοοιεἴηρ᾽ οΥ φονδσίπρ; {π 6 γγ8}18 ψ ἤει οδάδγ δοῦτάβ, θαξ σΠΪΥ 
οὔ 186 οονογίηρ οὔ 6 ἤουβα, 4116 σοοῦ, οὐ οὗ {π6 Ἠοογίπρ, 88 186 
ςονθεΐηρ οὐὗἹὨ 1Π6 ἤοον δηὰ ἐουπάδιϊοη (οοπιρ. οπ νἱ. 9)7 
αἶβο σου ]α ΟΠΪῪ 5:5" ἴμ6 σοι] πρ οὗὨἩ ἐπ σμδιηθοσ, οὰ οοπαϊοπ 
1παὲ [δ νγᾶβ αἱ {π6 βάτο ἔἶπηθ ἔπ ἤοον οἵ 1116 μα θΟΥ ἀρθονθ, δὰ 

Ἐβογθίοσα ποῖ ἴῃ ἃ ρογέϊοο, ὑγο ἢ Π88 πὸ ὌρροΡ ομϑιαθοσ. ΤῈ 
Ὑγοἀ8. 681) ΟὨΪΥ͂ τθ8π, οπιὶ 009 δπὰ οὗ (8 Ηὐοσ ἴο [86 οἵιϑσ, 
ταῦ 18, ον δσ {{|8 816 ἤοον ((]6γ.) 46 ΥΥ δεΐθ, δῃἃ οἵ6γ8), οἵ 680 
18:0 οῃ6 ΗΌΟΣ 88 γ)9}} ἃ8 {ῃ6 οἵβοσ, ἐμαὶ 18, ἴῃ οδϑθ [8 ἔβσοπθ- 
ΡογΟ᾿ ξοσμηθά ΟὨ]Υ 8 ρατί οὔ [π6 ροχίϊοο, {π6 ἔοον οὗ [μ6 [Βτοηθ 
Δ Πα )πάρταθητ-Ῥοσο ἢ, ἃ8 γγ6}] ἃ5 1116 Τϑιηδίηαου οὗ [86 ρογίϊοο, οὕ 
πο ρογιϊοο δηα [Π6 Ροσοὶ Ὀϑέοσϑ ἴδ, 

Υ. 8. “Αμὰ [εἷ5 Βοιβ6, ὙΠΟΙΘ ἢθ ἀπο ἰὼ [π6 οΟἾδοΣ οουζὲ 
ΜΠ Εΐπ {116 ρογίΐοο, τγ88 οὗ [π6 {1 σσοσκ. Αμπά [6 τηδάδ ἃ βουβ8 
ον 11:6 ἀδυρμίον οἵ Ῥπάγδοδ, τ ποτὰ ϑοϊοπιοπ μὰ ἴδκθη, |Κθ 
πηίο {μι18 ροτίϊοο." Ηδθγθ ἔμ6γῸ 5 τοὶ ἐπαῦ 18 Ὀρδουσθ. ΕἼοσα 
ΘΔ ΟρΟΙΒ οα868 Ὑ7Ὑ6 8ΓῸ (0 ΘΟποῖπάθ {1186 {16 μοῦθθ οὗ ῬΒΑγδΟ Β 
ἀδαρ ῖον νγαβ ποί 8 βεραζαίθ ὈΌ}]άἀϊηρ ἔγοπι ἐ|6 ἀν] ρ-Βοῦδθ οὗ 
ϑοϊοιμοι, Βαϊ ΟΥ̓ ἃ ἀἰϊδβιεϊποις ραγὲ οἵ 10, θα} οἰτμον ὈΘμϊμα οΣ 
δον ἴξ, ροῦθαρβ, αἶβο, ΟΠ] ἃ νίπρ' οὗ τμ6 δυ Δ Ἰηρ,1 τ[μ6 αγπα- 
οδιηι, ὙΓἈΙΟἢ 18 Οὐ μουν 8 οα]]6 ἃ τυρὸν 7703. ΕἸδίμ. 11. ὃ, ϑι. ὙΒ6 

ἀνθ] σ-ἤοῦδο ἔου πο Κίησ ἀπά ἤπθεῃ 8.6 ἰπ (ἢ 6 ΟἾΠΟΓ οουτὲ (ατ᾽ 

ΤΙΝΙ) σιμαΐη οὐ ομϊπα (16 ρογίϊοο, ἐμαὶ 8, ἱπ [86 οουχὲ 

ἌΝΝΑ Ἰοσιιϑ οἱγομπιϑορίιι8) ξοτταθά ὈΥ͂ ἔῃ 80-641164 ογεβί-μοῦβθ, ἴοσ 

ἐλῖβ ὯΔ τ πίῃ ἀμὰ ΒΘ πα [86 ροτεϊοο, απὰ ταϊρμι δ6 ἀεδίρῃπαίθα 
848 ἴῃ6 οἴου οουγί ἴῃ τοϊδεΐοιι ἐο [88 οουγί ἔοστηθά ὈΥ {Π6 ρογίϊςο 
1ϊ86 5. [Ιπ [Π6 ἐογθβίσῃοσβθ, ΠΟυΘΥῸσ, 88. 86 σον 8 σοπδίβιίησ οἵ 

1 ΤῊ ποίβθῃ ἴῃ ἐμ9 Εδδὲ ἀνγεὶ] ἀϑυδ!]γ ἴῃ ἐπ6 ἐμύογῖον ον ὑυδοῖς ρασὲ 
οὗ [86 Βουβθ, Βαϊ «ἴ8ο ἴπ ἐ86 ὉρΡοῦ βίοσυ, οορ. ἃ δ οἰία ϑδνῦ. ἃ. 
Βοῦτ. 714, Ατοβεοοὶ. Ρ. 148 (84 ει.) 

ἜΩΝΓῚ ἰδ Δ Ῥγθροβί ομδὶ πογὰ Ἰοοβαὶ ἀπποχϑὰ ἰὸ {86 8016 ββϑῃ- 

ἐθῆοο ἴογ (86 ἀοβηϊοπ οὗ ἐμο ρίδοθ, οοπιρ. Ενιδὶὰ, ἀσδπιπι, ᾧ 149 δηὰ 
ομ {86 τγδηΐ οὗ (86 δγίϊςϊο 8 587. 
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15 ρ1]|ατ 811] ἂρ ἐμ 100 ουθὶῖβ, τ βοι ἴβ 86 τ μοὶθ Ἰεηρὶ οὗ 
186 Βα Πἀϊηρσ, δηὰ τ ἃ ὑνγοίο! ἃ ςο]ομηδ49 ομ βδοὶὶ βἰ49 οὗ {16 
Ἰοηρτῃ ἘΠ6ΓΘ Σϑιηδίἢβ σοσίβί Ὡ]Υ [ἢ 6 ΠΘΟΘΘΘΑΡΥ͂ ΒΡΔ6Θ [ὉΓ [Π8 ΟΡΘῃ 
ἐοατί Ῥαΐ ποῖ ἴοχ [86 ἀντ  ]πρ Βοιιβ6, {16 σϑϑίάθηςο ἔου ἐ:6 Κίπρ' 
Δηά χαθοῃ τοσδὲ μᾶγθ Ὀθθη θυ} αἱ 1π0 σὰν Μ).8]] οὗ 10, 8ο (πὶ 
1818 τϑασ' γ718}} οὗ ἔμ ογοδύ-μουβθ ἰοσιηθὰ δὲ ἔθ βϑπιθ ἔπη [6 
ροτὶ ν78}} οὗ (π6 ἀνθ! ηρ- οι. ΒΥ (818 πηθδπ8 {ἢ δβίογί 68 δΌ1: 
οἢ ἴδ ἔνγο βἰἀθβ οὐ (π6 ἔογθδί-οτιβο γϑὲ δοαψαίγα [86 ομαγδοίου οὗ 
πΐηρβ, ἩΔὶοΝι ϑοσαγοα ἴο [6 ἀρατίταθηΐβ ἐμογθῖπ ἐμ6 πϑταθ γιυἷσς 

εἰ 46-ομαπιθασβ, τ μ]]6 ἐμ6 ἀνθ! πρ-Ήουβο οὗ [Π6 Εἰπρ' ἀπά χαθόπ, 
ἈΠ: ἴῃ (Π6 ταῦ, ἔοσταϑά ἐπ οϑπέγο οὔ {Π| σσῇο]θ ραϊαςθ ΟΥ̓Β 
πδίυτα, 5126, ἀπὰ ἰηίογπαὶ ἀυτδησοιηθπὲ οὗ [18 ἀν  πρ' [86 ἱπάθ- 
᾿Βηϊ δῃά ἀιαδίσαουβ ἡ ογά8, “ δ νγγαβ οὔ ἔμ {|| τγοσῖκ---ἾΚα πο 
1.18 ρογιῖςο, αθοτγά 11{{16 ὀχρ!απδέϊομ. ΥΥ μογοΐῃ σοπβίβίβ [Π6 1|Κο- 
Π688 ἷβ βίϑίϑα, νυν. 9---11, “4 Α1}] {π680 νϑῖθ οὐἁἩ δ βί!ῦ βίοποβ, 
δοοογαϊηρ ἴο [Π6 τηθαϑαγθβ οὔ μονίηνσ, οἱς." Ασοογάϊηρ ἴο ἐ}ῖ8 
μὸ οΟἸ]δοῖῖνο ῥσϊποῖραὶ ρατίϑ οὗ {Π6 ραΐδοθ μὰ πιδβϑῖνθ γγ8}18 οὗ 
στοαὶ μονῃ βαπαγοά 8(0}68,---ἃ ἰαγρθ Ὀυ]] ἀἸησ βαρροχίοα ΟὨΪΥ͂ 
ΟὨ οοάθηῃ ΡἱΠ|αγβ ΘΥΘΣΥ βίογτη ταῖρεῦ ἤανο ονοσίασιθα, ΤΠ 
δ΄πΑγ6 βίομθϑ θιῃρὶογοα ἴον [Π 9 νγ8}}8 ὑγθῦθ “' βαυυθα τ ἢ βαννβ 
ὙΠ πη ἀπὰ πτβουΐϊ," Ὀοοδαδθ ποῦ ΟΠ]Υ Βαυθγαὶ νγ8}}8 ζοσταθα οα 
ΒΟΥ 5.468 ἵἱππδσ ν)8}18 οὗ [μ0 θα] άΐπσ, δας 4180 (μ6 ψμοἿ]θ θυ}14- 
ἰῃρ γγὰ8 βυστουπ θά 0} 8 ρτοαῖ οουγί, “4πὰ ἤγτοτα ἔπ ἔουη- 
ἀδιίου ἐο {86 οορίῃρβ (ΓΘ οοπαρ. θβθη. ἐλθ8. '. 558), δῃὰ 

ἔτοπι υεϊτποαὶ ἴο {πῸ στοαὶ οὐατί. Εἴοτῃ ἐμοϑὸ νγοτὰβ ἰξ Ό]ΠοννΒ, 
1δαὲ ποῖ πη ΓΟ Ϊν [Π6 νγ81}8 ἔγοπι ἔμ ἔουπάαείοη ἴο (Π6 σοοί- θθδιηβ 
ὍΘΓ6 οοηδβίγυοῖοά οὗ στοαὶ ἤθύη βίοῃθϑ, θαΐ α͵8ὸ ἐπ ρτϑαῖ οουχὶ 
Ὁτοπῃά ἔμ6 θυ ]άϊηρ 68 ἥαρροά νὴ βαθαγο βίομθθ. Οὐποθγη- 
ἵπ ἴπ6 ρτϑαΐ οουχί ἰδ 18 αἷδὸ νυ. 12 σϑιμαυῖκοα, {μὲ 1ξ οοῃδί βία 
411 δζοιιηά οὗἉ ἔπ γθθ ΤΟΒ οὗἨἁ ἈΘΥΤΏ βίομθϑ ἀπά ἃ ΧῸΥ οὗὨ οϑάδγ- 
Βαϑση8,) 85 [86 ἵπηθν οουχὲ ἰῃ (Π6 Ποῦβα οὐ ἐμθ Ιμοχά δπά {19 
ῬοΟΧΟΝ οὗ [π6 πουδθ. ΤὴΘ {π7Ὸ6 ΤΟΝ 8 οὗὨ Βαυδῖ6 βίοῃβϑ πὰ 
{πΠ6 στὸν οὐὗὨ οϑάδυ- θϑσωβ ἐοστηθα ἴῃ 1δ, 88 ἱπ [ῃ6 ἰϑποῦ θη ρ]6- 

1 ΤΥ 186 ν Βο]6 Βυϊ]ἀϊπρ' ἀἰὰ ποὲ νγαπὺ 108 οδπίγο πὶ μοαΐ {πὸ δδβατιπιρίίοι 
οὗ ἃ τοβίάθπος ἰῃ {86 σὰν οὗ {Π6 ἔνγο νη ρ8, γα τηϊρ ί, δοοογάϊηρ' ἰο 180 
ΔΩΔΙΟΡῪ οὗ (89 Δθονϑ γν. 7 οοπ᾽οϊαγοᾶ ᾿ΔΘμ ΠΥ οὗ {π6 ἰἤτοπο δπὰ ἱπάὰρ- 
τορηῦ Ροτοῖ 11} ἐμ ρογίΐοο, ἴθγονν οἂξ ἐμ ἔδγίμοῦ οου]δοίαγο, (μδὲ [89 
τοοϊἀσηοο οὗ ἴπο ἰκῖηρ δῃα αὐθθα ἴδ ἴο Ὁ6 δουρδέ ἴῃ (6 πῖνε ν. 8. 
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ςουχὲ (νὶ. 836), [πΠ6 ἴθποθ οὐ ουδοσ νγ͵8}}1. [10 τηυβῖ, ἐπα γοίογθ, αἷ8ο 
Βαστουη [Π6 8019 Βα] ἀϊηρ, Ὀϑοδαβο, ἱ 1ὲ σγοσα {116 ἴΏΠΟΡ οοῦγι 
οὗ 186 δυ]]άΐηρ, ᾿ξ σου] μαγα δά πὸ βυγγουπάϊηρ νγ4}}, Ὀπὲ ἐμ 6 
ΒαΣΤΟυ ἀϊηρ θυ] ἀἴπρβ οσ ρουίίοοθβ ταυδὲ μανθ Ὀθθῃ [8 ὈΟμῃ δτίθ68. 
ὙᾺΟ ρΆγαβο ΣΉ ΣῚ ϑν ῪΣ ΤΟΙΕΓΒ ποῦ ἴο {86 ἰδ ρ]6 ροσοῖ, Ὀπὲ ἴο 

(86 ροχέϊοο οὗ Ἐπ6 ραΐαθθ, ἐμθ δποϊοϑίηρ, νγ8}} οἵ νυ ϊεῖοι τγδϑ οὗ ἐμ 
βδτηθ ἀοβου ρει τῖ τ π8ὲ οὔ ΤΠ οουτί. 

Ετοῖι ν. 18 ἰδ ἀθβοσ δά [Π6 ἰδπιρῖο δυτηϊζαγο ἐπ τιοαίθά ὈῪ 
[.6 Τγτίδη ἀγεδὶ Ηΐγαμα. Υ. 18, 14, Τ ΐβ ἀγίϊβὲ 18 οδ]] θὰ τ 7» 

88 (μ0 Τγται Κίπρ, απὰ ὕθατβ 2 ΟἸἘν. ἰϊ. 18 ἀῃά ἱν. 16 [ῃ9 Ββοποαγ- 
ΔΌ]6 {16 ἢ.» μι 18, Μαδβίοσ, Οὐθποῖ!]ον, οοιηρ. ΕἾ. γν. Μογοσ, 
ἀ. Τδιιροὶ 84]. μ. 50 ἢ---Ασοογάϊηρ ἴο ν. 14 Βθ βργαπρ ὈΥ͂ [86 
το ΠΟ 8 5:46 ἤοπὶ ἃ νίάου οὗ {86 ἐγῖθο οὔ Ναρβία)!, δοοοσαΐϊησ 
ἴο 2 ΟἸγ. 11. 18 ΗΪ8 τποῖ μοῦ νγὰβ οὗ {86 ἀδυσθίοτβ οὗ θδη. [1,0πῈ- 
ἀϊαβ ἀπὰ οἴμιουβ ππάθγβίδῃα ἘΠ 8 οὗ ἸΒ6 εἰν 41, νοι γ88 βἰϊα- 
δίϑά ἴῃ μ6 θομπάβ οὗ ἴμ6 ἰγδ6 οὗ Ναρβίδὶ! ; Ῥπέ {μ6 δρραγϑῆς 
οομιγδαϊοίίοη 18. ἃ8 ΘΑΒΙΥ Βο]νθά ὉΥ [6 δϑϑατηρίΐομ, ὑπαὶ αἰ 
τ ἕο Ὁ 188 ὈΥ ὈἰΣ ὰ οὗὨ [Π6 ἐγῖθα οὗἩ δη, θυΐ νγγὰ8 τηδντὶθα ἰο ἃ 
ΝΑρμία!ῖθ, δοὸ ἔμαὲ 88 σίου 886 Ὀαϊοπρορα ἰο {86 ἰτῖθο οὗ Ναρῃ- 
1}, ἔγογῃ νυ ῃἰςι ΗἸγαπνβ ἔδυ πηδγιῖθα μου. ΤῊΘ νγογὰβ μη» 
ὍρΩ στρ Μίοβ. (αἄποί, εὖ. αα 2 ΟἌροη. τὶ. 8λ τῖει ΚΙ ποῖ 
ἀπά οἵμεν Βδθθίηθ οχρ αἷμα ἱπΟΟΥΥΘΟΙΥ 80 μὲ Ηΐγαπὶ γγ88 οὗ [ἢ 8 
ετῖθε οὗ ΝΡ 4]}, ἀπ α |ν18 ἔἈΛΠΟΥ νγᾶβ σα ]θἃ ν᾿ ᾧ ὕδνρα ΤΩΘΓΟΙ ἢ 

δοοοῦῃΐ οὗ ΗΪβ γεϑίἀθηθθ ἰπ ΤὙΎΤΘ. "Ὁ Ὁ ΣΝ ἴδ ἃ πδῖϊνθ Ἰγτίδη, οσ 

αἱ Ἰοαϑὲ 80 παίαγα! βοᾷ ἰῃ ΤΎτο, ἐμαὶ Ἴγτθ ἸΏΔΥ Ὀ6 Ἄσομππίοα Πΐ8 
παῖγο εἰν. ὙΠΟ αγ δεῖς 511}} οὗ ἐἷ8 ΕΗ ταπι '8 ἀοβοσ δα ἴῃ αἰπηοδὲ 
[Π ΒΆΠ16 ἔθ π8 88 (μδὐ οὗ Β6Ζ8]66], Εἰχ. χχχὶ. ὃ δ΄, ὁ] ψῖτ ἐμ 6 
ἀϊβγθηςο, ἐπαῇ ἴῃ ΒθΖα]ϑοὶ ἰΐ '8 ἀϑγί να ΠῸπι δῇ ἱπβρίταϊϊοι ὃν {6 
ϑρί τις οὐ αοά, ἐϊπαὶ 15, ἴδ 15 ἀοβουθ6α ποῦ ἃ8 ἃ βιιρογπαίασαὶ ρἱ Ε, 
ὙΒΟΓΟΔΒ ἴῃ Ηΐγαπὰ ΒΥ {8 ἱπάθῆπίξθ ἔδιτωβ, ἢ νγὰβ Β116 τττς 
νἰβάοτῃ, πῃ ἀουβίβηάϊηρ,, πη Κπον]θαρθ᾽ 1ὲ 18 ἀοϑουθ6α τηοσθ 85 ἃ 
ὩδίαΓΑΙ ρἱἢ οὗ αοά. ΑἹ 41} ἐνθπίβ ἐπ δαΐμον μαα ἐμ ραββαρθ ἴῃ 
Ἑχοάπβ Βαείοτθ ἢΐ8 ουῦθϑ. ΕἈγίμον, Ηΐγδηὶ 18 σβρσθβθηϊοα μοῦθ 88 
ἃ ΜΟΥΚΟΥ ἴῃ ὈΓΆ88, ἰπ 2 ΟἿ. 11, 18, δὲ. [ῃ9 βαπηα εἰμι 88 βΚ1]164 ἴο 
ΟΣ ἴῃ ρο] 4, 5͵]νϑγ ἀπά ἴγοῦ, ψοοά δῃᾷ βίοῃθ, ἴῃ ΡΌΓΡΙΟ, εἰς. 
ΤΙβ ἀἸἴθγθποθ ἰβ ὀχρί αἰποά ΒγῪ ἔπ ἀἰβδγθης ροβίεϊοπ οὔ ἐμ ἔπτο 
δοοοῦηίθ. [π (π6 ργββθηξ παγγϑίίνθ Η γᾶπὶ 18 ΘΚ ταθηοποὰ ἴῃ 
116 Βορίπηΐηρ οὗ 1Ππ6 βϑοῦϊοῃ ἐοατῖπρ οὔ 1πὸ γε ϊϑεῖς Ῥραζθ τνατθ 
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οὗ {86 ἐδπιρία, δῃὰ 18 {πογοΐογθ ἀθβοσ θὰ οὐΪν 88 8. όσον ἴῃ 

Ὀγϑδα. [πῃ 2 ΟἸγ. 11. 7, οῃ ἴμι6 δΘοπίγασυ, ϑϑυϊοιποι δὲ [6 νϑσυ Βερίῃ- 
Ὠΐπρ᾽ 88}..5 ῃ9 Τ γτγίδῃ Κίῃρ ἴῸΣ δὴ γι ϊβὲ ἴο ἐβρυϊσαίθ 411 ἔμ: ἀσεβεῖς 
ὙΟΣΕΒ ἴῃ ἴΠ6 ἐθιηρ]θ, δηᾶὰ ἐπ Κίηρ βοηᾶάβ πΐτα γι 88 ἃ τδῃ 
ἜΧροσίθηςθα ἴῃ 4}} ὑλ6 γίβ γϑαυ δία ἔῸγ [Π18 ργροβθ. Β δι θβ 
18θ Ἔσδρίθ οὗ Βεοζαϊϑθοὶ βῃονβ, ἐπαξ {686 αἰ δγεπε Κἰπ 8 οὗ 8}}} 
τοῖρῃι Β6 υπιίθὰ ἴῃ ὁΠ6 ταδη, 8116 ἱξ 18 ο Ὀ6 ζτοπιθιηθογθὰ ἐμαὶ 
Ἡϊΐϊγδαῖι γγα8 ΟἿΪΥ ἴΠ6 τηδϑίθσ, Ψ}Ο οὗ ΘΟΌΓΒΘΘ τγᾶ8 ῃοΐ δἷοπο, αὶ 
ςαπὶα ὙΠ ΤΎΥΔῺ δϑϑἰβίδη!β ἀπ οχθουϊθα {116 νογΚβ. 

γν. 1δ---22. Ἔμ6 δροουπὲ οὗ ἐπ σποσκβ οἵ αὐτὶ οχϑουϊθὰ ὈῪ 
Ηΐγδμι Ὀερὶπ8 ψ ἢ 1Π6 ργοαίοβὲ δηὰ τοὶ ρ εἶθβὲ, [86 ὕννο οο]οββαὶ 
Ὀγαζθη Ρἱ]Π1ατ8, ΠΟ σγαγο βοὺ ὯΡ ὑὕδίογθ [π6 1θιηρ θ-ροσο].} 
ὙἼΠ666 ρ Παγβ ἡγοῦ ϑδοῖ 18 οὐδ᾽ῖ8 Βίρῃῇ ὈΥ 12 συ 8 τουηα, 
ΒΟΙ]ονν τὰ ΐπ, οὗ Ὀγαβ5 ἔσαν βηροτβ {Πἰοἰκ (7 6. 111. 21), οὐδὲ ἴῃ 1Π6 
1ῃ 1. Κ δα ἴῃ 1η6 γὙ8]16Ὁ οἵ «οτγάδῃ θδίννθεῃ ϑθσοοιι δπὰ Ζασν 
1τδδη (ν. 46.)}λ Οἱ ἴποῖὶ ψγοσθ ρἰαςθά (ν. 10) σαϑὲ οδρί(α]8 ἅνθ 
οὐδ 18 Βἰρῃ." ἜΔ686 οαρίϊα18 σσοσο δάἀοστιθα ψ ἢ ἢθὲβ οὐ ἰδ ἴθ θβ 
οὗ Ἰαϊῖοθ σου, τ ἢ 18. ΠΊΟΓΘ ΒΕ Ὑ] γ ἀοβηθα α8 Ὁ συ 4668, 

ΓΟ τὺ Ὁ οδαίπτνοσκ, [πὲ 18, ποῖ ἐν διοά Ιας6,---ν Ὠΐοἢ 

1 0 η 18ῖ8 σομρ. πὶ δρονο οἰ(οὰ ἰγθδαιϊβα (1. Ρ. 4.) Ρ. ὅ ἢ. δηὰ (ἢ 
οἷάδν 1 ογαίασο ἴπ Ὑ Ἰποτ᾿Β 10]. Β.ὟΚ. ἱ., ρ. 616. ὙΤΒδ ἀδβογὶρίϊοη 
οὗὨ {8686 Ρἐ"]αγβ, δβρθοίδι ἢν οὐὗὁἨ ἐμοῖν οδρὶ(8]8, 18 δαγίδι ΠῚῪ ὅο ὯΒ ἴῃ σῃηΔΗΥ͂ 
Ῥΐδοοθ οὔδουσο, θὲ ὈῪ ΠΟ Πι68Π8 8 7ππ|}0]6 οὗ οοπξαδβίοη οὗ {π0 ἰοχὶ διὰ 
18ὸ ἐδουρῖ, 88 Ηἱ σὶρ, ἅ. Ῥτγορῖι. ϑγθιη. Ρ. 428, δϑβϑοσίβ δῇϊϑνσ ἃ νϑῦῪ 
ΒΌΡΟΓ οἷδὶ νἱϑυν οὐ [ἢ 6 γϑγ8θ. 

3 (οποογηΐηρ ἴΠ6 ἀονίαἰϊηρ Βἰδίοτηθηῦ οὗὨἨ [86 Ἰοηρί ρίνοι ἴῃ 2 ΟἾν. 
111. 15, 866 1. Ρ. 4. Ρ. 96, ποίο ". 

8 Τὸ [8 Βυγρχίβίηρ, (πδὺ ἵπ ν. 15 ὀὨ]Ὺ [86 ΠΘΕΝΣ οὗ {π6 οὔς Ρὲ]]ὰν δπὰ 
ἴδιο οἰγσυμπηΐογθηοο οὐὁἨ {86 Οἰμοῦ ᾶγὸ ρίνϑῃ, διά ἰμδὲ ἰΐ ᾽8 ποὶ γϑιπαυκεὰ 
μὲ (86 ἔπττο ρῖ]]ὰτβ γσογθ δἰἴκο. [1 ννὸ δοιαραρθ Ῥδγιϊ συ] υ]υ υ. 16, 
Ὑβεγο 186 μοῖραι οὐἨ ΘΔ. ἢ οαρὶ(Α], ποὺ  μϑίαπάϊπρ ἐμοὲν ΠΠΚΘΠθ88, 8 
ΒΕΡΑΓδίοΙΥ βίνθη, ν᾽ 6 ΣΠΔΥ͂ ΘΟΥΔΙΏΪΥ δϑβοηύ 0 {86 οοῃ)θοίαγο οὗ (Ἰ]θγῖο., 
1δδὲ 'π Θὐμβοάπθποο οὗ {86 ὁμοιοτέλευτον ἴ86 ὙΟΡΓΩΒ: “δηὰ 18 οὐδ᾽ 8 
186 Βοίρῃί οὗ ἐπθ οἱμονς μ᾽ ]]ὰσ, πὰ ἃ Ἰἴὴθ οὗ 12 οὐδ118 ἀϊά Θοιηραθθ 
186 ομδ γ᾿ }]δτ,᾽" Βδυθ {8]16η οὐΐ. 

4 ΤῊΘ ϑροοϊβοδίίοη οὗὨἨ ἴὮτϑϑ ουδὲ μοίρῃ, 2 ΚΙ. χχν. 17, οδῃ ὃ 
οχρἰδἰποὰ ποίσουν τ} 7. Ὁ. Μίοβ. διὰ ϑδη (01. Αὐτοὶ, 11}. Ρ. 
261) ὃγ {86 δος ἐβαὲ 1π6 οδρίὶ (818 γγθγθ βμιογίθπθα ὑνο οαθἰ(8 'π 6 
ΘοῦγΒθ οὗὨ {ΐπι6, ποῦ τί {πὸ ΒΔΟΡηβ, Μυπείογ, ατοῖ., δὰ οἰβογβ ὈῪ 
τιΐ8, ἐμδὲ ΟὨΪΥ ἰπγεθ οὐδὶἐβ πόγθ ογηδιηθηϊοὰ δπὰ ὑμ6 οἴβμοῦ ἵτγο ουθῖιβ 
σοτο ῥἰαΐη, αὶ τοδί ἀροπ 8η οἷά ὄστογ οἵ ἐγαπβογὶρίϊοῃ, 88 Δρρθᾶγβ ἔγοπι 
1. ΡΔγΆ}161 ρδδϑῆδρο, 6. 111. 22. ΐ 
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Ὁ) τὴ βἰ σηἶθ68,---θ αὶ 668 ῬΙαίτοά ἱ π᾿ ἐμ6 ἔογηχ οὗ ἃ οἰδὶῃ 

(οοπιρ. δε ἃ ταΐῃ ρ]αἰὑθά οὗ ἐποηρβ, Αμγαὶκ. Ρ. 86, )πά 

ἸοΣν Ραίιοὰ Ἰοοῖκβ, βοηρ ἷ. 10, 11 ; 1 Τίπι. 1. 9,1 Ροξ. ἢ, 8.) 

βϑνθῃ βαοὶι ἰδθθ8 ΘΓ ῥἰδοθὰ οῃ οὔθ οδρὶΐϑὶ 'π βιοἢ ἃ τήδΏποΣ 
τμαὐ [ΠΟΥ γγοσθ ΟΠ ΔΟΓΟ88 0Π6 8ποίμον ἴῃ ἴδε ἔογπι οἵ [δβϑίοοπϑ, 

ϑηα ἀρρθαγθά ἴο [86 6γΥ6 88 ἃ παίβοσταϑὰ ἰδξεῖοθ, 88 ἸΠ6Ὺ 8:6 οορὶοὰ 
ἴπ 1[ῃ9 ἀτανίπρ᾽ οὗ ΕἾ. ν. Μϑγεσ (ἀ. Τϑηιροὶ 84].), ΟὨἹῪ ἔπαὶ {ποτὰ 
ἔνγο ΒΌΘΝ ἰδ ἰΐοαβ ἀγθ ΘΥΓΓΟΠΘΟΙΒΙΥ Ἀρρ] δα {Π9 οπθ ἀροι ἴπ οἵδ. 
Αὔονο δῃά βοπϑαίῃ ἐμ6 ἰαἰεοθ τγαβ θογάθσθά ὉΥ ἃ τὸῦν οὗ ροπιθ- 
δταπαῖθβ οποίσο!ηρ [μ6 σαρῖϊαὶ] (ν. 18.}} ΤῊ ἰοχί, ἱπάοθά, ἀσίοΣ- 
τοΐῃθϑ ποιίηρ οοποοσζηίηρ [86 τοδίΐομ οἵ ἴδ6 ὕνγο ΤΟΥΒ οἵ ροπιθ- 
Εταμαῖοβ ἴο {6 πού-ἶκο Ἰαξοῖςθ, ἐμβοΌΡ 1ὲ σδῃ βοαγοοὶυ Ὀ6 ἀουδίοα 
ἐμαὶ ῃ0 ομθ τοῦ τὰπ σουπά ἴμ6 οδρίϊαὶ ὑπάοσ, ἀπὰ {Ππ|0 οἴμῸΣ 
ΔΡονΘ ἰ(, Ασοογαϊηρ ἴο γν. 41 δπὰ 42, οοπιρατοὰ σι 2 ΟἸγ. 
ἦν. 12, 18, {6 γ0 τοῦθ οὰ ἴΠ6 ἔτγο οδρί(α]8 400, ἀμὰ {μϑγοίοσθ οἱ 
[Π6 οπθ 200 ροπιοργδηδῖοϑ, 80 {πὶ ἴμθτθ πόσα 100 ἱπ ϑδοῖ τοῦν, 
δη ἱπάοοά, δοοογάϊηρ ἴο [86 ἔλ]}16 Ὁ βέδίθπηθῃὶ οὗ «9Γ. 11. 28, [ᾷ6 τ 
ΨΟΓΘ 96 ροϊμορσϑηδίθϑ ἰο [π0 τῦὶπά ; 411 {π6 ροϊτιορταπαῖθϑ ἀροῖ 
{6 Ἰαϊεῖοθ γοσο 100 σχουπὰ δρουΐ, 80 ἐμαὶ ἔουσ, {πὲ ῬγΟΡΑΡΙΥ 
Θχορθαθά {ΠῸ τοϑὲ ἴῃ 81Ζ6, ὑγεσο ἀἰγθοῖθά ὀχϑοῖῦ ἴο [86 σηα, [μας 
ἦδ5 ἴο [π6 ἔὈῸΣ οαγαϊπα] ροΐπίβ, ἀπά [86 τϑπιαϊπίηρ 96 σγοτὸ αἰβίγὶ- 
δυϊεά ΘαυδὈ ]Υ Ὀοΐννθθα ἔἤθηι σοαῃὰ δροαὶ. Ἐδυίμοῦ 1ξ ἀρρθᾶσβ 
ἔτοτα (86 τνογάβ Σ 7 ΘΙ τῆν “Ἴμ6 θον]β οὗ [86 σδρὶξα]8,᾽ 

πιβϑὰ νν. 41 δπὰ 42 ἱπβιθαὰ οὗ ἷ 51 0]9 ΓΣΙ, 18αὲ 1Π6 οδρὶ- 

(18 ἀπᾶον [86 ἰδέεοθ ὑγοσῖκ ὑγοτθ ποῖ ϑχδοῖϊγ τουπὰ, δπξ πτῃ ος 
Ὀον] βϑῃαρβά. ὙΠῸ βϑοοπά ογπαπιοπὶ οὗ [π6 οαρίζαὶ 18 (μὰ8 ἀθ6- 
βου νυ. 19 ἀπά 20 : “ Απὰ [Π6 οδρί(4}8 τ Βϊο πγογθ ἀροὰ [86 
ἴορ οἵ ἴΠ6 Ρ1116γβ (πδάθ Ηταμ) ΠΥ -υγοσκ 8. ἴπ 86 ροχίϊοο ἔοαΣ 
οαΡ1 9. Απὰ ἴδ οαρὶϊα]8 ἀροπ [89 ἔνγο ρ1}18γ8 αἰβο ἀθουθ β6β: 6 

ΔἼΩ τλ6 Μαβογοιΐο ἰοχὶ οὐὗἨ {88 νϑγβ [τ πογὰϑ ὩΥΉΟΨΤΥ δᾶ 

ὈΣΘῪΣ ὅτ ΟὈν]οΌΒΙΥ ἱπίογομβδηροὰ ὈΥ δ οἴτὸσ οὗ ἐσδηβοσίριίοα, 80 

(διαὶ τὸ τησβὲ τοδὰ τὴ βοιηθ οσάά, Ὁ ΘΤ ΤΙΝ ὈΜῚ δυὰ δῆδσ- 

ΔΓ 9 ὩΥΤΙΩΣΙΤ αὐ Ὁν- βοΊο ΧΧ. ΔΡρϑδῦ ἣ 8.1} τὸ βᾶνθ τοδὰᾶ, 

πΈ116 180 ΟΒα], δπᾶ βγυ. δὰ δἰγεδγ βοίοστο {ποπὶ οὰν Ῥγοβοῃί ἰδχί, 
σαι ἩΓΕ ἾΟἢ 6 τδίϊομδὶ βθηθθ σϑῃποὶ ροββί ΟΙΥ 06 ἄγανγει, 600 ἱ. ῥ. 4. Ρ. 

ποί. 
3 
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1:6 θ6Ὶ]γ τ ῖςο ἢ τταβ Βογοπὰ {πὸ ποί-πνοσκ." ὙΠ ἘΠΐβ Θοτρατο 
ν. 22: “ἐ δῃὰ προῃ ἔΠο ἴορ οὗ [Π6 ρ111αγ8 νγὰβ 1Π|γ- σους." Αοοοτά- 
πρ ἴο 18 [Π6 Ἰαξεϊσα ττοσκ ἢ 186 τονγβ οὗ ροπιθρταηδίθϑ οσσα- 
Ῥὶεα ποῖ ἐπ τυ μο]9 μεῖσες θα οὨἱγ ἴπ6 ἀπάον ρατὲ οὐ [π6 οαρί(8]. 
Βεγοπά, {πδὶ 18, αθοτο ἷξ, ἐδ σαρί αὶ μδὰ οἰἐμεῦ ἃ Β6}}Υ δπά 11|γ- 
ὝΤΟΥΕ, ΟΥ γγὋ8 ἢγβε μ6]]}16 ἃ δηά {μη ἀῦονθ θη ουὖξ δῃὰά δάοσποᾶ 

στ ΠΥ βία} 8, Ἰθανεβ, ἀπ Ὀ] οββοπιβ, ὈῪ ἡ μοὶ {Ππ6 ἌΡΡΟΓ μαζὶ οὗ 
Ὧδπι6 σαρ [8] δοφαίγοά [86 δρρβϑάγαπεθ οἵ ἃ δαποὶ οὐ 1166. ὙΠΘ 
1δϑὲ νγογάβ, πονγϑυοσ, οὔ υ. 19 : “ὁ Π|γ-τγοσκ ἴῃ ἔπ6 ρονεῖοο (Ὡ η93) 

συ σΌΡ᾽8,᾽ σΘΟΠΟΟΓ Ϊηρ τ ἰοἢ 1 σ8Π ΟΠΪΥ ΠΟΥ τοροδΐ ἐΠ8 οοη- 
εοἴυγο οἴγοά 1. Ρ. 4ᾳ. Ρ. 98, Νοίο" ", συ Βοίμον δ Βῃουϊὰ ποὺ ὃ6 
τεδὰ ὔσην5 ἱπβίοδα οὐ ωὐΐρηεν πὰ ἐμθὴ δββαταθά, ἐμαὶ ἴῃ [Π6 

Ῥογίῖςο 4150 δῇ ογπαηιθηΐ οὗ 1111685 μδὰ Ὀδθη ἰηϊγοάπορά, 88 ἴῃ [9 
Ρ᾿Π]ατβ, ἀπὰ ἘΠ 18 οὐπατηθηΐς οἢ (Π6 Ρ1118γ8 οσουρίοά ρουδαρ5 ἔθου Σ 
οὐδ 15 οὗ [Π6 οαρίταὶ, 80 [πὲ 1Π6 ποίε κο Ἰαιεῖοθ τσα8 ον ἃ ουὐδὶξ 
πῖρμ. Ἐν {88 δπιθηἀαϊίοη {πε 1, ΧΟΧ, τηδὺ δ6 χυοίεά, 88 ἴΐ 
τοπάοτβ οίση 3 κατὰ τὸ αἰλάμ, ᾿ξ τχὸ πιὰν αἰΐδοῖι ΔΩ τροῖρας ἴο 

18ῖ5 νϑυβίοῃ, σοῃβϑι θη 118 Κπονῃ Ἰ0088 ΤΏΔΠΠποΥ. ΤΠ β΄ γχῖδο 
ὙΘΓΒΙΟΏ 8180 ΡΡΘΑΙΒ [0 ἜΧΡΙΈΒ8 [18 56}86. 

1 Οπ {86 ἐδίνὰ οορρογρΙαία ἰο Ηΐγι δ Εἰ βίοσυ οὗἨ δυο ᾽ θούασθ πιο 
18 ἀποίοηίθ, 6. 20, 18 8 οδρί 8] οἵ ἃ οοϊπτηη οορὶο ἤγοτα 1 δίορο 18 
δι {Γ6118-ἰοττηθά οσπδιηθηξ ὁπ 186 ππᾶορ ρατί, σ ἢ ῖο ἢ ὀοουρῖαβ ΟὨΪΥ 8 
ξουτίἢ οἵ ἐδ ἰορ ὙΒῖο ἢ 18 θοπὶ οαἱὐ δπᾶ δἀογηϑὰ σῖϊ Ἰοαΐς ποτε, ἐπουρα 
ἘΠ ἐγ 1} 18- γοσὶς 18 ποῖ θ6}]119ἃ οαὐ' πον ἔπτη ϊβῃθα δθουθ οὐ θαΐονγ τΣν 
Ῥτοιιορτδηδίοθ. Ἅἰλεπαιιδ α18ο (εἴρποβ ἱ. ν. ο. 9) ἰοβι1ῆ68, (μδὲ 186 
Ἐργρίϊδηθ δἀοσπθᾶ ἐποῖγ τουπὰ Ρ11}18γθ τὰ ποί-οσκ. Νοῖ οὔθ 8 
ἤουπά, ΠΟΎΘΥΟΥ, ΔΙμοηρ (δ6 ὨΌΠΊΘΓΟΙΒ οδρ 818 οὗὨ οοἸπσητϑ οορίοὰ ὈὉΥ͂ 
Ἡ νι. 1. Ρ. 4.) ἰδὲ [88 δ ἴ41 τϑβοπιδίδηοο ἰο (86 ργοβοηί. Κυρΐον 
ἐβοτοΐογο 1. Ρ. 4. Ρ. 81 ἢ, ΤΡΏΕΙ τϑιθασκϑ; “ΤΟ Εργρίΐδη ἔοστηβ δὶ 
ῬΘΑΓ ἴο ῥγεβοηΐ ΠΠ 116 ἀρτθοσμθηΐ, 88 οὐ (89 σο] ἴθ 186 μ͵δῃ οἵ ἴδ8 
δΏρ]6 ἴδογθ 18 ποι μἴῃρ' σϑιῃδγκ8 }]6 ἐμαὶ μοϊηΐδ ἰο δῃ ἱπηπιϑάϊαίοθ ταἶδ- 
τίου τὴ Εργρίΐδη διομ ἐθοίασο. ΤΆθγο ταῖρι Ὀ6 ἃ οἴοβθῦ οοπιρδγίβοῃ 
σῖῖΒ (86 ΡΠ ατα οὗἨ Ῥόγβθροὶίϑ ; δὲ Ἰθδβὲ Βδῦθ 880 [86 οδρί(8]8 οὗ (89 
φοἴατηη8 ἔϊμοιο πΉΟἢ ἀγὸ ποὶ ἑουτηθᾶ ὈῪ ἐμ6 ἤραγοβ οἵ δηΐπι8}8) οοπ- 
εἷδὶ οὗ βονεγαὶ ἀἰνίβίοωβ, δπὰ ἔμογθ ὁοοῦγθ διροηρ ἰμοπὶ δὖὺ {80 8816 
εἶπ 8 Κἰ πὰ οὗὨ ρϑδυὶ- βέσί ρ, τ ΒΙΟὮ ΘΡΡΘΑΥ ἴο φοΥτεβροπᾶ ἴῃ βοσὴ8 τηθδ- 
διγο πῖτ (10 τοῦθ οὗ ροπιορταπαίοβ," ὙΠ {818 γ76 ΤΩΔῪ ΘΟΙΏρΡαΓΟ [80 
ἀεδοτὶ ρεϊοη οὗ [86 οαρ᾽ 818 ἴῃ 186 οοπέγο ἢ8]1} οἵ (Π6 ρβίδοθ οὗ Ῥϑυύβθροϊὶβ 
(Τ.8}}- ΜΙπδγ) Ρ. 89 ; 186 ππᾶον ραγί μδ5 ἐδ ἕοττῃ οὗ ἃ 0611 ἃ γ6866] ; 
ΔΌονο (ΐο τίβ68 ἃ 8]επᾶθν, δὰ ρ-᾿κΘ ταθταθοσ, θοΙ ἢ δ΄θ δἄογποα, παπιοὶ 
πὴ δεῖοκθ δπὰ βέγίηρβ οἵ ρϑδυΐβ." Βαὶ {{π|8 τϑδϑιι ίβποθ αἶβο 18 ἰ00 
εἰϊρης ἰο δσαίκθα ἴδ ἐβοῦρὶ οὗ ἱταϊ ἐδιΐοη. 
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Υ. 21. Τπιθβθ 1 11ὰτ8 ὑγαῦθ 888 ἀρ ΚΥ͂ ἐμβοιηβοῖνοβαὲ δοΐογθ {πᾶ 
Ῥοσίϊοο (νην, τονγατάβ [86 Ῥογίϊςο, ΘΟΠΊΡ. ΓΥΩΤῚ ΡΝ» 2 ΘΒ σ. 

τὰ, 15, ἀπά ὈΞΎΤΙΙ Ὡρ τυ» τ᾿ 17), 88. 18. τϑοορηίδθα αἶβο ΒΥ 

Κυρίΐον, ἱ. ρ. 4. Ρ. 82, δηα βοθηβββε 1. Ρ. 4. Ρ. 2380 ἢ, ἀπὰ ποὲ ἱπ ος 
Ὁπάον {π6 ροτγέϊοο, βαατγίηρ 1.8 τοοῦ, ἃ8 ΕἾ. ν. Μογοῦ ἀπά Βοιίομο 
(Ῥιοδβη. ρΡ. 884) δββδυηθ. Τῇιδὲ ὑβ6γ 1ιδα ἃ βυπιθο]ϊο ταοϑηΐπρ, 
1Π6 πᾶῖηθβ δρρ]!οα ἰο ἐιθπὶ ΡὈΓΌΥΘ, γῶν μ6 ψ1}} δβίβθ 8}, φιά. 

«ἰαδιϊιοὲ ἐσπιρίμηι (,ϑἰπιοπιὶδ Οποπιαδί. Ρ. 480) ἀπά Ἰ)3 ἐπ. Ἀν 3 ἵπ 

{{Π0 96. Τροπιΐπο τοῦ (ϑῖπι. ρ. 460) Κίτιοι Βαᾷ σοστεοῖν 
Ἔχρίαἰποά ἐπ ἢγβὲ παῖ, ει βέαδέϊε δὶς ἐδηιρίιηι ἤοο ἴηι αἰόγπῖρε, 
Δπα {Π6 Ββϑοοῃᾷ φιιαϑὲ ορίανοὲ ϑαίοπιο, ιιὲ 7)διι8 οἱ τοδων αο ϑιιδεὶδίθη-- 
ἐΐαπι ἰαγσίαίιιν. ὙΠ ὑνσο ῬΠΠ]ΠΔΥΒ ἀτθ δοσογἸΠΡῚΥ βυπιθο]8 οὗ [86 
Β.ΔΌΠ ΠΥ δπα βγη, ΠΟ ΘΓ ροββοϑϑοά ποῖ 80 τρποῦ ΒΥ 
[86 Ἰθτρ]8 88 81 δχίοσῃδὶ θυ ]αΐησ, ἃ8. ἴπ6 Κιηρσάομι οὗ αοά ἴῃ 
15γδθὶ ἱποογρογαίβα ἴῃ {{Π|6 ἐθιρ]6 ΕΥ̓ {1π6 Τωμογὰ, νμο μδά οοβθη 
86 ἐθηρ]6 ἔον Ηἷ8 ἀνθ! Ππρ οἴδοθ δηιοπσ μἷ8. ῥθορὶθ, ἀπά {μοὶ 
ΘΊ Β]6πιθ ροΐπὶ ἴο [π6 Ὀθδα Υ ἀπά ροῦν οὔ εἰι9 ἀπ] ηρ οὗ αοά, 
βθὸ ἷ. Ρ. 4. Ρ. 167. 

γν. 33---206. Οομρ. 2 ΟἾγ. ἱν. 2---ὅ. ὙΠῸ Ὀγάζθη 868, ἃ 
ςοΪοβϑαὶ σουπά (ὃν) Δίου Βα 81η, ννῃϊοἢ νὰ8 ὅ σα 8 Πἰρῃ, δηθὰ 

αἱ {86 Ὀγΐτα ἀπο πν ἽΕΙ» ἤοπιὶ [8 ὁπ6 οάρθ ἴο [π6 οἵ γ) 

10 ουδθῖεβ ἱπ ἀϊαπιθίθσ, δο ἐμαὶ ἃ Ἰπθ οὔ 80 ουδὲ 18 οοπιραβδθά ἴδ. 
ΤΠ τοϊαϊίου οὗ {6 ἀϊδηιθίθυ ἴο [Π6 οἰγουτηΐδύθηοο 18 βίδίβά δρ-- 

1 ΤῊΘ ἐγρίςδ] τηθδηΐηρβ δϑδβίρηῃθα ἰο ἐμ686 ρ΄] γα ὈῪ (86 ἀποϊθηΐβ ἃγΘ 
ἈΓΌΣΕΓΑΓΥ, Ὁ ΘΧΑΠΊΡΙ6 (μ8ὺ {Π6 0 ἀδποῖο (ἢ 9 ἔτγο τυου ἀ5, {μ6 νἱβ1 Ὁ]0 δηὰ (86 
᾿ην 81 016 (ΕΡἈγαῖπι βὅγυθβ), οὐ ΟἸγίβὶ δοοογάϊπρ ἰο μἴ8 ὕγγο παίπσεβ 
(Μαὶϊὶ αοοη. ἐπ Μίιολαεὶ. ἀπποίαϊ. δεν. αα 2 Οἐν. ἢϊ. 11.)--- Οὐπίγασν 85 
Μ0611 (0 Π0 ἀδᾶρθ οὗ (Π6 Ηθῦτγον Ἰδηρτδρα ἃ8 ἠο {86 ϑρίγιὶ οὗ 186 ΟἹἃ 
Τοϑίαπιοπὺ τονοϊδίϊοι, Μονοτϑ (ἃ. τοὶ ῖρ. ἀθν ῬῃδηΐζΖ. ἱ. Ῥ. 298) ἐχρουπὰβ 
180 πδιη68 7860 ἷπ δπα ΒοδΖ ὈΥ Τουμάδίϊοπ δπᾶ πιονοτηθηΐ, δηᾶ δθῆτγτηβ 
186 Ρ᾽Πτθ ἴο θ6 θυ τα θ0}8 οὗἩἁ (88 τοβίϊηρ; διᾷ ἤθοΐῃηρ ϑαίυσῃ (Ἰ 1); θαι 
γι δἷῖκο (ἀϊα τοῖς. ἃ, Α. Τοβὲ. 1, Ρ. 824 δπὰ 886) ἢπᾶβ ἴῃ {πὸ Ρ1]18γ8 
τὶ (Ποἱῖν ΘΙ] Πλ8, 88 ἰπ {86 οἱοὺ ξατηϊ το οὗἁὨ 86 ἰοτηρ]6, οἷν ΡΠα- 
πἰοῖδῃ Β τα 08 δπὰ θιη Ὀΐθτηβ οὗ ἴπ6 ὙΤυτίδη Ηουδοΐθβ οὐ ϑυη-ροῦ, το- 
ΔΡάρα 88 1ῃ6 ρεπογαίίνο ργϊποὶρὶο οὗ παίιτο ; δπὰ Β. Βδυδν (ἀϊς Βο]ῖρ. 
. Α. Τ᾿. 11 Ρ.. 92) τοπάουβ (818 801}} τότ ἀϑβηῖϊίθ ὃν [88 δἰδίαπιθηίΐ, (μαὶ 

186 Ρ᾽]]ατα “88 πθϑᾶ]θ8 βυταθο}1Ζ6 οὐ ρίΠ}}γ [86 Βα ΠΌΘΔΠῚΒ ἴῃ τεβρθοί οὗ 
18 6ῖν ροποίγαιϊηρ᾽ ἔοτοθ δηᾶ ρουγοῦ," ἃπᾶ ὈθΑΓ {Π|6ἿὉ Πδτη68 “ Ῥγορδθ)ν ἴῃ 
ΓΟίδγθηοθ ἰο (86 ἰγγθαιβε  Ὁ]6 δηᾶ ογοδίϊνο βρόντον οὐὗὁἨ 86 βυρθδπι ""--- 
σίου, ἐπ6 ἰοίαὶ στουπάϊθββηθθβ οὐἩ ἡ μΐο δ88 Ὀθθῃ δἰγθδαγ ἱ. ῥ. 4. ἢ. 
15 Εἴ, νοϊπιοὰ οαΐ. 
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ῬΓΟΧΙ ΠΛ ΔΙΟΙΥ ἰπ νἘΟΪ6 ΤΊ ῬΘΓΒ, ΓῸΓ ΒΕΓ ΙΟΟΥ 1 18 88 7 ἴο 22, οὐ 118 
το 3835. πάρουν ἔδο δεῖται τη ὕνο τονγβ οὗ ρουγά8 ἀτουπᾶ {Π6 
νοβϑοὶ, τη846 δὲ [86 βᾶπηθ οδδεηρ σῖτα ἴξ, σοποοσηΐηρ [Π6 ἀϊδιυῖθα- 
ἔοι οὗἉ πο 866 ἴΠ6 ἀοἴ4 115, ἱ. ῥ. ᾳ. Ρ. 119.57 ΤῊΪ8. νϑββ6ὶ σϑδίϑά 
ΟἹ ἔνγοϊνο Ὀγαζθ οχϑῃ, ΜΕ Οἢ γοτθ ἑυατηθα σι} (πον μοδά5 οαΐ, 
ἀϊγθοῦθα ονΟΣΥ ἴὮγοο [0 ἃ ἀΠἴογθης σαγάϊπα] ροΐϊηῃϊ, δ ῬγΟΌΔΡΙΥ 
ἢχοά προὰ δὴ πηάογ- ]αίο οὗ Ὀγαββ, αἃ8 ἴμο ΒΑΡ Π5 αβϑαπιοά. 
ΤῊ τηϑῖδὶ] οἵ {9 808 νγὰβ ἃ μδηᾶ- δυθδά τα (μ1οἰς, πὰ τπ6 πΡΡΟΓ 
τσα Οὗἁ 1 σϑβθιῃ Ὁ]6ἃ 186 ποῖῖς οὗ ἃ σαρ-τῖπλ ἴῃ [Π6 ἔοστῃ οὗ ἃ ἰγ- 
βοτοσ. Ασοογάϊηρ ἴο ν. 230, 1 οοπίαϊποά 2000 Ὀ.}8, δοσοσάϊησ 
το 2 ΟἾν. 1}. δ, βονόνον, 8000, ἃ ἀϊδδγοησο, (μαὲ σου ΟὨΪΥ Ὀ6 
ἐχρ αἰποὰ σῇ ἐμ6 οἱἀο δυο μοθο]ορ βίβ ἴῃ [818 αν, ἴπαὶ Πα 
ΒΙΠΙοα ἴο [86 νϑὺῪ Ὀσῖτα ἰξ οοπίαἰποὰ 8000 Ὀα.}8, Βαΐ πο Β]]οὰ 
ΟἾΪΥ ἴο {86 ΤΟρΌ]ΑΓ Βεῖρῆϊ 1 οοπίαἰποά 2000 (οοαρ. δον ἰϊησὶ οὗ- 
ϑεγΌ. 88. ἱ. ». 121. ΝΝιοοϊαὶ ἀϊΐδεονί. ἢ. Ρ. 14---16), 15 186 ἀϊβον- 
ΘΏ668 ἔΓΘΑΠΘΏΠΥ οοσαγστίηρ ἴῃ βίδύθτηθηίβ οὗ πΌτΩ 6.8, δ Δγ δ᾽ ηρ 
ΡΑΓΕΥ του 8 [4180 τοδαϊηρ οὗ παταθοσβ οὐ ρΊΠ4}}} οχργεβϑοά 

1.Ὰ.8 ϑρίποζα (ἐ"αοί. ἐλδοῖ. ροϊέϊ. ᾿ϊ, ». 22) ἔγοτα 1818 τλδί θτηδῦϊο}} 
ἱποχϑοί βίδίθτηθπί οἵ {80 γϑίϊο δὰ σαϊβοὰ δὴ οδ)θοίίοη δραϊῃηβί [860 ἰγαΐ 
οὗ [80 πασταίϊνο, {86 οἱὰ ἐβοοϊορίαπβ ζανβ ἐμϑιηβοῖνϑβ τηποῖ ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΙΎ 
ἰοῦ] ἰο Ῥγονθ 1ξ πιδίβοσμδίοϑ! ν οχϑοῖ, ἔμπ8 ἴον ὀχδιρὶθ Πεγλθν 
ὅπαλοι 3Μ.ο6. ». 415), εν πρ, οὔδενυ. 88. '. ». 125 δῳᾳ. διὰ ΘΒρθοὶ δ 

. Βοΐην. ΝΙοοΪ δῖ, το, ἴῃ 2 ἀϊββογί., 06 ϑυπιπιοίγία πιαγΐα απεὶ ϑαῖο- 
πιοηῖς, Ἡγιοῦ. 1111, ἄτϑι οοπίσδϊοἱβ {886 ἀἰβογθηὶ ορὶ πο, {πὲ 10 νγα8 
εἰἴἴδιοσ ποὶ φαϊίο σουπᾶ Ὀαΐ Βοιπθυμαὶ σοι ργοϑθοα ου ὈΟΙἢ δἰ 68, ογ ον αἱ, 
ΟΥ ΒΟΧΑΡΌΠΑΙ οΥ ΟΥ̓ πἀτῖοα] δρᾶ Πθσϑρμοσῖοαὶ, δθὰ (πο ἐπάθανοῦγθ 
ἴο ῥσονυϑ, ἐμαὶ ὑπάθετιθδί 1 τγ88 ααϊΐα οΥἹϊπάτίοδὶ θα ἀρονθ βοπιον δὶ 
Βοηὶ ουἰναγάβ, 80 {πὶ {μ6 αἰδιηθίον δὶ ἐμ Ὀτίτη τὰ 10 οὐνϊίθ, δπὰ 
ἐδ αἰγουπλΐογθμοθ οὗ [86 ΟΥ̓ ποθ᾽ ἀπάθγηθδί ἢ τᾶ 80 οαἰΐδ, ἰπ τ ΒΙοὮἢ 
ϑοδιηιάς (101. Μαίμοπι, Ρ. 160) δξτϑοβ σῖτ Ὠΐτῃ. 

3 Ἰποίοδὰ οὗ ΡῈ» Τ᾽ 24, [86 δγθ ἰοσπιϑᾶ, 2 ΟἿ. ἱν. 8, ΓΗΣῚ 

ὈΤΊΩΞ᾽ ἴδο ΠΚοπθθθ οἵ οδίτ]6. Αβ 189 τοτηδί πἴπρ ψογὰθ σαῃ αὐἱΐθ 

ΑΙΙΚα, ἐμ βᾶπθ οσπαπιθηΐ τασδὶ θ6 πηδεγοίοοὰ ὈΥ ὈοΐΒ. 186 οἱὰ 
ἰπίοτρι δπαοδνουγοα ἰο γϑοοποὶὶο Ὀοί βἰδἰθπιθπίβ δῆου (ἢ Θχϑηρ]θ 
οἵ Εἰπιοῖ ἔμπα: φυορα σοΥΡες εἷσε διιδείαπίϊα οοἱοενηίἰάμπι ζμεγὶ 
γοίιπαα ἱπδίανγ οὐογωπι, οἰ ὕασὶδε εἶυα απίεγον ραγ ἐαγμπι ἵμενὶέ 
δἰτηῖϊ6 οαρί(ἰδιδ δοιπι, οοτρ. Ζιφλίϊοοίε ΟΡ». ἱ., ρ. 628, δηὰ τ ιοῆ. 
απποί. εὖ. αὐ, ἅ ΟἾγ. ἵν. 8, θαΐ {μῖ8 οοπιροπβαϊίοῃ οὔ 186 ἀἸθγθμοθ 
[α1]6 ἴπ ἐμ ΐ5, μδὲ ἰσλα ὶ ΘΟΓΈΔΙΏΪΥ ΤηΘΔη8 οδίθθ Ὀαϊ ποῖ οχ- μβοδάϑβ. 

Τῆο νδγίδίϊου οδῃ ΟὨΪΥ͂ δ ὀχρί αἰποᾶ ὈῪ δῃ οττὸῦ οὗ ἰγδηβουὶ ρέϊουι, 88 
186 τυτῖδον οὗ ΟΠ γοηΐοὶοβ ἑουπᾶ ὉΥΩΘ ἱπβίοδὰ οἵ Ὁ δἰτοδν ἴῃ δἷ8 
δοῦτοθ δῃὰ δχρί αἰποᾶ ἱξ ὈῪ ὉΤΎΖΞΗΙ ΓΘ. : ἐ 
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ἴῃ Ἰοξίοσβδ, ραγΕΪ Γπτουρἢ οὈνίουβ ΘΣτοῦΒ οὗ ἰΓαπβοσίρεϊοι ἀϊὰ ποξ 
ΤΘΠΘΥ ἴδ τλοσο ῬγοῦδὍ]6, ὑπαὶ ΠΘΤΘ αἶβο 8ῃ Ἔσο οὗ {18 Κἰ πὰ 19 
ἴο Ὀ06 ργδαϑαπιθά ΤῊ ὈΓΆΖΘΗ 808 ΔρΡρϑδΥβ ἰπ ἔΠ)6 ἰθπιρ]6 ἱπ ἐμ 6 
Οἶδοθ οὗ {ππ υγϑϑιι- δαβίη 1π (86 Όθγμδοὶθ, δπα βογνυϑὰ ἴον 189 
ῬΥϊαβίβ ἴο ὑγαϑἢ ἴῃ (2 ΟἾγ. ἱν. 6), ἐπαΐ ͵8, ἴο Βο] ἃ νσαῖοσ ἴῃ σοδάϊ- 
Ὧ688, [παὉ 1π6 ρυοβϑίβ ταΐρῃξ γα ϑ ἢ ἐΠποὶς μαπἀβ ἀπά ἔδοί, 16 {πο Ὺ 
ἈΡΡτοδο μα [89 ΙΔ Ὶ (ὉΓ βογνΐίοα οὐ νυ ϊβιθα ἴο ϑηΐοσ [86 βαποΐα- 
ΔΎ) ἔχ. χχχ. 18 ἡ ὙἘ6 νναῖου γὰ8 ῬγοΌ Δ ]Υ [οἱ ἱπίο ἰδ δὖ ρίϑα- 
Βι6 Τπτουρὶι οροπίηρβ ρτον ἀθὰ τ ἢ ογαηθ8. 8.66 [Π6 ορ᾿πίοῃα 
οὔ Π6 Βαῦθ᾽η8 οα [818 ροὶπὲ ἱπ ᾿ωυπάϊαβ, 114, ΗοΠ στῆ. Ρ. 8356. 
Ὑνοῖνα, ἴη6 παπαθοῦ οἵ [Π9 οχθῃ, [δὰ ἃ βυτῃθο ῖςα] σϑίθσθμοθ ἴὸ 
[π6 ἔπγοῖνο ἐσῖθ68 οὐ [ϑγδοὶ, (παῤ δρργοδοβοὰ [μ6 1ωοσά ἴῃ ἐπ 1[.6- 
νἱ εἶσι] ρυιθβίβ.2 

1.Α58 86 ἀϊπιδῃβίοῃϑ οὗἨἉ [Π6 νθ886] τὸ ρίτοι ἰὴ ΟἸΠγοηΐοὶθβ ααϊέθ θοπ- 
Βἰβύθῃι Υ τὶ ἢ Οαγ παγγαίϊνο, ἰὲ 1 ονϊἀοπί οἵ ᾿ιβο "Ὁ ἐμὲ ἐμ6 ἀονϊδείοη ἔπ 
[86 παταθον οὗἉ θαίδβ οοπίδἰ πο ἴῃ 16 σδηποῖ οὐγθ 118 οὐ βίῃ ἰο δὴν ἱπίδι - 
εἰοηαὶ οχδρρογαίίοηῃ οὗ [86 ττίοσ, ϑέυοῖ 16 δββϑογίίοηϑ ὑμϑγοίογο, οὗ ἃ 
τι οπ 8 ]18116 οΥἰεἰοῖθπι Ὁ: πάρα ὈῪ ῥτοὐπάϊςοο, βδου! ἃ ποὶ δ6 δάἀτηϊ θὰ ἱπίο 
βοϊϑη πῆς σψουῖβ, δ Ὗ ἱποσ᾿β Ὀ10]. ΗΒ. Ὗ. 11. ν. 84. Βοβίά68, 1 ἐπ ς8}- 
συ] δἰΐομθ ρίνϑη Ὀγ Βεγίμοδυ ((ϑϑοῖ. ἀθν [βγδθ]. ἢ. 61 δπὰ 78) δοοοσά - 
ἴηρ' ἰο ΒδοΙκ ΒΒ πηθίγο! ορ ο4] γοβθαγοῖθβ, ἔγοπὶ τ ἰ οἷν ὁπ 6 ουδὲ: Βμβου ἃ Ὀ6 
ΘΑ] ἰο 234.38 ρᾶγ. ᾿ΐπθδβ, δὰ ὁπ ὑὈ8(ἢ} ββοιϊ ἃ οοπίδϊα 1985.77 οαδῖα 
ἔποδοβ οὗ νυδίοσγ, θ6 οογγϑοῖ ; ὁσϑῃ 2000 Βαίδβ, [86 Ὡστηρον οοπίδποὰ ἴα 
ΟἿν ἰοχί, ἴδ πιῦοῖ ἰοο ἢ, 88 δοοογάϊηρ ἰο ἔδοβο ἀδίθστηϊπαίίϊοσιβ, 
8 ΟΥἹ πάθον οὗ 10 οὐδ᾽ 8 μοῖρα, απὰ 98. ουδ18 ἀϊαπιοίθγ, ττοῦ]ἁ οὨ]Υ οοῦ- 
ἰδὶπ 1876 ὈαύδΒ. 

3 Νοί, Ββονγθνασ, ἰο 18:6 ἔνγεῖνθ τηοηίῃβ οὗ ἐπ6 γοδγ, ἔγοτα νπἰοῖι δὲ Κ6 
Θχρ δίηβ {818 νγδϑμΐηρ᾽ Βαϑῖῃ 88 8 “ΒΥ τη}0] οὗ ἔϊτηθ᾽᾽" (515.) Ετοπι [86 
ἴδοῦ ἰβαὶ ἃ Ὑγνίδη δυίϊβὶ θχϑουίθᾶ ἐῃ6 σοσκ, ἰξ ὈΥ ΠΟ τη68}8 ἤ]]οντΒ, 
{πᾶὶ, 286. ὁνθη Ηβνθγηῖοκ, Οοπηπι. ου Εσοκ. ῥ. 26, ἰ8 ἱπο! πϑὰ ἰο οοποϑᾶθ, 
Ῥμοωπίοΐδῃ ἰά6 88 τησϑὲ 116 δί ἐμ6 ἔουπααδίΐου οὗἉ ̓ εΐ8 νγοσῖκβ, 88 ηού ἃ βίπῃρ]9 
οογίδίῃ ἴγϑοθ οὗ (μι σδὴ δ ροϊπίϑὰ οαΐ, τ 8116, οα 86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, ἐδ 6 
ἐθηιρῖθ ἰπ ἰἐ8 οἰἱοῖ ἕοσιηβ δῃᾶ ϑπιθ]8π|8 88 οορὶϑὰ δένδσ. ἔθ ἐδῦθσγηδεϊθ, 
ἴῃ π οἢ δὴ ΕἸργρίϊδη ἰὨβύθποθ 18 τοῦθ Θοπ θῖν 80]6 ἰμδπ 8 ῬΒωπίοίασι, 
ΤῊΘ ΟὨΪΥ ἀοπηοπβίγαθ δρτθθιηθηΐ οὗ ἔπ Ῥμωπίοΐδη δγομ  ἐθοίασθ ἢ 
[Π6 16τϑο  εἰ8 οοηβίβίβ ἴθ “(80 σαδίοπι,᾽" 88 Ὁ. Μά]1αν, Ηἀν. ἄδν 
Ατοδδῦὶ. ἀον Καπεί, Ρ. 2718, 2πᾶ οὰ. ὀχργϑβββ ἰΐ, “" ομβδγδοίεσβεῖο οὗ 
[8656 παίΐοπβ ἰο ονθῦϊδὺ ὑγοοάθη ν081]8 οὐ νγδίηβοοί ἢ ΟΥ̓ Ρ' δίοῃϑ νγ8}}5 
νεῖ ρο]α ρ]αιϊηρ.᾽" Βαϊ ἰο ἰπέον ἤτοι (18, ἐμδὲ ἐμ Ῥσορϑὺῦ ρῖδῃ οἵ ἐδθ 
Ῥμοηϊοΐδη ὑθπιρ]θ ΤΩΔΥ 06 δοβὶ δβίϊπιαίθα ἔγτοπι ἐμ ἐθιρ]ο οὗ 7 6βόνδῃ 
αἱ “9 6γύβϑ πὶ, ἰμ δὶ 18, 1π οἵβοῦγ τγοσᾶβ, ἐμαὶ (18 ἔθ ρ]6 νγαϑ Ὀ01}} ἀαὶῦθ 
αἴϊον 1:6 Ῥμαηίοίδη ἔββμίου, 18 ἃ ἰδῖμθ δοποϊ βίο, τ ἰοἣ ΟΠΙΥ μϑῖηθ 
ΒοτΏ6 Ὀἰδυβὶ ὉΠ ἐν οη ἐΠ6 ργοβαιηρέίου, ἐμαί (86 τ 8010 ταρρϑ οὗ 16γβϑοὶ 
Ῥοίογο αν 8 ἃ ραγο τσ, δὰ {π6 Μοϑβαῖο ἐδθϑγηδοῖθ δα η0 ὀχἰβί- 
ὁπ06, δυΐ νγὰβ οορὶϑὰ ἴπ {80 πανί ἔγοπι ἰΠ0 ἰθιαρ]ο οὗ ϑοϊοπιοπ δπὰ 
ἐγδαηθίοιτοὰ (0 (ῃ6 Μοβαίο ἐΐπηββθ, δ Ὑ δίϊκϑ δοί δ! δββογίθ. 
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γ΄ Ψγν. 21--.-89.. Το ἴδῃ Ὀσαζθῆ Ῥ8568 ψ ἢ ἴῃ 6 ἴανϑῦβ ἀροη ἐμθαι, 
ΠΟ Ή,, δοοογαΐϊηρ ἴο 2 ΟἾγ. ἴν. ὁ, νγγθῦθ ἀβϑίρῃϑα ἔν τυδβηϊηρ' ἐῃ6 
τηΐπρβ ἴον βδουϊῆσθ, ὑγθγθ τη 8 ψῖἢ στϑαῖ ατὶ. Βαΐ ἐμ ἀδβοσῖρ- 
τοι οὗ [μβϑῖ, πον! ϑίδηάϊηρ 118. δι] Π688, 18 αἰ σα]: το πἀπίον- 
ΒιδηΩ, δηὰ ἐμοτθίοσα τηοϑὲ ἱπίθγργθίθσβ μᾶνθ ρβ8864 Ἴνδὺ ἴξ νΘῪ 
ἘγΙΘΗ͂γ, 116 {πο8θ το μᾶνθ δηραρθά ἴῃ 1ξ ΙΊΟΓΘ ρΑΥ ΘΟ] ΑΥΪΥ, 88 
 Αι8}]., Ὁ. ἃ 1,6ρ.,) Οαἰπιοί, 1ἱρμῃιίοοι (Ορ. ἱ, ». θ44 64.), Ῥαι- 
τῖοϊς, δὰ Ῥοοΐθ ἰῃ {πΠ6 Εηρ] 58} ΒΙΡ]6, δῃά “7. Μίοῃ. πᾶν ποῖ 
δῖνθῃ ΔΗΥ͂ ΟἸθαῦ οοποθρίίοῃ οὔ ἐμοῖν ἴση. ΤῊ θά868 γγ6 ΓΘ Βα 186 
ἐδβοϑὲβ ἔθ. ΘΟ 115 ἰοπρ, ἔουγ Ὀγοδά, δηά ἴἤγθα Πἰρ ; {πεῖν ἔσαν 
5465 οδδβὶ οὗὁὨ Ὀγαββ μδα ρϑῃπε]8 (γγ) Ἴ9).)»} 8πηἃ ἱπάϑϑα ββπηθ}8 

ἴῃ Ἰοᾶρεβ οὐ ταου!άϊπρβ ( ἰῷ σοπηνιέδϑινα ἔγοτα 186 ΟἸΑ]4. 

»ῷ οοη)ιωπαῖέ, ἵπι ὅ'γγυ. Ἰώσω υἱποιιία, Ῥκα. ἴ. 8, το Ῥδηάβ οὐ 

του] ηρ5), τ οἷ ποῖ πη ΘΙ Θηομαβθὰ (ἢ 6 ραηποὶβ, θα δὲ ἐπ 6 
ΒΆΤΩΘ {{π|6 βέγθηριῃοηθά {Π6 ἔστιν β᾽ 468 δ (Ππ δηρὶθβ. Υ,, 29. 
Οη {πὸ ρᾷππε]8 σγοῦθ ᾿0π8, οχθη, δηἃ ομογαθίπ), ἀπά θοπθαίῃ 
6 Ἰΐοπ8 απὰ Ἵχθη ἀπά ρατίαπάβ (χη) οογοῖία ρεποῖϊθ5 ἔτοτα 

“ϑ "οεῖι, ρἰἰδιλε, 866 Θομα] οπ8, Τγουονὸ. ἱ. ». 9)» τ ΠΌΣ 

ΡΘηβὶϊθ νουκ.-- -Ἴ}6 πογὰβ ὈΝΘΌ Ὲ Ὀπσψττ- Ὁ.) δ.6 ἀΠη- 

Νίβαουθ. Αἴἶεῦ (δ .ΧΧ. διὰ γμίσ., Τλαῖμο ἀπὰ ἀθ ΥΥ εἰΐο 
ἰγϑηβ᾽αΐθ : “δηὰ οῃ ἴΠ6 σοσποσ ἰοάρθβ 80 δῦουθ," {παὶ 18, οἡ [ἢ 
ΘΟΥΠΘΙ ΟΥ δοτάον ἰθάροβϑ δῦονθ δῖθ Ἰουῃά ἸἸοη8, Ὄχθη, δπα οἤοσα- 

1 Ἐνϑῃ ἴμ6 οἱὰ δγοβεοϊορ βίβ, Δ8 Φαπιψ, 6 ἰαδετη. [οεἀ., υἱαίο 16, 
γιπΠαϊραηπαϊ αα Εξεοῖ. ἰϊ. Ῥ. 492, Πιειιδάεη ἴῃ ἰ86 ρλίϊοϊ. πιϊχὶ.,) Ταιπάϊει8 
(04. Ἠεϊ σι, Β. 2 ΟἈ. 1δ), ἀθνιδίο ργβδι νυ ἵπ τμοῖγ γθργεβθηϊδίϊοῃβ 
ἴτοτα 89 Ηοῦγ. ἰοχὶ δπᾶ ἔγοπι δδοῖ οἴδον; (80 τῃηοάδθγηβ, 9868η, Ηοῖ- 
τδηῃ, ἀθ ΥΥ εἰίο, Βανϑ πο οηἰθγϑᾶ ἱπίο δὴν τηοτθ ραγίϊοαϊαν ἀθβουρίίοη, 
διὰ ΤΊ ΠΟΥ ΒΑΥΒ ; “8 Οἶδαγ ἰάθβ οὔ {μ686 ἰδυθῦβ νγθ 8}}8}} σδΐῃ]γ δπάθα- 
τοῦν ἴο οδίδίπ ἐμγουρἢ 186 ἀοβογί ρίϊομβ ἱπ 2 ΚΊ. νἱΐϊ. 27 Ε΄. οὐ ϑόβορῆυθ 
Απιὶᾳ. νἱϊϊ. 8---6." Ετοπι Ψοβθρῆιβ σου δἰ] ποῖ, Μμ0, ἀποοποθτπά 
δϑουν 186 Ηοῦγον ἰοχέ, ρῖνθβ ἃ ἀθβοσίρίζοῃ αἴϊον (86 ραγι ]Υ ἀπὶπί6}}1- 
1016 νοσβίοη οὗ ἐδε 1 Χ Χ, δπὰ μἷθ οσγῃ ἔλθου ; Ὀαύ δϑβυγεάϊγ ἔγοιῃ {88 

ἔπεισεν ἰοχί, δ 2. οἢ (416 ΟΠοσαθῖπι- ρου, Ηοἰά610, 1882, Ρ. 
δ0 8), Β88 ργονϑὰ ὉῪ {μ6 ἔδοί, ὄνθὴ 17 1μ6 θραγθ ρτοροβοᾶ δῪ δἴπι Ὀθ 
ποΐ ἴῃ 411 ρδγί!σ]αγ οοττθοί, δ8 ατίϊπθίβοη ἴῃ (86 Τυδίπρ. Καμθίθ!. 
1884, Νο. ὅ δπᾶ 6, μ88 βῃονῃ. 

3 ΤΔΟ»» ΕΧ. χχυ. 2ὅ, ἀθποίοϑβ (μ6 δοδγὰβ οὐ Ῥᾷπῃ6}8 ἴπ (ἢ6 ἼΡΡΕΓ 

Ῥατί οὗ (86 14}0]6 ἔγαπιο, Ὀγ πίοι [Π6 ἴσαν ἴδοῖ σγεγα οοππθοιοα ἱορβίβοτ, 
δηᾶ οὐ Μ ΒΙΘὮ {ἢ Ἰοδῇ οὗ [86 ἰΔ0]6 τοβίβά. ὕἝοιηρ. ΖΠΠΟἢ ἱ. Ρ. 4. Ρ. θό. 

3 ΖΆΠΠΙΟΝ τοπάθυβ Ὀπρῷ Ἰοποη- νοῦ. 

ΥΟΙ,.. 1. Ι 
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δἷπι. Βαΐ ἱπάθροῃάοηξ οὔ {πΐἴ8, ἐπαὶ οὐ ἐπε86 ἰοάροβ ἔποτο οουἹά 
ΒΟΔΥΟΘΙΥ͂ ὈΘ Τοῦ ΘΠοῸρἢ [ὉΥ βυοσῖ ΠρΌΓΟΒ, 18 18 ποῖ ρῥ]αίη, ν μι δὶ 
ΒΘΠ86 8 ἴο Ὀ6 αἰξδο ρα ἴο ὈΝΌΩ αὔονο ὃ Τα οοττεοὺ πιθδηΐηρ 

18 ἰοαπά ἴῃ ἐἶιο Ο]1414.,) νοι ΧΡ] αἱ π8 ὯἝ ὉΥ͂ ΠΡΕῚ δαδῖδ. Αὐονα 

1 ἸΙοάψαϑ νγὰ8 ἃ θαβ86, {Ππὲ ἴ8, ἃ βίαπα ἴοσ ἐ]6 ἴανου Ρἰδοϑά ἄροπμ 
{16 οἰοϑί, {π6 ἀοβογίρίϊοη οὔ πίοι (Ο]]ον8, ν. 81. Υ. 80. “ Απὰ 
ἴον Ὀγαζθὴ ὙΠ66]8 ἔογ 6 ὁπ θ886 δηά Ὀγαζθη ἃχ]θ-σθοβ, ἀπά 
115. ἴουγ ἴδοι μιδὰ βἰιου]άθγ- ρίθοοβ, ππάθυ π6 ἰανθῦ σοῦ μα 
βου ἀογορίοοθ8. οαϑὲ, θογομά δ ο ἢ} ομο, ρατϊαπάβ, Υ͂. 81. Απά 
186 τοῦ οὗὨ 11 ((Π6 Ἰανοσ) τνᾶβ νὴ μη 1Π6 ογόντῃ ἀπά δθονυε ἰδ ἴπ 
ἃ ουδὶδ, ἀπά {π6 ταουίδι οὗ 1ὲ ([π6 σγονΠ) γγὰ8 σου, αἴεγ ἐμ6 
ΜΟΥ οὗ ἃ Βαβ86,} ἃ οὐδ᾽ ἀπά ἃ μα], ἀπά αἶβὸ ἀροη 115 ταουτἢ τνα8 
οατνοά ψοσκ, δπα [Π6 ῥρϑηη6}8 οὗ 10 ([86 τηοῦ!) στ σο βαῦθασα, ποῖ 
τουπά, ὙΥ͂. 832. Απά Εἶι6 ἴουγ νι ἢ6618 (τη ἀθ ἢ6) Ὁπάον {π6 ρδῃ- 
π6 15, ἀῃὰ 1Π6 ρῥἷπβ οὗ {πὸ ψ}.6618. ἰπ [πῃ θᾶ86, δῃὰ [86 μοῖρες 
οὗ π 66] νγὰ8 ἃ ουδ᾽ξ δῃά ἃ μια] Υ. 88. Απά [86 πο ουῖ οἵ τὴ9 
ΨΠ6 618 τὰβ {ἴκὸ 16 σσοσκ οὗ ἃ Ἵοδατγῖοὶ σψμθαὶ, ἐμοὶγ ῥἷπ8, πὰ 
1ποῖν [8]]1068, δῃὰ {Ποῦ Βραῖκθβ, δῃὰ {ποὶγ ἤᾶνθϑ, 411 Μ γῸ οδϑί. 

Ψ. 84. Απά ἴουγ βμουϊάογ-ρίθοββ (πιδάθ 6) οπ ἐδιθ ἔθ ΟΠ ΓΒ 
οὗ 1π6 οὔθ Ρ886, οὗ {πμ6 0886 (ουὲ οὗἉ ἰξ τγθγ6) [8 βῃου)άογ- ρίθοθϑ. 
Απά ου {Π6 ἴορ οὗ [88 0486 γγ88 ἃ ουδὲ ΠἰρῚ τηδᾶθ τουπά, απ οα 
816 ἴορ οὗἩ [π9 Ὀά86 νγοῦβ 118 ἢδηβ (ΠἸδηἀ- βία νΆ), δη ἃ 118 ῥῬϑ Ποῖβ 
οὗ {πὸ βατηθ. Υ. 80. Απά }ιὲ οαὐ (υτανϑὰ) οὐ ἐΐιθ ρῥ᾽αίθβα οὗ 115 
διδη ἀ- ΒΔ Υ8 δῃὰ οἡ 18 ρϑμη6}8 σΠΘΓΌΘΙηι, ἸΙοη8, ἀπ ἃ ραἶπιβ, δοοοσά- 
ἴῃ ἴο {Π8 Ορθὴ βρᾶςβ οὔ βΥθυῪ οπ6, δηὰ ραγίδηά5 τουπά αδοαῦὶ. 

Ετοπὰ {8 οχίγθηιοὶυ Ἰἰ [6 γᾺ] ἰγαηβ᾽ἰίοι οὗ 01,18 οὔϑοῦγθ ρβϑββασθ 
186 [Ο]]ονγίην τοργοβθηϊαιίοη 8 ἀθγῖνοά, Τὴ βαιαῦθ οἰιοϑέ ἔοστη- 
ἴπᾳ ἴπ6 θά486 βίοοἄ οἡ {Π:6 ὈγβΖθῃ αχ θβ οὔ ἔστ οαϑί ἢ 665, αθεὺ ἔῃ6 
ΠΆΠΠΟΥ οὗ {ΠπΠ6 ΟΥ̓Δ ΠΑΓῪ ομαγῖοι τ θ6]8, δαὶ ποὶ ἱπιτηθά ΔΈ  ] Υ οα 
1η6 χὶθβ ἐμποπιβοῖνοβ, Ὀαὺ ο ἔοιγ ἴδαί (γ᾽ Δ ϊςἢ τοῦ α 

1 ἘΤΡΣΌ νοι ἀ6 Ὑ εἰἰθ εἰρ θεν ραγαρ γαδοβ, “' δὔνοσ [86 τδη- 

ποῦ οὔ δ ρϑάδϑβιαϊ. ̓ 

3 Ἐτοπὶ {818 τοργοβοηἰδέϊοη ποῖ ΟἹΪΥ [ἢ 6 δποῖθης ἀθβογίθογβ οὗ (μιθ8θ 
θθα868, δαὶ 418ο Ζ.ΠΠοἢ δἰἱοροίμον ἀθνίαίεβ. Ὑμὸ ἘΔΌΌΪηΒ οσρίδία 
ΓλΩΨ ἴον (π6 ΟΠ! ά. ΠΡΓΣ ΒΥ ΘΟΥΠΟΓΒ ΟΥ̓ ΟΟΓΠΟΡ ἰσὰρα8 οὗ (8 

οδμοϑί, ΤΉΘΥ τὰ [Ὁ]ον δὰ ὉῪ ταοϑὶ οὔ [86 οἷά ΓΙ (οΣΒ, Αἶϑο Γαΐ μοτ, ἀθ 
γνοἰία, ἀπά οἴμβεσθ.0 Βαϊ ΖΔ ]Π]Ἰοἢ ἱ. Ρ. 4. Ρ. 156 νῖτἶἰ τί ας 64115 ἐδὲσ 6χ- 
Ῥἰδηδέϊου, “' οὐν!ουβὶυ ἴα]8θ, ὑθοδπβο 89 ἰοχὲ δ] δὰ ἐδ οουποῦβ ν. 84 
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[πϑϊοηϑὰ ἰο ἔα αχἝβϑ, 8ὸ {πὸ 16 βἰ 468 δἀογηϑά υῖτῃ ἤρτιτεϑ τγθὶὸ 

ως ἘΝ ΤμΟ σοτὰ ὭΨῈ» Ῥβ0θ, βέθρ, δινᾶ ἵἴπ 18, χἱ!. 7, δην!], ποπὶ ἐμ 

ταᾶ. ὮΨΒ μαβϑέ, δίδπιρ, βίσιϊκθ, οοσαγϑ ἴῃ [86 δθη86 οὗ ΔῈ ἐΒίπρ πιδάθ ΟΥ̓ 

ατὶ βϑδι δ ἰὴ ργϑϑθαΐ γθσβα ΟἹΪΥ ἰπ Εἰχ. χχν. 12, χχχνυῖϊ. 8, τ ιΒοσα (9 
τῆς ἔουΣ Ὁ οὗ [Π0 διξκ τὸ ἰο 6 δρρὶἰϑὰ τίπρϑβ ἕοσ (μ6 βϑδγίῃρ' 
Ροϊθοβ. Βδδγ, ἴῃ δ᾽8 ἀοέβι]οὰ ἀοϑογρέϊοῃ οὗ {π6 αὐὶς, μδ8 χαϊδ οἱ θὰ 
18696 ΓΠΨΌ» θυὶ Ζ. ΠΟΙ ἀπά ονβίδη 8 ΒΥ ὑμθπὶ ὁγοαβ- ρίθοθϑ οὐ Ὀγδοϊκοῖβ, 
Ρο]65, δρδιηδὶ ποῖ, μουονον, ατ ποίϑθη 88 γαῖϑϑα ἐπ νγ8}]-Ουπἀοά᾽ 
οὐ]θεϊίου, {μὲ 411 δηθαυ νυ 18. ἱρπογαηὶ οὗ 8686, δῃὰ βοῦν [θη ὁδμ 
Ζ,Πο Κηονν {μθπὶ : “ ἔἸωῦς ΠΘΥ͂ΘΓ γοί [ουππᾶ {π6 Π|πὸ οἰ πον ἴῃ οορὶθ8 
οἵ Εργριίΐδη οὐ 'ἴπίδοϑο οὗ Ῥουβϑρο  ἰδη δπιϊχαί ἶθ8. Θολᾳέγιιϑ αἴ8ο, υυβοθο 
ἀχροσίθηοο 18 ρτοδί (ἐδ γὰ υελϊσιαγία υείσγιιπι), ᾿85 ποιδῖηρ᾿ οἵ ἴμθαι, 
πηἾ688 ἔγοτα [86 τὰυ τυ οὗἨ δηοϊθαΐ υϑμῖοῖθβ, τ ἢ σμϊοῖι ἢ 6 τ ΔΚ 68. τ18 
δοᾳυδίηιοα, διὰ ἔγουι (86 θη 688 νυν οὗ τῃμοἷγ σοη τ νδηοα ὙὙ6 ἸΠΔΥ͂ 
ἴοττα 18:6 οοπ]θοΐτιγο, ἐπαὶ (ἢ 6 86 οὗ Βασι ῥρίθοαβ οὐ Ὀγϑοῖκοῖϑ ΒῸ β ΠΟΥ 
δεκηονϊϑάροαά ἰο 06 βοῦν οθδῦὶθ, δηὰ ὑμπουθίοτο 80 σ᾿ ΏΟΓΑΙΥ οχίθβαϑᾶ ἰπ 
[86 ψΒΟΪ6 τωοάδγῃ που! ὰ, ὁαπποὶ ὅανο θθθα δἰιορείμοῦ οὐ ἰο (80 
δηοίθηίβ." Βαΐ 88 (Π6γδ 18 ταυοῇ ἰπ τηοδὶ αχίθηβῖνο 86 ἱπ (μ6 τιοάθγῃ 
νου] δηὰ θϑοσπι ααἰΐθ ᾿πᾶϊβροπ58 0] ἰο 1ΐ, ὙνΒ]οἢ 186 ἀποίσαίβ ἀϊὰ ποί 
Κπον, υπάον [0966 οἰγοσμηδίδποθα 106 ΘδΏ ΟὨΪΥ͂ ἐἀπιϊξ (ἢ 8 ἀϑϑυτηρίίοι οὗἁ 

ογοββ-ρίθοαβ, 1 ἰμ6 ἑοχὶ δῃὰ υβαρὸ οὗ Βρθϑοῖβ ὨΘΘΘββδΥΥ γϑῆυΐγθ ἱΐ, 
Βαὶ (δ6 Βροθοῖ-υθαρ6 18 ἀροϊ 0} δρδίπϑι ἰξ ; ἕον Ζ. οἷ μι1πι86}}, 'ὰ Εἰχ, 
Χαν. 13, ὀχρίαἴῃβ ΓΨ Ὁ ὉΥ οἱ, οἰγίαϊπο γεεί, ᾿μαὶ 18, Ὀθπὶ οαξιναγὰβ 
885 ἔδοί βργοδὰ οαί [ον βίυ ἀϊηρ,, μν 116 Ὧ6 τϑυηδῦῖχθ Αγ μον : κ (86 ΓΘ 
δὰ δοοουάϊηρ ἴἰο ἐμὶβ ν. (80) ΓΊΘΙ9 9διου!άοτ- Ρίοοοβ, πὰ Δοοοσάϊηρ ἴο 

τ. 83 γγγγ7ν μβαπᾶβ, διὰ οὐ (86 ΓΊΩΙΔΣ ἰὲ ἰδ βαϊᾷ ν. 80, (μδὲ ἔμον (τ 

ἐδεῖν ὑπιάθυ ραγίβ) ὑγϑσο οδϑὶ ἴῃ 86 πιεοβοπαῖ, »Ἀϊοῖ 18 ταροαίθα ν. 84 
ἢ (06 ἤατῖμοῦ ραυιου]ατ Ζαίϊοι, (μὲ ΒΟΥ τοβο ουΐ οἵ {π᾿ πιεολοπαὴ 
ου 18 ἴοασ οογμοτθ, Βαὶ οὗ {86 ΣΧ} Ἢ ἰξ ἴθ βαϊἃ ν. 8ὅ, (μδὲ (Π6Ὺ αἶβο 
Ὕ6ΓΘ οἢ ἐμ ἰορ οὗ ἐπ πιεολδοπαΐ ομδοδβί οὗἨ οὔθ οδβίϊηρ' τῖί 10, δα 188 
Ῥτοοοοάρα ἤγοχι ἴὰ ἴπ ἃ ἀονηπαγὰ ἀϊγοοίίοη. Νοὸν ὙΒ6σγὸ βμουϊὰ ᾿Ξ 
ΣΓΤΨΡ Ρὸ θοδίἀθϑ {με80 δᾶ ΣῪ 1Γ ἸΏΘΥ τσοτθ ποὶ {86 ὙΒΟΪδ, 
ΠΡῸ ἀἰν! ἀρὰ ̓ πέο ΠΡῚΝ ΤΡΙΣ, [μ4ὲ ἰ6, 86 πίιοϊο Ἰοάρθ ἔγοτα 
18 Αχ]ο ἰο {89 ὑπᾶϑν 8146 οὔ {86 δὴν» ὑ" -πΒαὶ 1186 ΓΊΒΙΑΘ᾽ δορογᾶ- 

ἵπρ; ἴο ν. 84, ὑτοοοδοᾶάοα ἔτοπι (Π6 ἴ0Γ οοσβοῖβ οὗ (86 τηεολοπαΐ, 1μαὲ ἴδ, 
τΓΘΓα 80 οϑϑὲ οἱ ἱΐ, ἐμὲ [8:6 Υ--- ΡΟ Ὀ οὐ οὔθ οδϑέδηρ πῖϊ ἐμ 114---- 
ΔΡροδζοᾶ ἴὸ ῥγοοθϑὰ ἱπητηθάϊαίοὶυ Ποση 11, {π6 χη 7. τ ΒΊΟΝ δοοογάϊπρ' ἴο 

γ. 86 νϑῦὸ οὐ (π6 ᾿ποδᾶ (ὐν Ὑ- νυ) οὗ {π6 πιδολοηαῖ, δα ἰμάθοᾶ αἶδο 

ῥτοοεεάθα ἤτοσα ἐΐ, οοῃἹᾶ ποὶ Ῥοββί ̓Υ βαγὸ θδθϑὴ (6 οομεϊηυδίίομ οὗ 
ΓΙΉΏΣΛΣ δονοναγάθ. Τδογου τ ἔα1]8 (86 τ μο]0 δϑβϑυμαριίου ἰπαὶ (δ 
ΣΎΡΟΨΘ νϑόγὸ ἰάθβιῖοαὶ πὶ [80 ΓΘ, [μι80 ἰ8, ἰοὰρ'68.--ἼΠ6 ΣΠΥΩΨΌ 
δΊε ΣῈ δεῖν, εἰσὶ ἀϊπρ' ἴδεὶ, πὲ ἴδ} ἴοοὶ δοπΐ ουὲ ὈΘΌΘΔΙΒ, τὸ δέος, 
Βονανθῦ, ΓΘ Ὡοῦ ΤΘΓ ον ΔρΡ]]Θα Ὀεηθδίῃ {π6 οἤπθϑίβ, Ὀπὶ 85 ἴῃ δ ἰδῦ]α 
δχίθηἀθὰ ου ἐμ ἴοατ φόγποῦβ οὗ {89 οἰιοβί- βἰ 468 ἂρ ἴο ἐδ Ἰὰ, Βο ἐμαὶ ἴδιο 

12 



12. 1 ΚΙΝΟΒ ΥὙἱι. 951---89.᾿ 

ταϊθοὰ αὔόονθ ὑπ οἰγουταΐοσθηοθ οὐ ὅπ τ μθοῖβ, δηὰ {86 τ θοΐσ 
βἰοοά ὑπάον ἐπ ραηπεβ (ν. 823.)}λ ΕἸΝΟΥῪ Ὑγῃ66] νγ88 ἃ συ δὶς απὰ 
8 ΒΑ} ἰρῃ (ν. 82), (παῖ 185, δοοογάϊπρ ἰο 118 πβοἷθ, ποῖ---88 
ΖὉΠΠΟἢ δβϑατηθ8---ἶὐΒ [41 ἀϊαπηδίοσ, 88 1 μᾶνθ δΙγεβυ ργονθᾶ 
ἱ. Ρ. 4. Ρ. 121. [ἐὺ ἴβ πιοσθ αἰ ἢ ς ας ἴο παῖ ἸΏ 06} 101 0]6 [6 ΠΡΡῈΓ 
Ρᾶτέ οὐ ᾿ἰὰ οὐ (π9 0486, σι ῃῖοι ἐογπιθά ἐπ ἔοοϊ οὐ βίαπά ἔοῦ [89 

ἴανθσ. [π|9 τι] 4416 1ὲ δά ἃ ἴορ οἵ οὔόνγῃ (9) οὗ θ856- 

σοτκ (πον ν. 81), ἱπίο νυ ίοι {π6 ἰανοῦ ἀϊβομαγροά 1[836]Ή. 

ΤῊΐϊβ ἴορ οὗ ἃ οὐδὶλ ἀπά ἃ μ4}} ἀϊαπηθίθν μδὰ βαῦδγῦθ ρϑπη6]8 
δαογποα πὴ [86 βαπιθ ἤριιγοά ποῦ 88 {10 ρϑῃποΪὶβ οὔ {Π|0 81468, 
δη ταϑίθα ἌΡΟΩ βίαυβ 8Π4 ρϑῃηθ]8, {πὲ 18, ου Ὀγοδα ρ]αἴθϑ σιη- 
πίηρ ΠΌπι 4}} (88 ἔθ 51468 ἰο {Π 6 τη 416, σῃῖς ἢ Τογπιρά δὲ [πὸ 
βδῖῃθ {ἰπ|6 [π6 11ὰ οὗἩ {πΠ6 βαιαγβθ ομϑϑῦ, δῃἃ ὈγοῦΘὈΙΥ σὰπ ἴο ἐπ 6 
το 416 ποῖ Ποσίζοηία!]ν Ὀπαὶ ἰπ ἀπ δγομβοᾶ ἴοσπι, ὙΒΘΥΘΌΥ {Ποῖ 
ΒΘΑΥΠρ᾽ ῬΟΥ͂ΘΥ νγἃ8 ᾿πογβαδοά, ἴσοι Ὑ ἢ ϊο ἢ 4150 {ΠΟΥ σσοσα οδ ]οὰ 
ΒίΔΥ8Β 8Π4 μ]α:68 οὗ [Π6 βίαγβ (νυ. 8ὅ, 86.) ὙΠῸ ᾿πίεγνα β Ὀθένγθθῃ 
0 βΒίαγβ, Ὑγἢ] 6} ἀγο ἴο Ρ6 τοραγάθα 88 ρ]δίθβ ργθίυ Ὀγοδά δπὰ 
δάογποα ψῖ ραγοβ, ἑοσπιθά (μ6 ραπηθὶβ οὔ {π6 114, το ἢ το 9 

ϑἰ πα ΠΥ δάογποάΣ ΑΡονθ ἀροῦ ἔπ βίδγβ ψγϑγ {1160 ΓΞ 

Βιουϊἀογ-Ρἴθοοθ ῥτοϊθοϊϊπρ ὕτοπι (μ6 11ὰ γϑϑίϑά οὐ ἔδοπὶ δηᾶ (ΠΥ ΟΥ͂ 
βδϊηοὰ Ὀϑαγίηρ' ρόνεσ. Ὑμδῖ, βονονθν, (πὸ ἽἼΩΣΣ ὙΠ τδεῖν ππᾶοτ- 
Ῥϑγίβ γα οδβί οἡ (86 πιεολοπαΐ ἴβ πού ἴπ {86 ἰοχί. 

1 (ἀοϑθηΐαβ ἴῃ μ6 ἠλ68. ᾿ϊ. ». 972 ἀϑϑαϊηθβ, (μδὲ [86 Δ Σ]608, 88 ἴῃ {86 
Ἐοχιδ ρίαιδίγα διὰ τὸ {πἰ8 ἄγ ἴπ ΠΑΙΥ, τοῦθ ἐδβίθπθα ἰο {86 νι ῃθοὶβ 
δηὰ ἰυττοα τὶ {Β6πι. Β αὶ ἴὲ 'β δραϊηϑι (μΐ8, (μαὲ (1) [86 τ ἢ θο 18 Βαὰ 
πδν65 ( υ ΣΙ ν. 838), ψβοποθ τὸ πιυβὲ οοποαἂθ ἐμαὶ ὑπ0 0 ἱπγηοᾶ 

τουπά (86 ἀχ]68 (οοπρ. Ζ.ΠΠἸοὰ Ρ. 78); (2) ἰο 36 τ βθεῖβ δοϊοηροᾶ 
ΓΛ Ὁ (ν. 82) ῥτοροῦῖν Βαπάβ, ἐπὶ ἴ8, ρίπβ ὈῪ νυ ἰοῖ ἐμ ψμθ6}8 τογθ 

ἰαβίϑηθα ἴῃ (6 ἀχ]θβ. ΟἿδν., 46 Ὑγοϑίίθ, δηὰ ββει. (ἐΐεϑ. 1ϊ. 567) 
ἔΑἸ ΒΟ. ἀπάογθίδπα γηλ Ὑ0 οἵ [86 4Χ}68 οὗ (Π6 νη μθδἷβ ; ἕου ποί οπὶν δζὰ {8686 

«δἰ ]οὰ Ὁ (Ὁ. 80), ὅτε αχίθϑ οδῃ ἴπ πὸ ὙΔΥ ὑ6 ἀθποίοα ὈΥ͂ χη 7». 

Απᾷᾶ (86 πιδβπίπρ, ῥἷπβ, 18 οοτηρ οἰ Υ οβίδὈ ἰϑῃθὰ ὃν Εχ. χχνυΐ. 17, 
19, χχχνὶ. 22, 24. 

3.58 (ο {86 ἀϊδίγίθαίΐοη οὗὨἨ {86 ραγίδῃἀβ ποι βίο οδὰ 6 ἀοίδστηϊποᾶ 
ἔτοπι {80 δι θίραἰ τ οὗἨ (809 τογὰ8 “" θογοηὰ δδοῦ ὁπ (βῃουϊεγ- ρίθοϑ) 
δατϊδη θ᾽" (ν. 80.) [π σϑέθγθηοο αἷβο ἴο {μ6 βουϊρίυγθ ἱϊ πισβὲ δ 1οῖς 
πυπάοοϊ θα, ΒΘ μογ {Π6 Ρδἰπι8 τηθηϊοηθα οηἱγ ἴῃ ν. 86 σεσο δρρ!!οὰ 
τον οὐ {Π6 11ἃ δοπρ πῖξμ τμ6 Θμογαθῖπι, Ἰΐοπβ, πὰ Ἴχϑη, οὐ 8180 ὁπ 
1:6 8:46 Ῥβῃῃθὶβ. 



1 ΚΙΝΟΒ ΥΙΙ. 27---20. 1833 

8ῃου 6 γ- ρΊθοθβ,} ὨΔΠΊΘΙΥ ΤΌΣ βίσοηρ᾽ οαϑὲ Ὀγδοϊκοίβ οὐ᾽ θά γβ, ν᾽ ΠΙΘἢ; 
ΡῬγοςοθϑάϊηρ ἤτοπι {{|6 ἔου τ οΟΥΠ6 8 οὗ [86 ομοϑὲ 114, βιγοίομβοά, τὶ ἢ 
ΟἿΪΥ ἃ βἰἸ ρα ἱποϊϊπαϊίοπ το ἐμ τα! 416 οὗ [μ6 ἴορ, αἰπιοϑὲ ἀἴγθςῖὶγ 
ἘΡ ἴο {6 οχίθγῃαὶ γἶπι οὔ [Π8 ἰδνϑὺ γϑϑεϊηρ οἡ 19 ἴορ.--- ΤΊ ἔοστα 
Δῃὰ ἐαβῃΐοη οὔ [80 ἰαύϑσ ΔΓΘ ΠΊΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟΙΥ οοποοῖνοά δηἀ σϑρῦθ- 
βοηϊθα Ὀγ Ὑ1Π]α]ρ. ἀηὰ 1,ππάϊαβ [μ8η ὈΥ Ζ.]]1οἢ, το γαργθβθηῖδ 
ἦξ 48 8ῃ β408]- 8: 16ἀ ον] πάθον οὗ ἃ σανὶς δηὰ 8 [81} ἀϊαπιοίοσ δπὰ 
ἴουσ οὐδῖ18 μοῖρις (οΥ ἀθρέδ), ἀπά ἔπθη Ἰοίβ ἴὑ βίπκ 8ο ἄἀθθρ ἱπίο 
1δο ομεβὲ, {πὲ ΟὨΪΥ ἃ ουδὶξ Οὗ ἴὲ 15 ἀδόονθ [π6 ἴορ. Ζ1]1Ὁἢ σαπιθ 
ἴο Πῖ8 φυϊία ἱποοῦζθοῖ οοποϑρίοῃ ΠῸμῚ ἃ τα ϑαρρυθμθηβίοη οὗ 1[Π9 
ΨΟΣῪ ΟὈΒΟΌΓα ΜΜΟΓὰ8 : “ Απὰ 1ΐ8. ([Π6 ανθχ 8) τοι τνὰβ νη 
δα ἴορ δά ἀρϑονϑ 'ὺ Ὀγ α σαν! (ν. 81). Εν [Π6 που οὔ [Π6 
Ἰανϑὺ οδῃ πῃ ΠῸ οα86 Ὀ6 {16 ἌΡΡΟΓ ρατῦ οἵ 1ξ, 8 Ζ.]11Ο ἢ ἀββαπλαβ ; 
δηά 1 1818 τοῦθ δατη θα, τΠ6 ψογάβ σαπποῦ μᾶνθ [Π6 τηθϑηΐῃρ, 
τπαὲ [86 ὌρΡοΓ ρασὶ οὗ {Π|6 ἰανϑὺ νγὰβ ἃ συ θὶῦ αῦονο ἴπ ΟΡ. ΕῸΓ 
1πθῃ [Π6 Τηθαβαγα οὗ ἴον οὐδὴ8 σίνθῃ ν. 88 τησϑῦ ἴδνθ Ὀθ6π 
ππάογβίοοά οὗἉ {Π6 ἀδρεδ οὐ μοῖρες οὐ [π6 ἰανδσ,  θγθαβ δοοογά- 
ἴηρσ ἴο 1Π6 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗ ἴ[Π6 τιθαϑαγο οὐ ἴπ6 μοδᾶ, ν. 81, ἴδ 18 ἴο δ6 
ππάοτγβίοοά οὗἉ ἰπ6 ἀϊαηηθίοῦ οὐ Ὀυϑϑ τ οὗ ᾿., Βαϊ 1 [89 Ιαγϑῦ 
τα ἴΟῸΓ σΟὈ 8 Ὀγοδα ἀθόονα, ἀπά {π6 μαδὰ οὔ ἴπ6 Ρ886, ἰπίο νυ ἢ 
1: ἀἰϑοῃαγρθά, ΟΠ]Υ ἃ οὐδ]: δπα ἃ μα], τ οδίδϊπ ἴον 1( [86 παίπ- 
ΤᾺ] ἴοστῃ οὗ ἃ ὕον}] οχρβϑπάϊῃρ' ΥΘΥΥ τηυοῖ αθονο, ἩὨϊοἷὶ νγα8 ΤΟῸΓ 
Ἑουδ118 Ὀτοδά οἱ {πὸ δσίπι, θυΣ ὑπάθγηθδίῃ ννᾶ8 τοἀπορα ἴο ἃ ουδὶς 
διὰ ἃ Β6}4.82 Τῇ χϑάπορά ρατί οὗ {Π6 ἰανϑῦ τγὰβ ἀδοαΐ ἃ οὐδέ οὗ 
15 σ8016 Ποῖσιῖ, δ πα Το86 βοπιθ αὶ ἀρουΐ (Π6 ᾿οϑὰ οἡ σι ϊςοὶ ἰξ 
τοδίεα. ὙΉΪ8 ἰδ οχργθδδρά ἴῃ [86 ψογάβ : “(118 τοῦτ τγα8. ΠΠῖπ 
Ἔιι8 σον δῃα δθουθ ἴξ ἴῃ 8 οαδῖς" Βα ἰξ ἴα ο6]16 πιου!ῃ (πθ) 

οΥ᾽ δρεσίαγε, Ὀδοδιβα ἴδ διύρά πὰ ἀϊβοπαγρρα ἱπίο 1Π6 ΘΓ, 
ψ οΒ 18 αἶθὸ ο4]16 ἃ ἐμΠ6 τπουῖ]ῖ οὐ [Π6 Ὀά86 (ν. 81); δπά ἤοῃ ἰζ 
[6 τδίου ἴῃ ὑπ ἸΔΥ6 7, 88 οἴἶθῃ 88 δ νγὰβ ἀθῇ]ϑα Ὀγ {Π6 τυαβδίησ 
οὔ 186 οἴἶενίηρβ, νγᾶβ ἰϑὲ ουϊ ἱπίο {π6 οἤιϑδϑί βϑῖον ἱξ, ἢ] ς ἢ, τ ΒΘῃ 
1: τνδϑ [Ὁ]], ταὶσῃς Ὀ6 ἰδκθη αὐγὰ  δηὰ οτωρίϊοά.--- Α}} (μ6 ἴδῃ θ8868 
Ὑ,Θ οὗὨ 186 βατηθ οϑϑίϊῃηρ, ΠπιβΑ80 76, 8η4 ἴοσγπι (Υ. 88.)---ΟἹ [86 

1 Ἱποουγθοῖ !Υ δηᾶ ἱποοπο υβί νϑὶν Οἴθβθη. ἀὐνδνὶ τ, 725) Θχρ]δὶπβ 
ΘΙΡ 80 διὰ 84, οαγαἴπει ααἰδ. 

32 Ἐτοπι {818 ἔοστῃ οἵ 186 ἰανοῦ 18 θχρ᾽αἰπϑὰ αἷ8ο {8:8 Ὠθοθβϑιυ οὐ 86 
᾿ ρρλθς ἀρβοτι νοὰ βμουϊάογ- ρίθοεθ (ἼΤΩ) οἱ {86 ἔοαγ οογποτα οὔ {86 



184 1 κιν8 νιι. 40---δ0. 

εἰξαδίϊοι οἵ {Π686 αὐθη81}8 ἰῃ [86 ἱπῆον οουχί (ν. 89) 566 ἱ. Ρ. 4- Ρ- 
1471. 

ΤΙη νυ. 40---ὅ0 411 ἐἰἸ6 ἀτγεῖοϊθβ τηδάθ ὈΥ τμ6 αὐιϊϑὶ Ηΐγαπι ἴον 
ἴθ ἐδ} ρ]6, 85 τνο}] [Π86 σγοϑαίθι, δἰγθδαυ ἀθβου θα δ Ἰδῦρθ, 88 [88 
δι Δ] 8 Δηἃ ἸΑΓρῸΓ το ποὶ γϑῖ τηθηϊοηθά, ἅτ Βατητλ ΓΙ Υ 
δἰαιρα :} νν. 40 -- 47 [ῃς ὈγβΖθη αἰθη51}9 οὗ 1ῃ6 οουτί, νν. 48----0 

Π6 ροϊάθι πιὐθῃ8118 οὗ 16 βαποίπατγ. ὙΤΠ6 τϑί Π8}} οὗ ν. 40 μ6- 
Ἰορϑ ἴο {π6 ῥγϑοθάϊηρ ββοίϊοπ, 80 ὑπ [Π9 ΒΒ ΤΩΔΓΥ Θπαπιογαίοῃ 
Βορίηϑ ἤγϑὲ σε ὶθ ἘΠ6 βοοοπα ΠΑΠἢ ἃ8 ΤΩΔΥ Ὀ6 Β66ῃ ἔγοτα ον δηά 

5.1] τῆοσβ οἰβαυὶγ ἤοπι ἐμ ἔοι, ἐμαὶ 186 δγεῖς θα πδτηθὰ ἴπ 186 
βἤγβὲ μα], [π9 ροῦ, βονθὶβ, πα Ὀδβϑὶῃβ δῇὸ σβοδρὶ τ]αιθά ἴῃ ν. 45. 
Ἧγ.ε δζὸ βυγρυίϑεα ΕΥ̓ 16 τηθπέϊοῃ οὗ {πὸ στ 95 ν- 40; ἴον [αὶ 

{π686 ἀτὲ ποὲ ἐπ8 Ἰανθσβ ἀββογ δβὰ ν. 88 ἀρρθᾶτβ οἶδβαν δπουρῇ, ὁπ 
τ ὁπ6 Βαπά, βθοϑιϑα {Ππ|686 δῖῸ ἢγβε τορϑαϊϑὰ ν. 48, απά οπ ἴδ8 
οἴμοῖ, θθοασβ6 ἴπ ἐπ γϑρουϊϊοπ οὗ [ἢ}18 γϑσβα ἴῃ νυ. 46 ἰπβιθδά οἵ 
ΣΧ 5 ΤΠ6Υ δγθ ςδ]]6 Σγ γνὉ Ῥοΐβ, ΜΉΙΟΝ. παπιθ ͵8 ἔου πα μετα αἶ8ο 

'π Ομ. (8, ἵν. 11.) ἔν δἀὰ τὸ {πΐβ, 1πὲ ἴῃ ἘΠ δοοοιηΐ αἷβο 
οὗ πὸ ξατηίτασα οἱ {116 ἐβθθυπβοὶθ Εἰχ. χχυ]!. 8, [η6 Γγδ ὙὉ ἅΓΘ 

τα οηϑά Ὀϑίοσα ἐπ6 βῆονθὶβ δῃὰ δαβίηβ, ἰξ δοιοσπβ ἴο ἃ (6 Γ- 
ταϊπέγ» ἐπδὲ Γγ)τὴ59 ἰδ ἃ βὶ1ρ οὔ [86 ρθη ἴον σγγ γὴν οοπαρ. λήονεσβ 

Κυὶι. Τὐπίοθιβ. ρ. 85 8, Αἰ ἸΠοῸΡὮ -"ὴν2 αἰ8οὸ ἀθποῖοβ ἃ 8π14}] βαβϑὶτὰ 

ἴον οοοκίης ἀπά [ῸΣ οοδὶβ (1 ὅ8πι. ἰϊ. 14; Ζϑοῖι. χί!. 6), διὰ 
{μογϑέοτθ πιῖρῃς Ὀ6 ποῦ νϑῦγ ἀἰβδγοηὶ ἔγοτη ἃ ροῖ.--- Αςοοτάϊηρ ἴο 
Ἐχ. χχυ!. 8 ροΐβ ϑογνθά ἔογ σϑπηουΐπρ' [886 δβ[ι68.--  ΣἽΠ ἍΓΘ 

μαδβίπβ, Ὑπογοῖη ἔπ Β]οοὰ οὐ ἐμ 5]αΐπ υἱοεϊπιβ νγαβ σϑοεῖνϑά ἕο ς 
[88 ΡΆγροβο οὗ βρυϊΚ]πρ οη [86 Α1{87.---Ἰη 186 ἀοβοσίρίοπ οὗ ἐπα 
1ΔΌΘΓΠΔΟΪΘ ἃΓ6 τηθπιοηθα δ 68: 468 ἔοσκβ ἀπά ἢγθ- ϑαβίῃβ οἵ 608]}- 
Ρδη8, ΠΙΟΩΒ ἅτ ἤοτθ οὐ ἐθά. Τὴ ΓΤ ΓΞ ἴπ [μ0 ἤοιθο οὗ 186 

1μοτὰ, οοπ!ρ. Εν. αν. ὃ 491. [Ιῃ 9, Οἶν. ἵν. 11 βίαπάβ ἐμα Ἔχρίως- 
ΠΔΙΟΥΥ “Ὁ ἱΡῸΝ δῃά Ὀαβιἀθ ν. 45 ἱπ 2 ΟἸγ. ἰν. 16 ΡΥ; (ον {πὸ 

μουδο οὗ ἴῃς Τ,ογά. 
γν. 41--- 44 γοοορί υ]αῖο νν. 18---88. 1πβἰε84 οὗ Ὃν ΓΑΞΏΠΙ 

189 ἴθῃ θ4868 δπὰ ΤῊΝ ΡΞ ΣΙ [86 ἴδῃ ἸανοΒ (ν. 48) βιαηὰ ἴῃ 

2 Οἴυ. ἰν. 14 πῶν ΤΑ ΘτΙ 186. θ6888 πιϑάθ 6 πὰ ΣγΥΎΩΓΥ 

1 Ὑμῖ8. βϑοϊου 8 ἰουπᾶ δρτθοΐηρ δἰπιοβὲ ἰο ἃ Ἰϑίίθγ ἴπ 2 ΟἌγ. ἷν. 
11---ΣΦόὸ, μετα Ὀϑίογο ἔμ πτίλον ἢιδὰ 20] νγοὰ δποίμον διτδυρθπιοπὲ 
η ἴδ ἀοεοτίριϊου ΟΥ̓ 6 οπιρῖθ. 8.66 (86 ποία Βοΐοσα νἱ. 1. 
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ΤΟΝ Ἐμι6 ἴδνοσθ τηϑὰθ '6, ΤῊΐ ἀονίδεϊοπ γϑϑίϑ ὍρΟμ ΠΟ Το 

δἰ δαξ α ἀεεῖρστιοὰ αἰξογαξίομ, νη οι ἐμ6 νυυῖξοῦ ουπι ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, 
θασδῦβο 6 ᾿ιδὰ ποὶ ἀθβοσί θά (9 ἔδῃι 58.568 ἰπ (6 ργεοθάϊηρ οοῦ- 
ἰοχὲ : οοιρ. Μονϑῦθ '. Ρ. 4. Ρ. ὅϑ πο. Τῇε Κοιλίδα: ὈΤΠΜΣῚ 
νυ. 45 15 ἃ τηϊβέδο ἴογ : ἘΝῚ (Κενὶ.) 

Υ. 46. ΑΙ! εἶ ἩΒΟ γέβ886]8 Ὑγοσθ οδδβὲ ἴῃ {86 Δ ]16} οὗἁ {1|6 
)ογάδλῃ δδένγβοη βθοοοα δπὰ Ζαυίμδη, πβοσο δοοογάϊηρ ἰο Βυτκ- 
Βαγάς (Βοΐϑε ἱϊ, ῥ. 598) [1:6 801} '8 ΘΕ γΟΪυ ταδτῖ, ΤΟΝ ΓΤΆΣΠΟΣ 

ἴῃ [8 σοπάθηβαϊοη οὗ ἔπ6 βασί!ᾳὀ αἀοἊογάϊησ ἰο ἄεθθι. εἶδε. 
981 : ζόγπια δῷ λιώπο ἄδηβα 8. αγσίϊϊα γασία; οοττθοὶ ἷἴπ σοηογαὶ, 
ΟὨΪΥ νγθ τησϑὲ 8880 π|6 ἔπαὲ {Π|686 ΌΤΠῚ8 τ γα ἀπὰς ἴῃ [86 ϑασίμ 
Δη ἃ τηδά6 ὈΥ 1 {ΠΟ Κοπίηρ, οὔ ἐμ 8ο]]}. ϑυασοοῖ δηὰ Ζασίμαπ 
σαπποῖ πᾶν Ῥθθη Ὡ δϑαπάθσ. Ασοογάϊηρ ἰο Ψυάρ. νἱϊϊ. δ ἀπά 
“708. ΧΙ]. 27 ΒσςΟΙΝ ΑΥ̓ δαϑέὲ οὐ Ψ ογάβη,: ργοθαὈ!Υ ΠᾺΡ 15 Θαβίασπ 
ὕδηκ, γεῖ ποῖ, δ8 ΤΌΟΘΝ οπ αεῃ. χχχὶϊ, 17 δβϑογί ψιποαϊ ῥσοοῦ, 
οἡ ῬοΙ ὕὈδηΚ8. Ζαγίμδη ἵπ 8. αἶ8ο ςδ]]οὰ ΤΥ χὶ. 6, ΠΙΣΤΥς 

2 ΟἼγου. ἱν. 12, δῃὰ πυΤυν ΜΙ] αὐ. υἱῖ. 22, ΙΔῪ πο ἔμτ ἄότω βειὰ- 

βἴθαπ (ςοπρ. ἶν. 12) ἱπ [Π6 νι !θὺ οἵ Ψογάδη, 908. 11}. 16.--Ὗ. 
47. χρὴ θ Ἰοῇᾷ 81} ἐλι6θ8 νϑββαὶβ, δθοϑιθε ὑβμ|6 Ὺ ὑγογὸ θχοθθάϊηρ 

ἸΩΆΠΥ͂ 86 νγεῖρεί οὗ ἔμ Ὀγαβ8 γγὰβ ποῖ ἐουπά.Σ ΣΝ ἴο Ιοὲ 116, 

ΔΑΒ 7ονοπιβ αἷβϑο αα Θἴεη. χχχῖ. 17 δηὰ ἐπ {μ6 Οποπιαϑέ. ΘΧρΓΘβθΙυ 
ἰαδίϊῆθθ, θ00 ν. Εδυπιθν, Ῥαὶμαὶ. Ῥ.347. Βαϊ ϑβυεφοοίμ ἰβ δγτοη θοῦ Υ 
ἰδεπεβοι Ὀγ ν. Ηδαπι. ἱ. .Ῥ.4 δοὰ Ὑ πον (Ὁ10]. ΕΟ. 1ἰ. Ρ. 629) τῖμα 

ἐδθ σαΐπα οὗ δ ρ]δοθ δι, Βακῖκοὶ ἑοαπὰ Ὀγ Βατκμαγὰϊ (Β οἷβ. ἱϊ. ᾿. 
695) δου οἵ Βοΐβδῃ (ϑευίμορο 8) ; ἴογ ἔμεδ (α) 116 δοοογάϊπρ' ἰο 
Βαυγκδαγάὶλ ὁπ ἐμ τϑβί οὗ ἐδ6 δοτᾶδα, ΨΥ ΠΘΓΘ ΒΟΥ δγὸ τρδγκοᾶ ἴῃ 180 
ομασὶ Ὀγ Εἰοροτὲ ἴῃ Βοβίπϑοη, ποΐ οπ [86 ϑᾶβέ 88 ν. Εέδιπι. ΒΌρροβϑβ, 

-3 

δηὰ (δ) ονθπ [86 παπιθθ ἀὸ ἀἰβογθηῖ. εἰς σπουὰ ΡῈ ἰᾷὰ ΗθΌγον 
οἰ. : 

3 8ο νὴ ϑονοσαὶ οσάά. δοιὰ ἴμ6 β'γυῖδο δῃὰ Αὐδθὶο νϑγβίοῃβ πιυϑὲ ἱξ 
θ6 σοδὰ ἱμπ ἐι18 ρ]δοδ. 

8 ΤὮΘ δίδου δ ΑἸ τοηΐοϊθθ Τοαπά [ἢ}18 ὀχργοββίοη ἰοὺ ὀρθοῦγο ἴον ἢΐβ 
τεδάοσβ, δηὰ τσοῖθ Ἰπβίοδα οὗ ἴι : βοϊοιποῃ τηδᾶθ 4}1 {π686 νϑββ6}8 'π 
Βτοδὶ δϑαπάδποο (2 Οἢτ. ἷν. 18). Μονογβ (Κτὶὶ, {9πύϑγϑ. Ρ. 87) ἱποου- 
ΤΟΟΕΥ ΘΧρ  δίηβ Γ9» “86 Ἰαϊά (μοπὶ ἄοπη ἴῃ (δο ἰθπιρὶο." 1 ἐμὶν 

Ὑ{6 76 {86 δαῃδο, ἔδο ϑἰδίθιποπὶ οὗ [Ἐ6 ρδεθ βῃου!α ποὶ 8 πιδηϊϊηρ. [π 
11Κ6 πιδηπδῦ [6 δχρ αἰῃβ ἱποουγθοῖῖν {86 τοδάϊηρ οὗ ΟὨγοπίοϊοβ 88 δῃ 
εττοσ οὗ ἰγβαπβογί ρίΐοη δυῖβί ἢ ρ ἔγοπι δ ογο παπάουίηρ ἴο ὈΣᾺΤ' 48. 



186 1 ΕΙΝαΒ σι!. 48---δ1]. 

(θη, ἰο Ιϑᾶγθ αηνοῖριοά, ὙΒΘ ᾿πηπηθηβα 4αΘΉΠΥ οἵ Ὀγαβδ το- 
αυϊγοα ἴογ (686 νϑββεῖβ, βοῖιθ οὗ Ὑβ]ο ἢ πγογο οἵ οοΐοεβαὶ τηαρτι!- 
τυἀ6, Πανίά μδὰ ἐακοη ἔγομι [μι οἰ(168 οἵ Ηδάδάοξογ (1 ΟἿ. χνἹ]. 

8.) 
γν. 48---δ0. Τὴ ξαγηΐξατο οἵ 116 βαποΐπασγ. ἴπ ν. 48 πιϑβη- 

ἴοη 18 πχϑάθ οὨἱγ οὗἩ ἔμ ροϊάθπ 806, οα ψ μἰς ἔπ9 βμον-υτεϑά 
Ιαγ. [π 2 ΟἈγ. ἱν. 10 βίαπάβ, “τῆς 40 68,᾽ Ὀοσαῦθα 186 τιρκῖηρ 
οἵ ἴθῃ {80]68 δηὰ ἐμοὶν ῥ᾽ οίπρ 'π ἔΠ6 ϑαποίπαγυ 888 Ὀθθὴ δἰγεϑ 
τοϊαϊθά. Α8 {{π|ῖ|β νϑῖβθ 18 γβηθπρ ἰῃ ΟἿΓ ΠΑΥτϑΕγθ, ΟΗΪΥ 186 
14 Ὁ16, οῃ Μ βοΐ 86 Βῃιθνσ- Ὀγθα ἀβ08}}Υ ἰΔγ, 18 τῃηϑηθοποά, τοῖς 
ἱπαρ  γίησ, μονγθνονῦ, ἔμαῦ {πο γΘ ὑγᾶ8 οὔΪν ὁΠ6 Β[ιϑν-ὈΓαδά ἴ80]6 
ἴῃ 116 ΤΘΙΏΡ]6 ; τσοὶ ταῦθοῦ ἴΠ6 δηδι συ μοῦ ἴθῃ σδπα οβ 5 
ΒΡΕΔΚΒ 8180 ἔογ ἔβη 8068, 88 1 βανθ δἰγθδὰν τεπιαυκϑα 1. Ρ. 4- ἢ. 
109 (, Αἰοηρ νῖρῃ {[Π6 σἝπα]6βιῖο 8, ν. 49, ἀγθ παπιϑὰ ΤΞΙΤ 

1116 ἤοννθσβ οὐ ὈΪ ββοῖηβ ἀπά ΣΤ [6 1Δπ|ρ8, τ ΐο ἢ θαἸοηρσοα ἰο 

1Π6 οδῃ]6ϑῖῖς 8. ΤῊ ἀθβοσιρίίοη οὗ [{π688 οὐὈ]θβοῖβ 18 υθὺν ὑγιθῖ, 
Ὀδοδιδθ ἴῃ βἤ!αρθ δηὰ ἴοσπὶ ἴΠ6Ὺ ΘΓ Οὐ] ΟΥΒΙΥ ββι πη} ] ἴθ ἰο 
[Π|6 σουγοβροπάϊπρ ἀγ[16168 ἴῃ 086 ἐδθοσ8616, δῃἀ ἤθηοθ ἃτθ ὑσθ- 
βαπηθα ἴο 6 Κποσγῃ. ὅ'66 [8 ραγια ]γΒ ἴῃ Ρ. 4. Ρ. . 108 ἀπά 
ΒΑ τ 8 ὅγτθο!. 1. Ρ. 4071 

γν. δ0, δ1. Αὔοῦ {Π|0 σοιηρ]οέίοη οὗ 16 σοὶθ Ὀυϊ]άϊηρ ὅ0]ο- 
τῶοῃ Ὀτουρηϊ 4}} {πὶ Τανὶ ἃ μά ἀθαϊοαίοα ἰο {π6 Ιμογὰ ἴῃ ρο]ά, 
δ: 1 νοΥ, πα νθ886}8 ἱῃΐο [Π9 ἐγθαδβισα ομβῖαθ 8 οὗ [Π6 ἔδει ρῖὶθ. Α5 
80 πιο ρο]ὰ δηἃ 5Β[]ν 6. τῦα8 δι ρ]ογϑᾶ ἴῃ {116 Ὀυ] απ 1056], νσο 
ταῖρι 6 Βυγργῖβοά, ὑπαὶ ϑοϊοπμοῃ μδά ποῖ θχρβθπάβα {πὸ ἔσϑα- 
ΒΌΓΘΒ (ΟἸ]Θοῖοα ὈΥ 15 ἔΔΌ ΠΣ ἔῸΣ 6118 ραγροβθ, θαΐ νγ88 8{}}} 809 
ἴο ἀδροδβὶξ ργ Δ ὈΪΥ ΠΟ ἱποοηβι ἀγα Ὁ]8 ἐγθαϑαγα ἔγομῃ (Π18 Βουγοο 
ἴπ ἐἶιθ ἐγθαβγθ- Πατηθογ8 οὐ ἐπ6 ἴθῆρ]8. Βαξ δοοοσαΐϊηρ ἰο 1 
ΟἾγ. χχὶϊ. 14---10 δῃὰ χχίχ. 2 δ᾽, Πανίά ἢδὰ Ἴο]Ἱοοϊθά δὴ ἴπ- 
ἴλθη86 βίοτο οὗ ρο]4, 5|1ν8ὺ, δπἃ Ὀγαββ ἴοσ {μ6 Ὀα]]άΐηρσ οὗ 189 
θη ρ]6, ἴο ψνῃΐο ἢ ἢ δἀ θά 581:}}} ἢ18 ρυῖναίθ ἔγθαϑαγο ἀπά 1Π6 ἔγθο- 
Ψ1] οοπιγαιίοη8 οὗ ἐμ6 οθίβ οὐ 186 ρϑορὶϑ (1 ΟἿ γ. χχνῆ. 
18---18.} ϑυϊουιοι αἶδοὸ πΌση [8 οὐ ΓΟνΘΠ 68, Ὑ ΒΟΉ, θαϑίά9 

116 ουβίοιῃβ οὗὨἍ [86 πηογομδηΐβ δηά ἔπ ἐνὶ θαϊα οὔ ἔπι σοηξοάογαίθ 
πδύϊοῃβ δπὰ ρονθυπουβ, δπιοαηὐθά ἈΠΠΌΔΙΥ ἴο τποῦθ ἔμδη 660 
[4]6πί9 [1,888,7600 πη 5]--ς 5 8,618,500 (χ. 14) πιϊρηξ Βανϑ οοη- 
εὐἱδαϊοα ἃ σοπβι ἀογαῦ]α ρογέοη ἐο {6 Βυϊ]άϊηρ οὗ ἐῃ6 το ΠΊΡ]6, 80 

{πα0 186 {γῇθαβαγα οὐἁὨ {Π|0 βαποίτιαγυ, ἡ Ἀΐοἢ τπόσθουοῦ 84 θθθῃ 
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ἑομητηθηοθὰ ποῖ ἔγδὲ Ὁγ Πανὶ Ῥὰξ ργϑνίουβὶν ὉῪ ϑδμπηιθὶ δπὰ 
880}, δπά ἰπΐο ψ μϊςῖ 4180 {π6 σβῆογαὶβ οὗ Πᾶνα, ΑΡμΘΣ, 08}, 
δπὰ οἴδογβ πὰ ὑγοιρῆηῖ ἃ ρατὶ οὗ [Π6 ροϊὰ πὰ βῖνογ ἰδκθ ὈΥ͂ 
ἔβοῖα (1 ΟἸγ. χχνὶ. 20---28), νγαβ ποῖ ΠΘΟΘΕΒΑΤῪ ἴο ὉΘ Δρρ]ϊοά (ὁ 
1π6 Βυϊ]άϊησ. Βαϊ μον πισοῖ {16 νἱἹοίοσϊουβ σαι ραῖρη οἵ Παν!ὰ 
δηθὰ μιἷβ σΘηΘ ΓΒ ἸΏΔΥ δᾶνθ Ὀσοῦυρηΐ ἱπίο {18 ὑΓΘΑΒΌΓΥ, τπδῪ Ὁ 
οοπ͵οοξαγοα ΠῸπι {}ι18, {πὶ ρο]άθη 58} 16148 σγθῦθ ἰακθὴ θὰ [190 
ξδθαγα]β οἵ Ηδάδάθσογ, πα {Π|686 88 Ὑ76]] 88 {86 β:! γϑσ, ρου] θη, ἀπὰς 
ὈΓΆΖΘΏ γα 8868 ργοϑοηϊθα Ὁ Του, Κἰπρ οἵ Ηδηιδίῃ, 88 Ββοιηᾶρο- 
δἰδδ, τσοσο ἀοαϊςαίοα ἴο {Π6 Τωογὰ δἰοπρ τὴ τἢ [Π|6 Βῖ γον δῃὰ ρο]ά, 
ὙγΠ ἢ ΤΠ αν! ἃ μαὰ ἀϑάϊοαῖοα Ποπι ἴΠ 6 οοπαπογοὰ ϑυτίδπβ, Μοδθιίθδ, 

Αἰμιηοπίΐοθβ, ΡΒ] 1ϑεΐπ68, ἀπά Απλδ] οἰκ ὑθϑ, 2 δι. υἱ]}. 7, 11, 12 ; 
1 ΟἿσ. χνϑϊ. 7, 10, 11.} 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΒ ΥνἹΠ. 

ΤΗΕ ΘΕΡΙΟΑΈΤΙΟΝ ΟΕ! ΤῊΒ ΤΕΜΡΙΕ. 

ΤΙΐ5. βοϊθπιῃ γαηβδοίίοη [8118 ἱπῖο ἔσθ δοΐβ, δοσογαϊπρ' ἴὸ 
Ὑ] οἷ ΟἿΣ ΟΠρίου 18 ἀϊν θα πο [ἢγθθ βϑθοϊοηβ.;Σ ΤῊθ βοϊθιηῃ 

1 1 ογάδυν ἰο ἔοττω δὴ δρργοχίπιδίθ οοῃοθρίϊζοῃ οὔ [80 τηδρηϊϊυᾶθ οὗ 
ΒΌΟΘΙ ἰσϑϑβιγοβ, ἰϑὲ 18 οοπϑίάον, ἰμδί Ὁ Θχδηρ]ο δοοογάϊηρ ἰοὸ Αρρίαη 
(Ῥατίλ. 28 τἀ. δολισείσῃ.) 186 ἰθτρὶθ δἱ Ηΐθγαρο]ΐβ ἱπ βυτία πτὰβ 80 
εἰοτεὰ πῖτἢ τίομθβ, ἐμαὶ Οτγαββὰβ ἰοοῖς βϑύθγαὶ ἀδγβ ἴο νγοῖρ ἃ [86 ροϊὰ 
διὰ β' νοῦ σϑββοὶβ, δὰ τοῆθοὶ ἀροὸὰ (6 δοοουηίβ θογάθσίηρ οὐ (86 
ἱπογθᾶῖθ]ο οὗ [86 ἱπητηθηθο ἰγοαβῦσγοθ οὗ ἰδ δηοίδης ἀπὰ τποάθγῃ Εἰδδβί, 
με το Βοθοηπι. (Α. υ. Ν. Μογρεηὶ. 111. Ρ. 264 8.) δὰ Βδβγ (βιιθοὶ. 
τ Ρ 288 8.) πᾶνο οοἸ]θοιϑα ἰοροίμον. 

3 Τὶ γίδσοποθβ ἰο {π6 Ῥϑηϊδίθιοιι ΘοΟῸΥ ἴπ οὐγ ομδρίοσ, 888 θθθῃ 
Ῥγονθᾶ ὈΥ Κδηπο (Ὀἷ0]. {Ππίϑτϑ. υ. Αὐυδβῖ6ρ.) δαὰ Ηογὶζ 'ἰπ ἐδ ἱγδοὶ 
οἰϊοά οἡ 11]. ὃ δραϊπβὶ 46 Ὑ εἰ Β τονυΐουν οὗ .ἷ8 Βοϊίγάροη 8. Εἴη]. ἱπό 
ΑΙ. 511] τποτὸ ῥγοίουπᾶ, τμουρὰ ποὶ οομπιροῖο, ἰΒ Ηγθσγηΐοϊκ 8 
(Εἰα]. 1, 2. Ρ. ὅ82) τοοορπἰτοη οὗἨ [686 Δ] βίοηΒ, 80 ἐμὲ ἢ σϑιῃδγβ; 
“(80 ΒΡΘΘΟΔ οὗὨ βο]ογιοη 18 ΟΪΥ (0 Ὀ6 γϑδᾶ δπὰ οὀχρ ἰπθά ὈῪ ἐμ οου- 
βίδηϊ δἱὰ οὐ {86 Ῥοπίδίθυ." Νοιν βίαπαϊπρ {π686 δι ρμαίὶο ἱπάϊ- 
οδίΐουβ, ἀ6 Ὑαϊίθ ἴπ ᾿ΐβ οπι Ὀϑτγαβδπιθηΐ 88 ΟΠΪΥῪ οοηΐοδβϑᾶ, ἐμδὲ Ἦθ 
πον ἤπάβ 'π 186 σὙμοἷθ σμαρίον ἃ γοδϑιιδίδποθ ἰο Εἰχ. χ]. 834 ἢ 'π ν. 10 
ἢ, δπᾶ δὴ δἰ πβίου ἰο Πουΐ. ἱν. 20 ἷπ ν. 51, οοΐηρ. ϑηγῦ. ἄας ἰβίογ. 
Κεὶ!. Εἴη]. ἴῃ. Δ.Τ. διὰ οά. 1850 ρ. 218. 



188 1 ΚΙΝΟΒ ΥΠ. 1---Ἴ. 

ΤΕΠΊΟΨΆΙ οὗ {π6 ἀτίς, δῃὰ {π6 οἵμοῦ βαγηϊξαγε οἵ [ππ οἱ] ἃ δαμοξυδτ 
ἱπῖο 116 πον 81} ἰοπιρ]ο, ἔοσιηβ [6 ἢγδϑὶ δοῖ, νυ. 1---31 ; εἐἶ6 

πΟΌΪ6 ᾿γαγον οὗἉ βοϊομιοη, ἐπὶ ἐμ6 1,ογὰ του οομηοθοὶ τὴ 186 
ἴθπρ]6 [6 ΠΕ] πιθηὶ οἵ 4}} ἐ16 Ῥγοπιΐβοβ πιδάβ ἐο ιἷἰ8 ρϑορῖε, δθὰ 
ἘΠΟΓΘΌΥ τπακο 1ξ ἐπθ ἔγαθ μἷδοο οὔ {Π| γϑνοϊδιϊο οἵ ἈΐΪ8 οουεπδαπὲ 
ἅτϑοθ ἀπὰ ἐγοῖὶι, ἴοστηβ 1π6 βεοομά, νν. 22---6] ; ἐμ δεῖ οὗ οἔεν- 
ἱπα τα 68 {Ππ6 {πϊτὰ, τ ἰςῖ 18 ἀοβου θα συ. 62 --- 66.1 

Τθο ἔγβί βϑοίΐοῃ δραΐῃ Ἵοηΐδίηβ ἔπο οἰθπιοπίβ, (α) ἐπ 6 δεξ οὗ 
ἐρϑηβέθσειηρ [Π6 Δ1Κ ἱπίο [Π6 ΒΟΙΥ οὗἉ ΠοΙ168, ἀπά ἐπ6 οἷά βαποίπασυ 
ππὰ 18 ξυγηϊζατο ᾿ηἴο [Π6 Ποὺ ἴθταρ]6, νυ. 1-- 11 ; (Ὁ) [9 ποσάκ, 
ἴῃ Ἡ ΙοᾺ βοϊοπιοη Το θογαῖθα {μ6 οπίτδμποθ οὗ (μ6 1μοχὰ ἱπο ἐδ 
ΠΟῪ ΤΊ 0]6 ν. 12---21. 

γν. 1---Ἰ. ΤῊ ΘΘΥΘΙΠΟΩΥ ἴῃ [Π6 τϑιιουαὶ οὗ ἴΠ6 ἀτξκ σεϑίβ Θῃ- 
ἘΙΡΘΙΥ οα [Π6 δο] πη τυ ὑπ ποῖ, πάρ ανὶά, ἐπα ἀξ νγὰβ 
οομνογθά ἔτοπι ἴπ6 Ποῖα οὗ ΟΡρβάθαάοτμῃ ἰο {π6 ἐδθθσῃδοὶθ ρσο- 
Ῥαγθὰ ἔὸσ 1 ουὐ Ζίοῃ (2 ὅδηι. νυἱ. 12 Εἰ; 1 ΟἿ γ. σχν. 25 8.)-- 
ΘΟ οπιοη 8886} Ὁ}]68 {Π6 6] ἀ6γβ οὗ [Π6 ρθορίβ, ἀπά 4]1} [Π6 ἢθϑάβ οὗ 
πο ἐγῖθ68, ἴῃ ἃ ποτά, [Π8 ὈΥΊηςΠ68 οὗ 4}} (Π6 ἔΆΓΩ1]168, 88 Γρυθβθῃ- 
ἰαἰῖνο8 οὗὨἩ [86 σοτητηοπυγθα ἢ οὗἨ Ιβγϑαοὶ, ἴο ΗΪπ186}} αἱ “ ϑγυβαίθηι 

(νυ. 1),  ἈΠΕΠ ΟΣ 4180 41} {π6 τη οὗ 18:86] σᾶτηθ δἀῃὰ ἀρρϑαγοά δἱ 
1πι6 ἔδαϑὲ οὗ {θυ 8ο168 (]]ἔπρ ὁπ {πὸ 1 δὲἢ ἀαγ οὗ [86 71} πιοπῖι, 
δηά Ἰοϊποὰ ἴῃ {86 ἀφαϊοαίίοη οὗἨ ἔπ ἴθπιρ]θ ἱπηπη θα! οὶ Ὀοο σα 
{8 ἔδαϑὲ (ν. 3.)---Οὐ 186 ἔοστα ὥστ οοπι. Εν. Κυίε, αγγαπιπι. ρ. 
542.- -Αοοογαϊΐπρ ἴο ἴΠ6 Μοβαῖς Ἰαὺν 186 ῥτίβδίβ θοσθ [88 γί, (ῃ6 
1μονϊῖοϑ {μ6 ΠΟΙΥ ἱδῦθγηδο]θ τῖ ἔῃ 6 χϑϑὲ οὗ 118 ἔιγηϊζασθ, 119 
186 Κίῃρ δπὰ [ῃ6 ρθορὶθ ββογιβορᾶ βδθρ δῃᾶ ἮἽσθὴ ἴῃ σου ΠΕ]6 685 
ΠΌΙΑΡΟΓ Ὀοίογο 86 δὶς (νυν. 4, ὅ.) ῬΟρδσὶυ ἴ86 ἰανν ογάαϊποὰ 
(Νυμι. 11.. 81, ἴν. ὅ 4.) Ομ] (πᾶὸ Π6 αὐ ἀπά οἴμον ἔμσηϊξαγθ 

βου ἃ Ὀθ9 Ὀογπθ ΒΥ ἴπο [μονἱξθβ, δηὰ ἴῃ ραγιουϊαν ὈΥ [6 Κοβμα- 
τηἶτοβ, δαξ 8ο {πᾶὸ [ΠΘῪ ὑγαῖθ ποῦ ἱτατα οί Υ ἠο οι (μ686 ΒΟΪΥ 
τὨΐηρβ ὁπ ραίῃ οὔἩ ἀθαΐδι, ὁπ ψνμΐοι δοοοπηῦ Αδγοι δηᾶ 18. 5οῃ8 
(λ ἰρπ- τοδί πὰ ρυὶθϑίβ) οσο ἔγϑὲ [0 γτὰρ ἔμοτὰ ΟΑΣΘΡΠΥ 
π᾿ οονγοσίηρβ. Βιυὲ {{|8 ῬγΟΒΟΓρῦ τγαβ δι υ ΟἿ] ἴῃ ἔΌΣΟΘ ΟὨ]Υ [ὉΓ 
189 ἐγαπβροσὶ ἴῃ 116 τ] ἄθγπθβθ, ἀπ βο]οπῖοπ Δρρ]168 1 δοοοτά- 

1 ΤῊΘ ρμδγα}]οὶ δοοουπὶ ἴῃ 2 ΟἌγ. ν. 2----ἴ, 10, μδβ, ὑβίἀθϑ δηλ ]]ες 
αἰιαζϑίϊομβ πλοϑίϊν Ἰμἰθηἀοά ἴον οχρ᾽ απδίΐοῃ ἴὰ πογὰβ δηὰ οοπῃβίγυοίίοπ, 
ΟἾΪΥ ἰονγαγὰβ (Π6 οἷοδα βοῖιθ στϑδίδν ἀουϊδίϊοῃβ, οπιϊββίοπβ, δῃὰ δὰάϊ- 
τἴοπβ, δαέ οἰβουγιογο ἰΐ δρτϑοθ δἰπιοδὶ πογὰ ἕου νογὰ τὶ ΟἿΤ δτγα- 
εἶνθ. 
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ἵμς ἴο 18 δρί τς, δο {πδὲ 1}6.0 αὐῖκ, δ8 [Π 6 τηοδὲ ἸΟῪ ρίθοθ οὗ βαγηῖ- 
ἴαγο, ἰδ θοσΏ ὈΥ ἴΠ6 ῥγίϑδίβ ἐπϑηγϑαῖνθθ, συ ἢ}]9 {μ6 τϑιμδὶπἰ πα 
ἉΤΕΪΟΪ]68, τ ΠΟΙ γοτο τρί δορά ΟΥ̓ πον Οη68 ἴῃ ἴΠ6 ἰδπιρ]6, δπὰ 
Ψ ΕΓ ΒΞ ΠῸ ἸΟΏΡΟΥΡ [0 θῈ υϑοὰ [ὉΓ 10 ῬΓΌΡΟΙ βουνίςο οὗ αοά, 
ΔΙῸ ὑσοιρῆς ἴπ ὉΥ 1Ππ|0 1μουῖῖο8, ἱπ ογάθυ 10 Γοπιαΐῃ 88. ΠΟΥ τε ϊ 8 
ἴῃ 186 ὌρΡΡΘΙ δπὰ [46 οἰιδαιθεσβ ΤῊ ρή γηδν ὙΒΙΟΝ ἴ8 

ἀγουσῆς ἱπίο ἴμ6 θιηρ]θ (ν. 4), ἰ5 ἐδ Μοβαῖο ἰθπέ ὉΡ δββϑιιθ!γ, 
16 80-6 4116 4 ἐαθατΏδοβ, τ μἱοἷ) ΤΟυτ ΘΕ] ϑἰοοὰ δὲ αἴθθοι (οομαρ. 
ἱϊ 4; 23 ΟἸγ. ἱ. 8;1 ΟἾν. χνὶ. 39, χχὶ. 29), θαὶ Ὀείοσο 1π6 ἀοαϊ- 
ολίϊοῃ οὗ {π6 ἴδια ρ]ο δά Ὀθθη τϑιπουθά ἴπθηοα ἴο « γβαίθμι, δα 
ΟἸοσ. ποῖ ἱπιργορϑὈὶν οοη]θοΐαγοβ, ἀπὰ ποὺ ἰπ6 ἐπὶ ογϑοίθα ἔῸγ 
[16 τὶς οῃ Ζίοῃ (2 ὅδ. νἱ. 17: 1 ΟἿγ. χυ. 1), 88 {18 15 ἀβπιοη- 
ΒΙΓΘΌΪΥ πονιογθ οα θὰ Ὁ ἀντ ἀπά πὶ 2 ΟἸγ. ἱ. 8, 4, ἰ5 

ΟΧΡΓΕΒΘΙΥ ἀἰδεϊηρτιθμοά ἔοι ἰ. Ἐνοη ἴῃ 1 ΟἾγ. χχῆϊ. 82, 1Π6 
ΟὨΪΥ ράββαρβ, ψίιθσο ἐμ18 σὰ 6 ἃ αιδδβίϊοπ, τῳ) Ὦτην ἀθποῖθα 

ΟὨΪΥ 1[η9 Μοβαΐο ἰδθθγῃδοἶθ, ἃ8 Ἀρρβδγβ δἱ ὁποϑ ἤοπὶ (ἧθ Δα]αοοπὶ 

τΡτ' ΓΡΣ: 
Υ. 8. ““ΤΠΕΥ ρῥτγοϊοηροά ἔἶο βίανοϑ, ἀῃα [Π 9 μ6848 οἵ [86 βίανϑβ 

ὙΘΓΘ 8661} ἔγουῃ [ἢ6 ΒΟΙΥ͂ ρ]δοθ Ὀϑίογθ {116 οσδο]θ, θαΐ {ΠΟΥ͂ τα τὸ 
ποῖ βθθὴ ὙΠΠουΣ," [Παὶ 15, ΠΟῪ ἄγον [Π6 βίανθβ, αἴδν [89 δὺξκ 
ν83 βεῖ ἄότῃ ἴῃ [ῃ68 πιοβὲ ΠΟΙΥ 0]4ς6, 80 [ἌΓ ἔογτναγά, (ῃαὲ {πο ῖγ 
ἐπᾶβ οοα]ὰ 6 οὈβοσνθά ἔτοπι ἴπ6 βαποίπδευ ΠΥ ὑπὸ Θ᾽ θνδιο8 ἢ 
186 ν]], μοι παρηΐ Β6 βθθῆ ἴῃ {Π6 βαποίιδιυ 186}, δαΐ ποί 
που. ΤΠ οὐ᾽θοὶ οὗὨ 1π|8 σαπποῖ θ6 ἀοίογιηϊποά σὴ οοΥ- 
ἰαἰπίγ. ὅϑοπιθ ΒδθὈΙἢ8 τγοσθ οὗ ορἱ πίοῃ, {πδὶ ὈΥ 1Πι|18 ταϑδπ8 16 
ἈΝ ρ -ρσῖθβὲ οα ἔμ γγθαὶ ἀδΥ οὗ δἰοπθιηθῃηΐ ὑοῦ βῃϑὈ]θὰ ἴο ϑῃίθν 
θοῖνγθθῃ [86 βίανεϑ ἀἰγθοῦ Υ θείοσθ 86 δι. 

Υ. 9. ΤἼο βιαϊθπιθηῖ, ἐπα {Πα γα τνα8 ποι μίηρ ἴῃ [6 δὐῖκ βᾶνθ 

τ μ6 ΒΑΡΌΐηΒ ἱπάοοα, δπὰ δποίθας δ γ10}} δ πιοάδγῃ τβθο]ορίβϑηβ, 
δϑϑοσὶ (δαὶ {πΠ0 Μοθαῖο σδῃά!οδίϊοῖς δηὰ βθν- δγϑαὰ 18}]6 τνότγο 8ι}}} πϑϑὴ 
ἐπ βοϊοπιοπ᾽ Β ἰθπιρθ, δαὶ {πῖ8 Δββυτηρίϊοη 18 ποῖ οὨ]Ὺ ἀεδβίϊπαἰο οἵ Α]] 
δνϊάοποθ, θα οοηίγδαϊοιοα Ὀγ ἐδο ἴδοι, ἐμαὶ βοϊοτηοπ ἢδά ἔθη οδῃά]ο- 
διΐο κα δηά ὑθ ἰδ Ὁ]68 τηδὰθ.0 [}6“ἢ νυ. 4 αἶϑο ἰΐ 18. ΟἹ]Ὺ βδία οὔ ἴθ ἰδθθυ- 
π8ο]6 δῃὰ ἐπ οὐδοῦ δγί [9168 ΠΝ 180 υ Ὀσουρμί ὑμθῖα ᾿π (10 {86 ἐθηρ]6), 

ναί οὔ 180 ἀΥγκ ἴὰ ἰβ ἕδυίπου σϑιμαγκοα, ἔπ ῥτίθϑίβ Ὀγουρε 10 ἱπέο [86 
μοὶν οἵ Βο]:68 ἰηίο [8 ῥἴδοθ υπᾶθὺ 86 οχραπάϑὰ πῖμρβ οὗ ἰ80 ομογαῦίαι 
ἴδαι τότϑ ἔμοτο (ν. 6.) 

3 ΤΉ το 1Β πὸ ργο Ὁ ΠΥ ἴπ [86 ορίπίοη οχργεβθοᾶ Ὁγ Κίπιςμὶ, 7. Ὁ. 
ΜιὶςΝα6118 δπὰ πμενν {πὲ ποῖν Ἰοπβον Βίδυοϑ ὉΙΘ πηϑᾶθ, δ ἰ8ο οἷά 
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[86 ὕννο [4068 οὗ βίοπθ νι ΐοῖ Μοβοϑ ρπὲ {ποτὰ αἱ Ηουθῦ, μ88 Ὁθ6 1 
ΔΙΡΙΠΓΑΓΙΥ οχρί αἰ πϑὰ ἴῃ ναγτίουβ ψγᾶγ8 ΕΥ̓͂ 186 ο]ἀ᾿ ̓ πίογργοῦοσβ, ἴπ 
ογάδγ ἴο Ὀγίηρ ἴδ ἰπῦο ἀρτοοπιθηῦ τ ΗΘΡ. ἰχ. 4, δοοογάϊηρ ἴο 
φΐο, Ὀοδίάθ (86 ἔτνγο 8065, {Π6γ6 σγθσα ἴο 06 υπὰ ἰπ ἔπ6 δτξκ 

186 ροϊάφη ροΐ τὶ (ἢ τπδηπα, δηὰ τΠ6 Ὀ]οδβοπιίηρ τοὰ οὗ Αδγοῃ. 
βϑόπιθ, Ὁ. Θχαπιρὶα Ὑ δίδῦ]., [0] οννΐπρ Αἰ. Ζιουὶ δεπι Οόγεοπι, ἐχ- 
Ραμα ;γ ιν» πιὰ αἰδιᾶ δα ἰοία ἴόσε δοϊζιοοί, δῖε ἐς ἰἰδτο ἰσσὶϑ 

σοπίϊποδαΐμν ἵπ ἀγοα ηἷδὶ οἴ6. ΟἾΠ ΘΒ, 88 δῃμο, δἰ]. ΓΤ ὐοσβας. 
τ. Αὐβίορρ. ἰϊ. Ρ. 14 ἢ, δῃά [86 Θχροβιίογβ ἔπογθ οἰϊοά, (πουρδιε, 
τδὲ [686 οὐ͵θοῖβ ὑγογθ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠ|6 ἀΥΚ 85 Ἰοπρ' ἃ8 10 ννᾶβ τηονϑά 
ἔγο;ι ρίδοθ ἴο ρἶδοθ, 'ἰῃ ογάϑγ ποῖ ἴο τη αἰ ἰρῚῪ [Π6 ΠΌΤΟΥ οὔ {πη ρβ 
ἴο ὃ6 γτοπιονθά, Ὀὰϊ ΟΓΘ ἰβκθῃ ΠῸΠι 1 88 800 88 ἴδ ορίαϊηθά 8 
βχοὰ ρὶδοθὺΚ ΟἾμοσβ 8{}}} ἱπιαρίπθ δάἀ)]οϊῃηΐῃρ᾽ ΟΥ 8βἰἀθ δύκβ (αγοα 
ἑαίοναἶο8) οὗ [16 δὐξκ οὗ 1186 οονθηδηῖ, ἰῃ νοὶ [μ686 οβ]θοῖϑ 
ταῖραῦ θ6 ργεβοσνϑά, σοιιρ. 1ψυπάϊα8 714, ΗΘ] ΡΊ. ρ. 72 Β΄, ογ ῥ. 
18 Β΄, οἵ {πο θά. οἵ 1188, ἀπὰ (16 ον δχροβί(οσβ οὔ [6 Εἰ ρίβι]6 
ἴο 1Π6 Ηδθρτοννβ.--- Α}} {π686 ΒΥροιλοϑὶβ οὐγθ ἐμοῦ οὐρῖη ἴο [86 
ἔα]ο6 οχροβί τίου οὔ (16 ραββαρθβ, ἔχ. χυΐ. 88 ἢ. δὰ Νπι. χν]ϊ. 25 
(οορ. ΒΙοοῖς, ἀ. Βείϑῇ δὴ ἀΐο Ηθθγ, 1|. 2 ρ. 495 8.) νοι πὸ 
ΤΩΔΥ͂ σοποϊαάς ἔγοιη ΗθὈ. ἰχ. 2, μβαά Ὀθοοπιθ ἐγ! οη αὶ διποιν 
186 79 νγ8. Αοοογάϊηρ ἴο Εἰχ. χνὶ. 88 {}|6ὸ ροΐ οὗἉἍ πηδῆπᾶ νγ88 ἰαϊὰ 
ἊΡ ΣΑΓΤῚ ΦΕΡ Ὀϑέογο “εμβοναῖι, ἔμδὲ 18, δοσογάϊηρ (0 186 Ἰηοσα 

ἐχβοῖ ὕθστηβ οὔ Υ. 84 ΣΥΤΟΤῚ Ὁ Ῥεΐογα ἐμιθ ἰοδεϊπιοηγ, ἐμαὶ ἰα, 

Ὀοίοτα {π6 τὶς οοῃιαϊηΐηρ [86 ΓαΒεἸ ΠἸΟΠΥ οΥ [8065 οὗ [ῃ6 ἰανγ, ἀπὰ 
{πογϑίοσα πίβοαὶ {6 ἀκ. ΤΟ βαπιθ ρἴαςθ ἰβ δβϑίσῃηϑᾶ, Νπ. 
χνΐϊ. 25, ἴον [886 Ὀ]οββοτηΐηρ τοὰ οὐ Αδγοθ. ΕἾομι ἴμ6 Βορίπηίηρ, 
{Πεγθίοσθ, ποι μὶπρ' νγαβ ἴῃ ἔπ 6 αὐῖκ δὰξ {Π6 ἔνγο [8068 οὗ βίοπθ. [π 
τηοάθγη {{π|68 ἐ818 γ 86 [88 θ6θῃ τα βαρρ]!εα ὈῪ ἀ6 ῬΥ οἐία (Βεϊένγ. 
Ἰ. Ῥ. 164 8.) ἴο ῥτονϑ ἐπαὶ {16 ῬΟΟΚ οὔ Π6 δὰ ἀἰ4 ποὲ γοὲ χῖβὲ 
ἴῃ ϑϑοϊουμοη᾿Β {ἶπη6, θθοδιβα 1ξ 18 Ὡϑῖ ΠΡ ἔοι πα ἴῃ [Π6 ἀΥῖς, ΠΟΥ, 85 
ταῖρὶ 06 ὀχρθοίθα ἤτοι [18 ἱπιρογίϑῃοο, 18 118 ΓΘρΟΒΙΓΟΥΥ Βρθοία ΠΥ 
αἰβίηρυϊβηθά ἴῃ [μ6 ὁπαπιογαίϊοη οὗ (86 ΒοΙγ {πη ρβ Ὀγουρῃξ ἰμΐο 
[86 Π6Ὶ ἔθηρ]θ. Βιΐ ἐπὶ ἰξ σου ]ὰ ποῖ Β6 ἱπ [89 ατῖκ ἰβ δνίάθπι 
ΟΥ̓ 861}, 85 ἰδ νγᾷϑ ἐο 06 ἀδσροδίξοἃ δοοογάϊπρ' ἐο 6 βχργεβ8 οοι- 

Μοθαῖο οπθ8 οου]ὰ Βᾶνα αἱ πιοϑὲ 10 ουδι(8 Ἰδηρίῃ, {μαὐ ἰδ, ἐμ Ἰϑηρίῃ οἵ 
{86 ἨΟΙῪ οὗ ΒοΙ [68 ἴπ [86 ἰαθοττιδοῖθ, ὩΥΤᾺ "ΟΜ 068 ποὺ τιϑδπὶ ἰο 
ΤΩΒΙΘ ΠΕΘῚ ἰοπρογ βϑίανϑϑ. 
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πιδηὰ οὗ Μοϑοϑ, ἢδαΐϊ. χχχὶ. 306, ποῖ ἴῃ {μ6 ἂύκ θὰ} αἱ {Π| δ'46 οὗ 
1.6 ἀσξ, σορ. ΗδοτίΣ ἰ. ἢ. 4. Ρ. 18. Βυῦ γγ δσαμηποῦ ππαογβϑίϑηα ΠΥ 
ἴς ταῖσι ποῖ Ὀ6 διιοηρ [π6 ΠΟΙῪ ἐδίπρθ Ὀγουρι ἰηῖο [89 ὕθπρ]6, 
85 [Π9 ΘΧΡΙαπδίΐοῃ οὗ σρπ ὧν ΠΔΙΙΘΙΥ, γίΐο]ο8 οὐ ΠΟΙῪ πι860, 

ποὶ οὗἩἨ {1π6 βαποΐυδγυ, βἰγθα ὈΥ ἀο γοέϊο, '. ῥρ. 4.) ἰβ ππίθηδ!ο, 
οορ. ΗοσὶΖ ἀπὰ δημπα ἱ. ρ. 4.; δῃηὰ ἔγοπι [88 τηθηϊτίοι οὗ [Π6 
1Δ0 165 οὗἁὨ δίοπο ἴξ ἀοθ8 ποΐ [Ὁ]] ον δὲ [π6 θοοῖς οὗ 11:6 ἰανν πιυϑὲ 
4150 ἴανθ θθθη τηθηπξοποά. ΕῸΓ (Π9 παιτϑῦνο 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ Ἰῃ68}8 80 
ῬΑΓΈ  Ό]Ααν, 88 ἀ6 Ὗ δἐΐθ αϑέστηβ, δῃὰ {πὸ ἰαῦ]68 οὐὨ ἐπ αν μαά ἃ 
τὰ Οἢ στοαῖοσ ἱπιρογίδποθ (πδῃ {μ6 Ῥοοΐ οὗὨ [6 1ανν, το τνδ8 
ΟὨΪΥ͂ ἃ ΒΌΡΡΙ]Θπηθηΐ ἴο ἴξ, οοιηρ. Ηδηρβίθπο. Βοιεν. 111, Ρ. 640.3 

γυ. 10, 11. 4.8 ΤΟσπλουυ, δὲ ἐπ ἀοαϊςαίίοη οὗὁἨ {Π6 Τα θυ πδοΪ6, 
μ6 ρἴογυ οὗ τμ6 Ἰωογὰ ἴπ [Π6 νοὶ] οἵ ἃ οουά 8]164 {86 βαποίμδγυ, 
80 παι Μοβεβ οου]Ἱὰ ποῖ επίος (Εχ. χὶ, 84 3.), 80 ᾿ξ νγα8 πουν. 
ὙΒοα {Π6 ῥγίοθδίβ μδά ἀβροβίϊβα {Π6 ἃγξκ ἴῃ [18 ρ]δοθ δπά τοιγοά 
ἔτοπι {Π βαποίυδγυ, ἔῃ οἰοπά Ε]]6ἀ {16 ἐθῃιρ]6 8ο ἔπαὲ {Π6Υ οουἹά 
ποῖ βιίδῃά ἰὸ πηϊηἰ βίος Ὀοϑίογε 6 οἱουά.---ΤῊθ τοροιϊίοπ οὗ 186 
88116 ἴδοϊ ἰ8 ἀοβοσῖ θά ἴῃ 16 βαᾶπι6 ὑγογάβ. ΤἈΘΥΘΌΥ {Π6 Τμοτὰ 
ςφομϑθογαιθα {116 [θη ρ]6 ἴο 06 {π0 ρΐαοο οὗ {π6 γονοϊαιίοῃ οἵ ἢιϊδ 
Εἴοσγ, απὰ [βγϑθὶ πον ἑουμὰ ποτ πἷ8 οἀ ἀπά Κίηρ 88 οἷῃ 88 9 
ΔΡργοδοῃϑ ἱπίο ἢἷ8 ργββθῃοθ. Τῇ οἱ σοῃίγονοσβυ, μοί μοσ (Π0 

αἰουά, ἐμαὶ νἱ810]6 βυπιῦο] οὔ (6 Ὀἰνίηθ ροῦν, Μγ88 Ομ ΜΕΥ ΟΓ 
ΟὨΪΥ͂ δὲ οογίαϊῃ 80880}8 υἱβί 6, Ηθηρσβίθην., ΟἸ σίβίοὶ, 11]. ῥ. 521 
ΒῸ, Πδ8 σογγθοιν ἀεοϊἀοα ἴῃ ἔανουῦ οὗ 16 δον νῖθνν, σοπιρ. 8130 
“. Η. ΚυτίΣ, ἀ458 Μοβ. Ορέον (Μίδα. 1842) ρ. 291, Νοιὶ.--- Τὴ 
Ἰμογὰ νγαβ σοῃβίδηε ργοβθηΐ ἵπ [Π6 ἔδπιρ]6, θα ἐπ6 νἱβ:0 6 βῖρτι 
οὗ 18 ργβθϑθῆοβθ νγ88 ΟΠ] Ἔχ! δἰ [64 δὲ ἔα ἀφαϊοαίίοῃ ἃ8 ἃ τηδηϊξεβι 
ῥτοοῦ {μαῦ ἐΠ6 παῖὴθ οὗ 1Π6 1,ογτὰ μιά ἰαἰζθη ἊΡ ἢΪ8 γθϑίἀθῆσθ ΒθΓθ, 
δπὰ δεσνγαυβ ΟΠ] θη ἴΠ6 Πρ ῥτγίθβι, οα 1Π6 ρστοαΐῖ δῆπυαὶ 
ἄδγ οὗ αἰρποιηδηΐῖ, θπίογοά ἰπῖο ἔθ μοὶ ϊθδῖ, ἀ}}}} ([μ6 εἶθ τ ῆθπ 

1 Βοδβίάθβ, νγὸ οδῃποῖ τϑα νυ οοποοῖνο, μῸ ἀ6 Ῥοίίο 84}}} (866 διΐ8 
1γΡ. ἃ. ΕἸπ]οῖξ. 8. 162 α, ἱπ {π6 δι 6.) οδῃ ἸαΥ ΒίΓ688 οἡ [86 νι δηὺ 
οἵ ΔΗΥ πιθηίΐου οὗ [86 ὕοοῖ οὗ ἐπ ἰδνγ, σμθη ἢ ἘΣ πη56} 7 δοΚηον)θάρθ8 
ταίοσθηοοβ ἰο {86 Ῥρηίαίουοι, ποί οπἷγ ἴῃ ἱϊ. 8, αὶ αἶδο ἱπ ν. 10 οἵὗ 
ουν Οἤδρ. δηά ἱπ οἰμοῦ ρΐἴδοοδ (866 Εἶπ]. ὃ 162 ὃ.) 

3 Τὴ ογάϑγ ἴο οχρίδίπ ἐδ σγ ) Ὑγδ» Θ ταῦβὲ οοπιρ]οίε [μ6 Θοποθρ- 

τἴοπ ΓΤ γήγιὉ ἔτουα ΘΝ Γήγιϊον οοαρ. Ὠθαΐ. ἴχ. 9, πΏΘΙΘ 

Ῥοΐδ ρἤγαθοβ ἱπιπιθάϊαέοὶυ ἐοϊον. ΤῊ ΐβ οοταρίθιιθηῦ ἷ8 80 πιποῖῦ (Β9 
Θδδῖθι, 88 Σγ Ἢ) ΔΙΟΏ6 ἰβ οἰβϑύβετθ πβεὰ ἴον τιδκίηρ αὶ οονεηδηΐ, 1 ὅδπι, 

χχ, ἴθ, χχίϊ. 8; 2 ΟἾγ. νἱ!. 18. 
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ἴηι ἤθπηρ]6, πανίηρ Ὀϑοοπιθ, τπγουρη τ[μ86 δϑοιηϊπαίϊουβ οὐ {1}16 
Ῥϑορῖίο, ἃ ἀθῃ οὔ ταυγάθγεβ (76γ. νἱϊ. 11), οθαββά ἴο δ6 186 ἄντε }}- 
ἱπρ Ρίαοθ οὔ ἐπι Ἰωοσὰ, σῆογθ ΕἸζοκῖοὶ 'π βρίτῖς θθπο 8 μουν ἐπ 
δἴοῦυ οὗ ἴμ6 Ἰωμογᾷ, εβἰεείηρ ἀὔονθ {π σδμογαδίηι, γαΐβοβ 1156} οαϊ 
οὔθ ἰθπιρὶθ, δηα, γοιϊσίπρ' ονοῦ {π6 Μουπι οὗ ΟἸΐνοβ, ἰθανθβ (Π 6 
θῖηρ]ο δηὰ «ογαβαίοπι (ΕἸ Ζοῖς, χὶ. 20.) τ Στ ΤΊΣ» ͵ἰ8 π σἱογίουιιβ 

παΐατο οὔ Θοά, 88 ἰξ τουθαΐβ {861} ἰο ταδῇ, ἐπογοίοσο ἷβ ζτδοϊουβ 
ῬΓΈΒΘΠΟΘ ἴῃ ἴδγδοὶ, πίοι, ἀατίησ ἴῃ6 ροτιοά οὔ ἴμ6 οἷά σονθπδῃξ, 
γγ88 σοπηθοίθα τ] Γἢ [0 ΤΠΘΓΟΥ βοΐ οὗ {6 δὐῖς ονουβῃδάονγοα ΒΥ 
εἶἰιθ σποσαΐπὰ, ἔῸΡ ὙὩ] ἢ τθάβοη (86 αὐῖς αἰδοὸ νγα8 οδ]] δὰ 9. 

Ὀπνηον [89 μουν οὐ [βγβεὶ (1 ὅτι. ἱν. 21, 29 ; Ρβ8. ᾿χχυ. 61), 

δπὰ Ὁπ {π6 οἴμοῦ μαπὰ ἴβ ἀοεὶρπαιοὰ ἴη6. ἔθγοπα δπὰ ἐσοίβίοοϊ οἵ 
(οἄ (1 ΘΟ. χχὶχ. 3; Ῥβ. χοῖχ. ὅ, Ἴοσχχχῖϊ. 7; δ. ἴϊ, 1.)---Τὸ 
ἔἰα φυσβεϊοῃ, ἡ ῊῪ [Π6 ῥγίθϑὶβ οου]ά ποῖ βίαπα ἴο τηϊπί βίον Ὀθίοσθ 
1116 οἰοαᾷ, Οὐ. ἃ 1ω8}0. ΔΏΒΙΥΘΙΒ : ἔμηι αὖ γουογοπίΐαηι ἀϊυΐπο πια}δ8-- 
ἰαἰὶβ 86 οδίοπἀοηἐΐ8 06 ποδιιΐαπι, ἰαπι φιῖα ποδιῖα ἦδος 8οηβὶδιϊιον' 
οὔεμαοφδαὲ οοιῖοδ δαοονοίιιπι θογιπιηιι ασΐδηι οδἰιπασδαὶ δὲ λεδέ- 
εδαῖ. Το ἢγεὶ οὗ {Ππ|686 στο 8 18 ποῖ βιηοἰθηῦ, ἀπά ἃ τηδῖθ- 
ΤΆ 1586 ποίίοη 1165 αὖ {π6 ἐοαπμἀαἰίοη οὗἉ ἔμ6 βθοοπά, 85 1 16 οἰουὰ 

Πα Ὀδθη ἃ στοββ οἰουἀ οἱ βπιοῖθ. ΤῊ ῥγοροῦ στουπά νὰ ρδν- 
οοἶνο τοτ ων. χυὶ. ---18, γἤογο Αάγοπ 8 σοτηηδηἀοα ἔο θηΐοσ 

αἰ 16 ΒΟ Ϊοϑὲ Ὀθέοσθ ἐμ τιθγογ-βοαὶ οὐ [86 αὐὶς ποῖ δ βΥθΥῪ 
εἶπι6, δας ΟὨΪΥ͂ Οἤ66 ΘΨΕΣῪ γ6 8, 84 αἶβο {Ππ6ῃ ΟΠΪΥ τι Ὀυγηὶπρ 
᾿ποθῆϑο, ἔμδὶ {π6 οἸουά οὔ ἱποθῆβθ πιΐσῃξ οονον Π|6 τηθγογ-δϑαῖ 
ΟΥ̓́Σ {π6 ἐοβέϊ πηοπγ, “παι Π6 ἀΐθ ποῖ, Ὁ 1 υ1}}} ἀρρθᾶγ ἴπ 189 
οἰοιἃ ἀροι [π6 τωϑγογ-ϑθαῖ. Νοὺ νεπογαϊΐοῃ ἴος ἔπ Ὀἰνῖπθ 
ΤΊΔ]ΘΒΕΥ ΔΙοπο ἔου 148 ἀ6] αν ἴῃ [86 ργθβθῆοθ οὗ ἐμ9 Ὠἰνίηα σίου, 
ποῖ Θυθῃ ἃ ΠΟΙ ἀγθαᾶ τηθγοὶν [Ἀγ1}}8 ἐΠγοα ἢ ὑπὸ ῥτίοϑίβ, 8οὸ {μ8ὲ 
ὙΠῸΥ ἄγαν θδοῖς, (Κυσί 1. Ρ. 4. Ρ. 298); θαξ 1886 ῥοῦ οὔ 189 
Τωοτά, {|κ6 ἴο ἃ σοηϑιυμηΐηρ ἤτο, (Εχ. χχῖν. 17; ϑαυΐ. εἶν, 24, ἰχ. 
δ; Ηθδ. χίϊ. 29) 18 [μαὺ θοίογθ νι ἰοῖι ὉΠΠΟΙΥ πιὰπ σαπηοΐ οχίβῖ, 
ἴο ψὨΐοἢ μ6 σαπποῖ ἀρργοδοῖ νιτπουΐ θεΐπρ ἀοδίσγογθἁ. Ηθποθ 
τι Εἰρῇ ῥχίδϑὲ νγαβ οὈ] ρϑά (ο ργβϑραγο ἢΐ8 δι έγαποθ ἱπίο {6 Πο]οβὲ 
ὉΥ ἢτει οηνϑίορίπρ στεἶν [Π6 5λο κα οὗ Ὀαγπῖπην ἴποθπβο, {6 βυτηδοῖὶ 
οὔ 1Π6 53:π-οονθσίῃρ ρον Σ οὗ ργάγοῦ, (Εν. ν. 8, νἱϊ]. 8, 4 ; 781. 
ν. 15), [π6 οἱοαα, νοι οι ροάϊθά {Π86 ρίοτγ οὗἉ {116 1ωοτα."---]π 

1 Τοο δοβίγδοι !Υ δηὰ ἴπ ἴοο 1ΠΠ|0 ΠΑΥΤΩΟΩΥ͂ πὶ ἢ (Π6 δυτηθοὶ ἰ8 {86 
τηδδηΐπρ, οὗὨ 1:6 ἀτεδιροταθηΐ : “{π8ὲ {86 οἷοπά οὗ Ἰποθῦϑθ τηΔῪ οονοῦ 
[86 πιοτογ-8οδύ {πὲ 18 ρου 86 ἰοδβίϊπποην, ἰμαὲ μο ἀΐθ ποῖ,᾽" (Ππ 6χ- 
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σιν. να μανθ Βοῖθ δὴ δά αϊξίοη οοποθγηϊπρ' [86 ρἰαγίηρ ἀπ ὰ βἰπρ- 
ἵπν οὔ ἐιο 1ωμϑνίξοα ἀατίηρ 6 Ῥγοοοθδίοη, (3, ν. 12---14.) 

γν. 12, 18. γιαὶ ϑαίοπιο ἱσπιρίμηι α πιδο τορίενὶ, γοοογἀαίωνχυιδ 
φιοά ἔδυ ἐπ πιδὲ ἀρρατέγε υοἰνοτῖέ οἰΐαπι ὑπ ἐσηίονο Ἀοεὶδ; ἀΐπο 
οογίο ογοαϊαϊῇ, φιοά ἐπ λαὸ πιιδα εἰΐαηι 688δὲ 7) διι8, φυὶ δίουιξ οἰδη 
ἰαδογπασιζωνη, δὲ5 2ατὰ ἐδηιρίιι ταρίονα δὲ πὶ δὺ λαδίέαγα τοῖζεί. 
ϑοό. δοῆπι. Αὔἴον γαίϑοὶ. ἀθ ῇ οἱϊο ἱποοσυθου Υ το άθ.5 ιν 

λας ἀρονεδᾶ ; 5111} τιοτθ ἱπθουτθοῖὶγ ΕῪ, ν. ΜΈγον Ἔχρὶ δἴηβ, ἀδορθέβ, 
ἱπίσπάδ. γα λ)αδ βαϊά τοξογε---α5 Ψγοιὶ, Ο. ἃ 1ω6Ρ.). )πὰ οἴ 6 γ8, 
Βανθ ουβοσυϑά---ἰο βου Ὄχργοββδίομβ οὐ αοά, ψΠΟΓΘΌΥ ἢ μ8ά 
ἀφοϊατοα ἢ15 ἀνθ] πρ πὶ ἀδυκηθθ8 δηὰ ἴῃ {116 οἷοπά ; ὈΠΙΥ ψ6 
τηηδὲ ποῖ ᾿᾿πΐϊξ [18 ἴο 1,ον. χνὶ. 2, “1 Ὑ7}}} Δρ θδν ἴῃ ἴΠ6 οἱοπά,;» 
δαΐ τοῖου δὲ [868 βδῖπθ ἔπιε ἰο Εὐχ. χίχ. 9, ὙΠογο πὸ Τωογὰ βαγβ ἴο 
Μοβοβ, “1 δπὶ σοτηθ ἴο 866 ὮΝ ὩυΨ 1μαῇ [86 ῬΘΟΡ]Θ ΤΑΥ͂ ΠΘΆΥ 

ΤΥ ψοΪο 6, Ὀπὲ Θϑρθοίδὶ]υ ἰο Εἰχ. χχ, 21 » δορογάϊηρ' ἴο ν ϊοῖ Οοἀ 
ἀρρολγδά οἡ Βἰηαὶ, ὕργυεν ἀηὰ Τοαὶ, ἰν. 11, ν. 19, δοοογάϊηρ 

ἴο ψθΐοἢ Ἠ6 Δρρεβαγοὰϊ ἷπ ἘΠ ὯΨ. ΤῊΘ ἀρρθαύάποθ οὗ αοά 

ἴπ ἴμ6 ἀατῖς οἱουά σοπίαϊπβ ἂΐ ἐΠ6 Βαπ)6 ἐϊπι6 (16 τβᾶβοῃι ΜὮΥ {16 
ΒΟ Ιοβὲ τγὰβ ψαϊίθ ἀατῖς βοῖ 'π ἔπ6 δθογπβοῖθ δηά ἐπ ἐθπιρῖθ.--- 
ἘΠ οοηνϊποοᾶ οὐ 1μ6 ργϑβθποθ οὔ (οά ἱπ π6 οἱοπᾶ Β]]ΠἸπρ (6 
ΒΆΠΟΙΠΑΓΎ, ΘοΟΪοτηο, (ν. 18), δά άγοβ868 αοἀ 88 ργβξεηΐ : “1 πᾶν 
ὈᾺΜῈ ἃ Βοιβθ ἕοσ 1π66 ἴο ἀνν6}} ἴπ, ἃ ῥίαδθ ἕο 66 ἰο δϑίάθ ἕογ 
Θγο," ὈΟΡ (οοπρ. οἡ Ὀδὶν- Ἠδηρβίθηθ. ΟἸ γί βιο]. 1}. ρ. 427 

1), 18 ποῖ ἐο 86 8ὸ ἀπάοσβίοοά, 88 1Ρ ϑοίοπιοῃ δα]ϊονϑὰ, {μδὲ ἐπ 
ἰθπρ]6 θαΐ: Ὁ ΐπι που] βέαπα ον ονϑῦ, Ραξ 18 ὀχρίαἰπϑά οῃ ἐῃ6 
0868 Πδηά, ἔγοιῃι ἔπ6 ὀρροδίξϊοπ ἠο {86 ἴογταοσ ἀν! ]ηρ οὗ αοά ἴῃ 
ὅπ ἐαθθγηδοῖθ, νυ μῖςὶ, ἔσομαι [18 νθυῪ παίασθ, σου] ΟὨ]Υ Ὀ6 ἔθι- 
ῬΟΓΆΓΥ, Β'πο6 ἃ ἰθηΐ, 88 8:6 Ἀ ὈΘΥΠ 8016 γγ88, 18 ποῦ ΟὨΪΥ ἃ πια 806 
δῃ4 ργουϊβίοπαὶ, θα θύϑῃ ἃ ὙθΥῪ ἔγαρ!!]8 ἀνθ! ηρ, ΒΘ τθα8 ἃ ΒΟΌΒ6 
οἵ βίομθ δπά οδᾶδν ἰβ βαΐ! ἔν ἀγα] τγ, (ςοπιρ. 2. ὅδηι. υἱῖ. ὁ 
δΔηἀ 7,) ψΈΘΓΘ 818 ορροβίεϊοῃ 'β ργοβθηϊθά ; οὔ ἔπ οἵποσ μαπά, 
ἤτοτα [86 Ῥχοπιῖβθ ρίνθη ἰο Ἰλανὶα, 2 ὅ38πι. υἱῖ. 18---ἰθ : “ὁ ἐῃγ βθεὰ 
δον [ἢ 66 8}}4}} Ὀ1114 ἃ Ποῦβ8 [ὉΓ ΤῊ πᾶπι6, πὰ 1 ν}}} 6βι Ὁ] 158 
ἴθ τὨγοπο οὐ μῖ8. Κίησάοτῃ 705 δυδν; 1 Ὑ111 θ6 ἴο Εἷπι ἃ ἔβεμοσ, 

Ρἰαϊποὰ Ἦγ Ηθηραίοαν. Βεἰέτ. 1ϊ. Ρ. 644; “ἐρταγον, βτουπᾶθα οπ ἐμ 
ΤΈρΟΠ ΟΡ’ δηὰ ρα] 0-οονουῖπρ' ρτδοθ οὗ ᾿δοὰ, ἷθ [86 ΟὨΪΥ πιθδηθ οὗ 
Ἐβοδρίῃρ, 186 ἀεβιγυοίίου, νι ΐς ̓  [86 αν τορεϊγίπρ δρδϊηβί ὑγδηρΤ ΒϑῖοΠ 
δεΐηρθ ΟΒ [86 βίπποσ. 
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Ἀπ ΤΑΥ͂ ΤΩΘΓΟΥ͂ 884}} ποὲ ἀδρατὶ ἤτοι Ηἰπι,᾽ εἰς.---ἰ  η ἔμοε ΘΟοά 
σοῦ ὰ ποῖ τ άγανν Ἀΐ8 στασα ομ ἴδ βορὰ οὗ Πανὶ ὰ, νῖιο βΒῃου]ά 
θυ} ἃ Ὠἷπι ἃ οῦδβο, θυΐ “νου]ὰ Θβίδ Ὁ] 18} ἢ 18 Κἰρσάοπι ἴοσ Ἔνοῦ, ἐπ 6 
Ῥταοίουβ σοϊδίϊοη 6150 οἵ (ὐοὰ ἴο 18γ86], νης, [πγουρἢ {πΠ6 ἄννε]- 
Ἰὴρ οὗ αοά, νγᾶβ Θῃῃθοα θα ἴῃ {Π6 ἔθταρ]θ, τηπβὲ δ6 οὗἉ ρεγρεΐυαὶ 
ςομπυδηοθ. Απα {π|8 τϑἰδιίοη ττὰ8 ΟΥ̓ 18 ΥΘΥῪ Παίασα ρεσρθ- 
ἴα 8), ΑΙΕΠΟΌΡὮ [86 ΘαΥΈΠΪῪ ἔοσπι οὐ 1ξ νσὰβ ἰγβ ηβίοσγ. Βαΐ ἔγοπι 
[6 ἐγδηβίθποθ ἀηα την Δ} ΠΥ Οὔ ἔοστη, βϑοϊοσμοι δ (Πἷ8 τιοππθπξ 
Ἰοοῖβ χυϊΐα αὐγαγ. Βαὶ {πᾶΐ1Ὁ νγγὰβ ποῖ θη ΓΙ ΓΟΙΥ πη κποντῃ το Εἷπι, 
ΜῸ ΠΠΔῪ ΜΠ ΤΟ]ΘΓΔΌΪ6 οογίαἰ πῖν ἱΠΙῸ ἔοτη Π18 Οἶθαῦ σοποθρίϊοπΒ 
φοηοογηΐηρ Π6 σογθηδηςξ τοϊαϊίοη οὗ ἀοά ἰο 1βγδθὶ, 88 ὕΠ6Ὺ ἃγῈ 
ἜΧΡΓΟΒϑϑα ἴῃ [Π6 σΟΌΓΒ6 οὗ Ηἰβ οὔβαγνδίοηβ. 

γν. 14---21. Τῇ ῥγϑοθαάϊηρ ψογάβ βοίοσηοῃ μδὰ αἰλογθὰ πιῇ 
18 ἔλοθ ἀϊγθοίθα ἰο {110 ΠΟΙΥῪ οἱἁ μο]1688 : πον Ἠ6 ἐΌγτι8 ἴο ἔμ 6 ρϑορίβ 
ἴῃ 186 οουτὶ ἀπά Ὀ]65868 {π6 σ]ο]θ οοηρστοραίίοη οἵ Ιβγϑϑὶ, σῇοὸ 
ὙγΕΓΘ βίδπάϊηρ.--- Ὧν» γουδγογιζίαηι 1260 εἰ τσὶ οἰ δίέωτιβ. «". Η͂. 
Μολ. - ΤῸ ἀθῃοῖοβ [Π6 Ὀ]οββίηρσ, τῖτ νυ ἷο]} ϑοϊοσθοη στεῖρα 

16 οοηρτορϑίϊοη δηαά ἱπίγοάπορά ἐπ6 [Ὁ]]οννΐηρ οσργοββίοη οἷ 
ΡῥΓαΐϑο ἰο αοά. Ηδ ρῥταΐβεβ {πὸ Ἰμογὰ, ἐπαῦ 6 ἢδ8 πονῦ δοίιι 
ΓᾺ]8}16α 1116 ῥτοπηῖβο ᾿πδ46 ἴο ἢ 18 ἔΈΠ6γ, 2 ϑαπι, νἱΐ. θ---1 0, βίποθ 
ἢι6 ᾿88 Ποὺ δβοαπάθα [Π6 ἐἤσομθ οὐ ᾿ἷ8 δῖ που, δηα Ὀδθθὴ 80]6 ἴο 

δχϑουΐθ ἴπ6 νυ ῖβῃ οὔ 1118 μϑατί, ἕο δα ἃ ἃ Ἰιουβ6 ἔογ [Π6 παπια οὔ 
Ζοἰιοναι, ἀπά ἴο ργθρᾶγο ἃ ρῖαδβ {μ6γο ἔου {Π6 ἀκ (γν. 1ὅ---21.) 
ὙΥΒΘη ϑϑοϊοιλοι ἀββοσῖ 68 [Π6 [6 ΠΊ0}6 48 [86 ρίαοθ ἔοσ [Π6 ὐξκκ, ἢθ 
Ῥοΐπίβ ἴδ οαν 85 [18 ποαῦὲ δῃά οοπίγο ; {Π|8 16 τσαϑ, ᾿παβιη ἢ 885 

10 σονθηδηΐ, 'π σομβο]θθποθ οὗ ψὩΐϊοΒ Ππ6 Ἰωογ οὗὨἍ ποᾶνθη δηά 
ϑδυτῃ σοπἀθϑοθηάοθα ἰο ἀνν6}} δβ (σοά οὔ ἼεΓγδ6] ἰπ {Π6 τηϊάβι οὗ 118 
8 οβοβθη ρθορὶθ, γϑβϑίβα θη οὶ Υ ἀροι ἢ 18 μον ἰανν, Ὡς οἢ τγαβ 
ἀδροϑί(οα ἴῃ τη6 αὐῖ. Οἡ 1}18 στουπά 4180 ἔπ βυπιρο]ῖς βίστι οὔ 
Ἠἶβ ργββθῃςθ νγα8 οοῃμῃθοίθα Μ 0} [ἢ 8 ΑΥΈ, ἀπ [Π6 ἔθη ρ]6 γγᾶβ οὨ]Υ͂ 
1Π6 ἀννο Πρ ρἴδοθ οὐὗὨ [π6 Ἰμοτά, ἴπ 80 ἔᾺΓ 88 ἰδ νγὰβ (86 ρἴδοο Ὁ σΣ 
1Π6 αὐῖς, σοῖιρ. Ηδηρβίθην. ΟἸτίβιοϊ. 111. Ρ. δ25 ἢ. 
ὙΠ ν. 22 Ῥερὶπϑ8 [Π6 βοοοῃμά δοῖ οὗἉ {6 βοϊοσαπιν οὗ ἀθάϊοα- 

ιἴοπ, σοπίαἰηΐηρ (α) {Π6 Ῥγαγοτ, ἢ οἢ βοϊοσαοι οἤογθά αρ Ὀοΐοτα 
116 Δ]ξδτ οὗ θυγη οἤδσίηρ ἴῃ ἐπ6 οουτί οὗἉ [Π6 ῥτὶθβίβ ὁ ἃ ὈσϑΖθ 
Ρἰαἰίοστα ογθοιθα ἴον (Π βρθοῖαὶ ριγροβα, ἔνθ σα 118 Ἰοη ν᾽ ἂπά Ὀχοδά 
ἀπά ἔἴγοθ σα δὶῖ8. ἰρὶι (2 ΟἸγ. νἱ. 18), Κπϑοϊϊηρ (νυ. ὅ4 δοιηρ. 
σῇ ἢ 2 ΟἿ. νἱ. 14), δῃὰ νὴ ἢἴ8. ἤδη 48 βίγοίο θά οαΐ ἰο ἤδανθῃ, 
νν. 28---δ8 ; (δ) {πὸ Ὀ]οβθΐπρ, ἴπ ψ ἰς ἢ Π6 81|π|8 ἈΡ Π6 ὈΓΑΥΘΓ ργθ- 
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Ξοηἰεα ἴὸ ἐπ Ιμογὰ δπά δρρ ϊθβ 6 ἴο Ὠϊπιβ6}6 δη ἃ [ἢ Δ88θην]οὴ 
εοηρτοραίίοη, νΥ, δά---6].---ΤῊΘ ἰοχὲ ἕο {Π18 ὈΓΆΥΘΣ ἰ5 [ῃ6 1ανν, 
ἐδρϑο δ! {π6 ὈΪοβϑὶπρ' ἀπ οαγβθ ργοποιποθᾶ ἀροη [Π0 ρθορ]θ ὈΥ͂ 
Μίοβεβ, [ωον. χχνΐ. απὰ θθαξ. χχν ].--- Θοιἢρ οαἱ ἔγτοπι ἐπ6 Ὁ]688- 
ἵῃσ᾿ ΒΟΓῸ ῥγοπηϊβοα, ϑοϊοπιοπ ργαΐβθβ (νυ. 28, 24) ἴμ6 [μοσὰ [0 
ἴῖ5 ραβὶ Δ] τιθηΐ, αἶαν νμΐοἢ [Ὁ]]Ονγ8 [Π6 ᾿ΓΑΥΟΡ [Ὸ [πὸ ἀνοτῦς 
ἱηρ οὗ ἔπ ουγβα 8] υἀ θα ἰο, (νν. 32 ---ὅ8.) 

γυν. 28, 24. ΒΥ (6 Ὀοβίονοπί οὗὨἨ [Π6 ῥγοιπίβοα Ὀ]εβϑίπρ [0 
1μοτὰ μαὰ δἰ ποσῖίο ργονθά δἰ πηβοὶ ἐμ ΟὨ]Υ ἀπά ἔγὰς Οοά ἱπ 
μβεάνοπ δη οὐ ϑασίδ, ψ0 Κϑαμβ οονθηδηΐ δῃά πιθοῦ ἢ ἢ18 
ΒΕγυ 18 Ὑγ}|0 νγα]ἰς Ὀοΐογθ 1νπὶ τυ ἢ 411 {Ποῦ ἤθαγέ, ὙΠ τὨ 8 
δοκηον]οαστηοηί οἵ οὐ (οοπρ. 2 ὅδῃι. νἱΐῖ. 22, χχιῖ. 82) θαρὶπβ 
189 Ῥγαυθσ, [ῸΓ ἔγοπι [Π18 ἀσίϑθθ 6 στῖσῃξε σοηβάθηοθ ἴον {Π6 ροί,- 
οπ, πῃ ῖςοῖ 18 σοσίαϊπ οὐ Ὀοΐησ Πποαγά, Μαῖίί. χχὶ. 22; Μαικ χίὶ, 
34: ὅδ. 1. ὁ.-- 8 νγοχάβ, “" Κβαρβ οονθηβηΐὶ δῃὰ ρυδοθ," 8ΓΘ 8 
᾿πεγαὶ τουλὶ ἴβοθηοο ἤο Πθαΐ, νἱῖ. 9, ΠΥ ἰπβίθαα οὐ ἴ{π [ο]- 
Ἰονίηρ, “΄ τδὲ Ἰονὸ πὲ, ἀπ Κϑορ ΗΒ οοτηπηαπατηθη (8, ϑοϊοιηοιι 
Β1Υ8, “’ 118 βουνδῃηῖβ, γγ 0 νγα]κ ὈΘΌΓΟ Πίστη ΜΠ} 4}} ἐμοῖν ποαγι" 
--οΟ9. 24. Α ὨΘΟΟΒΒΑΙΎ τ θυ] οὗἉ {π6 σονθπαηύ-ἤἈ}}} ] 688 οὗ ἀοά 
ἰ9 ἔα Ῥτοταῖ86 σίνοῃ ἴο 88 βοσναπὶ Παν!α, 2 δ πὶ. υἱῖ,» οὗ ψ μοι 
Βοϊοιμοη 88 πονν ᾿ἰναά ἴο 866 ἔπ ἐ] ]τθπὲ οοπηπιοπορά (2 ὅδῃι. 

νἱ!, 12, 18.) ΓΤ Ὧ153 αϑ ἐλία αν, 8 δι Δυθγονιαϊθά σοταρατῖ- 

ΒΟ ἔογ, 83 ἴΐ 15 ζμΐ ἄδγ, ἴῃ σ]ς ἢ τμ6 Ὁ] Β] θη ἰδ γθα] θά. [Ι͂ἢ 
τ}5 [ΕΠ] ποτὶ ἰδ οοποθηίγαξθα [88 σ]ιοΐθ Ὁ] βίη, ἡ ἰοἢ ἐμ6 μοτά 
πδά ῥγοχηἶβϑά [ἷ8 ρϑορίθ ὈΥ͂ Μοβθ8, οοῃ!ρ. Ηδηρβίοπθ. ΟἸ"τἰδίοὶ, 
ἵ:. Ρ- 606. Νίονν 88 βϑοϊοπιοη μδὰ ὀχργθβββὰ Ηἷβ ἐπῃουρῇ 8 αἰγοδάγ 
ἴῃ νυ, 12---21 ὁπ {Π6 τϑα]ζαιίοη {πᾶ} μα πον θηβϑιιθά Ὀοίοτο {Π6 
ΕΥ65 οὗἉὨ 41} ἔμο ρβϑορὶβ ὈῪ ὅπ6 δῃΐγδποθ οἵ 1{Π|6 ρίογυ οὗ [89 Τμουὶ 
ἰηΐο 186 ὕθιηρ]6, ἢθ μοῦ ἀννθ} ]8 πὸ Ἰσηρσοι οἱ {ἰ}18, θὰ: Ὀγοςθθάβ 

ἱπατη αἰ ον ὕο [16 ῥουϊοπ ἴον [86 ἀνογίίπρ' οὐ [Π6 γϑιηθιθογεά 
σῦγβθ. Α ρατί οὗὉἉ ἐ)ο οἴἶεοι οὗὨἩ {μΐ8 ουγβθ, ᾿όνγονθῦ, νγ8. ἰάθη 
ΑΥΓΑΥ ΟΥ̓ {Π6 ᾿γοπλῖϑο, {πᾶὶ {π6 Τογὰ ψου]ά οἰαβίθπ {Π6 βθϑὰ οἵ 
αν ά, 16 οομηπηῖξ ἱπί χαϊεν, πε {πὸ τοὰ οὗ πχθῃ, δηὰ νῖτ 1110 
εἴτι ρ68 οὔ [π6 οἰ] άτοη οὗ πιθη, θα: τνου]ὰ ποῖ φαϊῖα τ ἱπάγανν [19 
ὅταςο ἔτοπι πΐπι (2 ὅδπ:. νἱϊ. 14 ) Ἐὸγ ἢ 1Π6 Ἰωογά νἰβιιθά ἴο 
το Κα ΠΑυ 48 μουβο ἀπά Κίῃράοπι ρεγρείυαὶ (2 ὅδηι. υἱϊ, 16), πὸ 
Του] ποῖ φοπιρ]οἴο]ν γοϊεσὶ πὰ οχυγραῖθ [βγϑϑὶ, 38 γγὰβ ἰῃχααι- 
Θπρά ἰο {π6 ἀαβρίβογβ οὔ πο ἴαν, Π θαι. χαυῖ!. 45, 51, 61. 85010- 

τποῃ ἐπαγθίοσθ 80] 45 ὈΥ {Π|8 ργοιαῖβο, απ ργαγϑβ, γυ. 2ὅ ἀηι 20, 
ἴῃς ΤἸιοτά ἢγβὶ, ἐᾶὲ ἢθ νου] 51}}} βασέ που στασίοιι! γ ἔι}6] [18 

ΥΌΙ,. 1. κ 
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ῬΓΟΤΉἾδα ἰο Πανϊά, ἐπαὶ ΓΠ6ΓΘ 8}}4}} ποῖ [Ὰ1] οὔθ ἴο 81: οῃ ἢΐσ 
ΤΠ ΤῸΠΘ (σοΙΏΡ. οη 11. 4) οα {Π|8 σοπά ΠΟ Γ : “΄ ΟἿΪΥ 16 ἐπ γ οἰ] ἄγοι 
ἴα κ6 μϑϑὰ ἴο {πθὶῦ ναῦν, δαὶ {ΠῈῪ γᾺ}]Κ ὈΘίοσθ τη6, 88 [που Παβὲ 
ψ Δ] Καὰ Βοίοσο ᾿π6. ΤῊΪδ5 φοπάϊ οι οογίβι ΠΥ 18 ποῖ ἔοαπά ἴῃ 2 
ὅπ). νἱῖ., δαϊ 10 [ΟΠ] Β οὗἁ 1[86}} ἔγοταῃι ἘΠ 6 βρίγῖξ οὐ ῃ8 σονθῆδπξ 
τοϊδύοη, πὰ θβρθοα]}ν ἔγοπι 1,6ν. χχυΐ. δά Ποαΐ. χχνὶϊ!., ῃ τ 
8 Ὀ]οβδίηρ' 18 Δηπουπμοθά ΟὨΪΥ ἴο ἔπ 6 Οὔϑοσνϑβ οἵ ἴδ ἰανῦ, σ᾿ Β 116 
ΒΘΥ͂ΘΙΘ ῬΏΒ Π]6 18 ἅτ {Ππγοαίθηθα [ο 18 ἰΓΔΠΒΡΤΎΘΒΒΟΓΒ ; [ὉΓ ΠΊΟΝΙ 
ΤΘΆΒΟΙ α͵8δο αν! πρροα δ οπ ἢΐβ δοῃ βϑίογα ἢϊ8 ἀθαίῃ (1ϊ. ὃ, 4), 
δηὰ π6 Ἰμογά ΒἰΏ86 1} πὶ ἢΐ8 Δρρθάγαποθ δὲ αἼθθοι (11}. 14), ἀπά 
δἴουναγὰβ ἀυτίηρ [πΠ6 Ὀυ]Πάϊπρ οὗ {π6 ἐθαιρ]θ (ν. 12) παὰ δἀἀρά 
ἐξ ἴο 8. ῥγοιηΐβθ.---- ϑοϊοιποη (Πα ῬΓΑΥΒ ν. 27 Εἰ., ἐμαῇ ει Τογχὰ 
ΤΏΔΥ ΘΒρΘΟΙΔΙΪΥ͂ ΤΩΔ Κ6 ἔΠ|6 Τοπιρίθ ἐπ ρ]δοθ οὔ ἐμ πμδη  βεβιδίίοη οἷ 
118 στδςθ, ἔγοαι {π|8 ΘΓ ΠΪΥ 8βθδὶ οὐ ἢΪ8 πᾶ Π16 ΟΠ]Υ σταηΐ στϑοθ δῃὰ 
[ογρῖνθ 5β'}), ἐμδῖ ἐΠ6 {πγθαίθῃθά Θυγβ6 ἸηΔῪ ΠΕΥΟΣ [8}} ἀροη [δγᾶ6}. 

Υ. 27. »52Σ πιϑδπβ ποῖ ὑθγο, διιί, ποισουδν, ἑμάθεα, Ὀὰὶ [0᾽, 88 

»ανγίϊο. γαϊϊοη. ΤΠ σοπποχίοπ οὗ ν. 26 ὙΠ ν. 28. μ88 βδθπ 
ΤΉ βίαίοα Ὀγ ϑ6Ὁ. βενπι. : Πίαπο ματι φραίΐαην (μα ἴ8, 6116 
β6]θοίϊΐοη οἵ Παν 4 ̓ 8 ἴθι ἔου 6116 βονθγαι ρῃῖγ, πὰ ΟΝ νγα8 
που θά {Π|6 βα]θοιίοπ οὗ Φογυβαίθαν ἂἀηπὰ [π6 ἰθιηρ]8 ἴογ πὸ 
Ῥίδοθ οὗ ἐιι πιδηἰ  εβιδιϊοη οὗ {πΠ6 1ωογ) ἐὰ σοσο : ϑοὶο ἐπίηι φμοᾶ 
ἨΟΉ πθοΉ886 παῦθαϑ 8ἴυ6 ονυδαίθηι δῖυδ ἐδηιρίο ἦοσ, σιγὰ ἐαπένι8 δὲδ 
μὲ σαἴλ οσαἴοτιιπι (6 ποπ φαρίαπέ, πιιιῖίο τηΐπιιδ ἀοηιμδ, μὲ οπιπέσιο 
γόνα φγαίϊα δ81:, δὶ ἴῃ ἰιοο ἐθηιρίο ᾿αδίἐο8 ἵρδιπιφυ ἱθηιρίνμηι πιοη 
ἑωὶ σναίϊα 86 ποδίτὶ δἰξ ααἀὐβοαέμηι, μὲ ποῦδὶδ 81} οογίμπι δγηιδοΐωτη, 
φταϊίω θὲ ρναϑβοπέϊαο μα. ἔγο δας φγαίδα 6 ογῸ δὲ ργόοοῦ, υἱὲ 
γεϑρίσίαα ρτϑραίλοπεηι ϑογυὶ ἰμΐ δἰο.----α ὯΝ ὨΟΥ δυθῃ, ἐμαὶ 

{Π18. Ἰόβα Βῃου ἃ οοπεαῖπ πο (Μαῦυγοσ) ΒΥ ἴπ6 βθηΐθῃοθ, 
6 ποανθὴβ δηά πϑᾶάνθῃ οὗ ᾿ιδανθηβ, {πὶ ἴβ8, {π6 ἤθᾶνθῃ ἰπ 
8. πιοβὲ οχίθηἀθα σοηραβϑ8, οδπηοΐ οοπία! (ἀοά, ϑοϊοϊπου 
ΒΈΚο5 ἀονῃ 4}} γαϊϊομ] βιϊς Δ ββογ 08, {Ππῶὲὶ ἘΠ6 15γαθ]} 168 ἱπηδ- 
εἰποά Ψομονδὴ ἴο Ὀ6 ΟὨΪΥ ἃ βηϊ 6 παϊΐοπαὶ ροά. ΤῈδ ἱπβηϊπαάθ 
δ πα βιργαιηυπάδηθ οχα] ϑιϊοη οὐ (ἀοά οαπποῖ Ὀ6 τιοτθ ΟἸΘΑΥΪΥ 
ἈΠΑ ΒίγοηΡΙΥ ΘΧργοβϑθα ἔμπδη ἰδ ἰβ ἴῃ ἔπο86 ψοσάβ8.: Τἢδί, Βον:- 

1 ΟὟγ ψΘγβθ Υ788 θη ρ]ου θᾶ Ὀγ {}:6 οἷά {μθο]ορίδπϑ ἴον (80 τοξαίαίίοι οὗ 
- δρίποζα ἔμπ8 ἵπ (86 Βγενὴ ευρίϊοαιο υ8. 21. ἴ, βερ. 8, ἐα φιο εοπίτα 
Βεηεά. ϑρίποϑαην, φμὲ δαίοηδιοηόηι ργοργιείαίθηι ἄϊοίπαπι εἶσα Ζ)δωτη 
ἐ856 γέπὶ ἐπίθηϑαιη, ἐπ ΕΓλίοα δμα ραγί. Ἰῖ. ργοροϑβ. ἰὶ. διε ἐμῖι, Τοὶ ἱπι- 
το ῃϑ 88 »γοδαίωγ. γαδίαδ ΕὟ. Ἐγπϑί Μοὶδ, ΤΆ. ἢ.) τεοροηάεηίε “0. 
Ο εἰ. ϑολμδαν (ἢ. δϊωεια. 1110. 4. 
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ἐνοῦ, ϑϑοϊουμοι γγἃ8 δ ἀἸοίθα [0 πο αὐ ϑιγαοί 1466} 8πὶ ἰ8 βυ ἢ οἰ Ϊν 
ἀρρδγϑηὶ ἔγοτῃ {{||9, (παΐ ἢθ πηϊῖ68 118 σοπβοϊουιιβηθ88 οὗ ἔΠ6 ἱπῇ- 
πἰῖο ὀχδ᾽ἐδίϊοη οὐ αοά στ {Π6 ἤγαι Ὀ6] 16 οὗὨ ἷ8. σϑα] ργββθῆοθ 
ἴῃ 186 ἰθρ]θ. ὉΠ6 ἰγὰθ (οα 18 ποῖ τπογοὶν ἰηβηἰ οἷν ὀχαϊ θὰ 
ἀὔονε ἐμ6 νου], [88 ποῦ οὔ]Ὺ ἢΐ8 [Πσοῦθ ἴῃ πϑανθη (νυν. 84, 86, 

89; 8. 11. 4, χὶ. 4, οἷ. 19; 18. ᾿ἰχνὶ. 1; Απι. ἰχ. 6), ἢθ 18 αἶδο 

Ῥγεβεηΐ οπ ἴμ6 ϑᾶγίῃ (Π θαϊ. ἱν, 59), 88. οἴόοβθῃ {Π6 [6 π}0]6 
ἴον τη ἀνα! Ππηρ Ρίδοθ οὗ ἢΐ8 πᾶῖηθ ἰηῃ ἴβγδοὶ, ἔγοπι συ ἢ ἢ 6 ᾿θᾶγβ 
ἴδε ὈΓΆΥΘΙΒ οὗ [εἶ ρθόρὶβθ, οοιιρ. Ἰβο]υςΚ, ἀΐθ Βεογρργαα. (1888) 
Ρ. 395 ἢ, Βοϊοιιοι ΠΟΓΘΌΥ Ορροβθ8 ποῖ ἔπ ἔδπου, ἐμαὶ αοὐ 
ΔΟΙΌΔΙΥ ἀνν6}18 πῃ ἴΠ6 ἐΘπΊρ]6, 88 «“΄. Ὁ). ΜΊςμ. {πη Κ8, θαΐ ΟὨΪΥ 
1Π6 ἔαπον, μαὲ ᾿ὸ 80 ἀνν6}18 ἰπ 16 ἴθι ρ]86, 8 τμθῃ ἀν γ6}} ἴῃ ἃ 
Ῥίασε, ςοπῆπρα ἴο 186 ρίδοθ, δῃὰ ἢοὶ δἱ ἔπ βᾶπὶθ ἐηθ θογοπά 
δΔηα αὔονϑ 'ὅ. Α ἔδπου (μὰΐὶ πὸ ἀουδὲ βοπιοίϊπιθϑ Τοαπά δά αχἱε- 
ἴδῃς συ τἢ {Π6 σΑΥγΠΔΙ Υ-ταϊπἀθα [βγαθ 68; Ὀαΐ τγᾶθ ἈΠΙΌΤΙΩΪΥ 
Γαδιβιθα ΟΥ̓ τπ6 ργορἢθῖβ, οοπρ. Μία. 1. 11; 76Γγ. νἱῖ. 4, δπά 
οἴμοσβ. Ο]ν ΕΥ̓ {π6 οογίαϊπ οοηβάθποθ, ὑπαὶ (οα νγᾶβ ὑϑδ] 
Ργεβθηΐ ἴπ {86 ἴθι ρ]6, μ6 (Ὁ]]οννῖπρ ρϑιϊεοπβ οὐ ϑϑοϊοσθοῃ οδῃ 
θ6 αμάογβίοοά, ΘΒρθοία ]ν (ἢ 8 σοῆθταὶ ροιϊίοι, νν. 28---80, (παῖ 
Οοἀ νου]ὰ τΔΚ6 {{|ὸ ἔθπιρ]6 ἀπάον ἢ18 βρθςοῖα] ργοϊθοϊίοη δπὰ ᾿θὰῦ 
ΕΥΟΓΣΥ͂ ΡΓΑΥΘΥ ἠϊγθοίθα ἴο ἰπιτηήθετην ΤΏΓΙΣ ἀπ ΤΙΣ ἅτ ἀϊδβεῖπ- 

δυϊβηθα 80, ἔμιαι χη: ἰδ ῬΓΑΥΟΙ ἴῃ σθηθγαὶ, τυμοίμου ἱξ 6 ργαῖβθ, 
Ρο ἴοι, οὐ {πα η 8, ΓΌΓΙΙ ΘΠ ΓΘΑΓΥ ΟΥ̓ ΒΡ] οδεῖομ, ρθε ἴοη ἔῸΓ 
δταςθ δπὰ ἤοὶρ, ΣΠ) ὈΓΑἶδ6, ῬγάυοΓ 88 {16 ἰογία! Ὄχργοββίοη οὔ 
ῥΓγϑῖβθ ἀπά ἐπδη 8. Υ͂. 29. ““ Ὑπαῖ [Πΐπ6 ΘΥ̓Θ8 ΠιΑΥ ὉΘ Ορθῇ ὑονναυ 8 
1818 Βου8θ᾽ (ἴο;ς 4068 ποῖ βίαπά ἴον ἴσῳ) [πὲ 8, ϑρεοίαϊὲ φιαάαπι 

τῬτουνϊἀεηξία ἐπ λαπὸ ἀοπιιπι αἀἱνοοίὶ (Μὶςἢ.)}, Ὀὰῦ ποῖ αὐ θαπι 
ἀεγεπάσηάαπι δὲ σοπϑοτυαπάαπι, Ὀὰϊ ἴο ΒΘαΓ {Π6 ῥσάγον ἀϊγεοιϑά 
ἴο 1. Υ.Ι. 80. “,.ὴ Ὀρο ὉΝ »ὌΦΡ “ μιθὰνῦ ἔποι ἴο (ΠΥ ἀντ] ἶπρ 

Ῥίασθ, ἴο ββάνθῃ τὸ ργορπδηΐ δχργβϑίοη [ὉΓ, [687 {Π|6 ὈΥΑΥ͂ΘΡ 
π οὶ ἀβοθπβ ΟΥ 18 βθῃξ 0 ἐγ ἀνθ] πρ᾽ ρἴαοο, ἰο ἤθαᾶνθη. ΤῈ 
Ιαβὲ ὑγογάβ, “ἢθδὺ δηὰ ογρῖνθ," αὔὸ ἴο ὃ6 Ἰϑῇ ἴῃ {Ππ6 Ὁ σϑηθ ΓΑ ΠΥ 
ἃπὰ ποὶ ἴο ὃ6 Πἰπιϊτοα ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ Θοπιρίθιηθης. ΕὈΥρΊνΘΏ688 οὗ 8Β[η8 
ς8ἢ. 8016 ΓΘ 6 [Π6 ουγδ8θ0, ὙΠΟ ἰΓΑΠΒΡΤ ββΙ0η ἀγανγβ ΔΙΌΟΥ ἰΐ, 

Ὑδ18. ρεπογαὶ ρου οι ἰ8 ν. 81 Εδ, δρθϑοϊα!σθά Ὀγ [86 δπαπιθγα- 
ἤοῃ οἵ 4 86γ168 οὐ οαβ68, ἰπ ψν ὶο 18γ86] ἴῃ ργΑυῸΓ ἴυγη8 ἴ0 ἢ}8 
Θοὰ ἰῃ {πὸ ἰδρ]6. Τῆι6 ἢγβὶ οα86 γοΐϑυβ ἴο {{| οαῖῃ ἴο θ6 ϑύγοσιι 
ἴῃ ἔι6 ἐεπηρ]6. [ἢ ΠΥ τπϊῃρβ (ροο8β ΟΣ πιο Π6 0) ἈρΊσοθος ἴο 8 

κ 
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ποῖρβθουτ ἰο Κϑθρ αν Ὀθθῇ Ἰοϑὲ οὐ δίοθῃ, οὐ' ἃ μοϑά οἵ σβίι]6 6π- 
ἐγαδίοα ἴο Ηἰπὶ μανο ἀϊθά οὐ θθϑη ἀγίνθιι δΥΤΑΥ; ΟΥ ἱπ]αγοά (Εἰχ. χχὶϊ. 
1---.9), οὐ 16 ΔΗΥ͂ οὔ6 ἀθηϊδθα {π8ὲ σι μ] οἷ γγ88 ἔοα πα, οΥ ονθν- σοδοιθὰ 
ΘΠΟΙΠΟΙ π᾿ ΔΠΥ οὗ [6886 ψΑγ8 (1μθν. ν. 21---.ώ25), μ6, ψθοτα {πὸ 
οἴμον βυβροοίοά οὗἉὨ ἐπε, ἔγαυά, νυ Ἔα] ἀδίιαρθ οΥΓ ςοποραϊ πιθηΐ, 
οΥ ὈΥ ψἤοαι ἰ6 θ6]!ανθὰ Εἰ πηβ6 }} ἴο δ6 ονθγγθδοθά, ταῖρῃς θΘ 
Βιιθα αὖ 1407 [0 πιδῖκβ οδί! οὔ [118 ἱπίθρτίγ. [π [Π6886 68868 {{Π|Ὸ 
αν ογάθγβά ποῖ ΟἹ] γϑϑυϊ αι οι νυ τὰ 116 δἀ ἀμ ΐοη οὗ ἃ Ε61} ρασί, 
θὰϊ 4150 ἃ ἔγθϑρβϑ8 οεσίηρ ἴο αἴοῃθ ἴοῦ {π6 ρα! ἱπουττεά ὈΥῪ 
[156 βινθατίησ. Βαϊ 48 {8 ρα Βηπιαπὲ σου] οὨ]Υ Ὁ6 ἱπῆϊοίοά, 
1 τη6 συλεν ρΑΓῪ ἀἤδυνγαγβ σοπ θββϑοα ἢἷβ σα!]δ, ΤΏΔΠΥ [8180 
ΟΔΕ}8. 88 ἴο ἐ[1686 ροΐῃῇβ τηῖσὶνς ὈΘ βυύοσπ ἀπά τϑπιδῖπ Ὀπραηϊβμθά 
ὈΥ θη. ϑϑοϊοιμοῃ ἐπουθίοσθ ῥγαυβ, ὑπαὶ ἐπ 1,ογά που] πὰς 
ΘΥΘΓῪ οὐἵδ οὗἩ 118 Κἰπὰ, σι ἢ ]οἢ βου] μθ6 ϑυγογη Ὀβίογθ 1Π6 αἰ δγ, 
απ αάρθ ἢἰ8 βοσυδηΐβ ἰο ρα η βῆ ἔἰιθ σΌ ΠΥ πὰ 7 50 7 [Π6 ἱππο- 
οοηι.3 ὙΠῸ ρθγαβθ ἽΝ ἼΞ ἸΞΎΪΤ ΓΙ [0 ἱπῆϊοι οῃ ΠΥ ὁπ 

τηθεϊθ ρα πίβηπιοπέ, ν μοι οἴτοπ ὁοοαγβ ἱπ ΕΖΘΚΙεῖ, ἔο Θχδπιρὶθ 
ἶχ. 10, χὶ. 21, χυὶ. 48, χυἹ. 19, χχὶ, 81, 15 Πουϑα δῇτου {10 [τ] ας 4] 
ἐδγηιΐηιι8 ἀν ἢ ΠΝ Ὁρῶ μον. ν. 24, πὰ ἽΓΥΣΤΩΣ “Ὁ ΓΕ 

(οομαρ. 2 ὅϑὅ)πι. χχίϊ. 21---2δ.; Ῥ8. χυἱ!. 21---25ὅ, νἱϊ. 9, χχχν. 
24) αἴοσ {πὸ Κίπάγϑα βογηλι]α οὐ {πὸ 1ανν, τον ϑϑλν ὩΌΣΤ 

ἌΤΤῸ3. ΤΏ ρἢγαβθ8 »ῳ ΜΌΣΥΙ δὰ ΤΣ ΡΥΤΩΙΙ ὅτ ἀΔοχῖνοά 

ἴτουι Ῥθαῖ, χαν. 2. ὙᾺΘ οοπβίγυοίίοῃ ΤΥ ΙΣΤ ὩΥΟΌΣΓΙ ΒΘ 6 

ἃπὰ νυν. 84, 860, 89, 48, 45, 49, νοι π΄ ΟἸγοπῖο ο8 18 τοϊαϊποά 
ΟὨΪΥ ἴῃ 2, νἱ. 27, δῃὰ δἰβθύσβθσθ ἈΠΙΌΣΙΩΪΥ οχρίαἰπθὰ ἱπ 
Ἔ » Ἰαἰσ ς ροσθαρ8 Ὀ6 δοοοπηίοα ἴον ὈῪ ἔδο δάνθγθιαὶ 86 οἵ 
(η0 δοφυβαῖνθ (οοιρ. οἡ Υἱΐ. 40}, θὲ 10 18 ΟὈΥΪΟΒΙΥ πλογθ οογγαοξ 

1 ΦΑΥΘΙΣ ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ τϑίδευϑ (0 {86 οδἰΒ, ἡ ἢ ]0} ἐἢθ τγοτάδη δοουβεᾶ οὗ 
ΔΒ] ΕΓΥ Π84 ἰο ἰ6Κ6, Νυμ. ν. 1ὅ. 

3 ΤῊΘ τιοπίϊου οὗ ἐμΐβ οᾶβθ Ἀρρβᾶγβ δῦ δ] ἰο Β6 δὲ γδγίϑβοθ ψΠΒ 
ΟἿΧ δββυτηρίίοη, ἐδαὺ ἴμ686 ρϑε! 08 διῖβθ ἔγοσῃ ἐδ ἐμγθδίθηΐηββ οἵ {86 
Ἰὰν (1μεν. χχυὶ. δπὰ Πθαὶ. χχυἹ.) θαῦ ἐμῖ8 ἀρρϑᾶγαῃοο 18 ἀπρτουπάοᾶ, 
Εογ ϑοϊοπιοῃ ἴῃ 4}} ργοθδὈ. γ Π ΔΒ ἰπ νίθυγ (ῃ9 Θοιπτηδηᾶ ρῥγθοθάϊπρ, 
{86 {πγοδίθηϊηρβ ἴῃ 1μον. χχνΐ. 2, “' ΤΟΥΘΥΘΏΘΘ ΤΑΥ͂ ΒΩΠΟΙΌΒΓΥ, ΤῸ 1 τὰ 
1.6 Ἰωογὰ," δηὰ ῥγδγβ ψῖῖἢ τϑίογθηθο ἰο ἐΠ18 οοιαιηδῃά, ἐμαὲ ἔπ Ἰμοτὰ 
σπου ]ὰ π᾿ 41} οαδ68, σι Π6 ΓΘ ΤΟΥ ΘΥΘΠΟΘ ἴον δΐ8 ΒΟ ΠΆΓΥ γγ188 ὈΟΙΪΥ τἷο- 
Ἰαιθᾶ, 88 ὈῪ 8 [8186 οαΐα βγοσπ δ (ἢ δ τ, βίθρ ἴῃ σηἢ κΐ8 πα ϊοῖ4] 
τὶ μὐθουβηθθθ δηὰ ῥγονα Εἰπι86 1 ο Β6 ἔμ 6 ΒΟΙΥ οπθ ἴῃ ογᾶθσ ἴδδὲέ {86 
ρῶν ἑὰὼ ἰο διῖ8 ΒδποίπΑ ΤΥ τοῖρΐ Β6 πιαὶ πίδί πᾶ δίβοηρ ἐμ6 Ῥθορῖὶο. 
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ἴο ἀοτῖνϑ ἴδ 88 γγουγτ-ίοις ν- 80 ΠΌπι ἃ ργοριδηοθ οὔ [86 Ἔχρσθβ- 
βιοπ." ἀνα 

Υ. 88 Β΄. ὙΠιο [Ο]οννίη σ᾽ οα568 ἀτθ 8}} ἰβκθῃ δἰπηοβὲ τογὰ ἴοσ νογὰ 
ἤοπι 1ωον. χχυΐ. ἀπά Πθαϊ. χχνϊ. ἕν. 88 δῃὰ 84. 1} 1βγδοὶ 
οη δοοσοπηΐ οὗ [18 851Π8 06 μίνθῃ ρ ὈΥ͂ {Π6 Ἰωογὰ ἴο [ν18 Θῃθιιΐθ8, 80 
18αὲ ΓΘ Ὺ 8πηξθ ᾿ιΐπι, μὰ ΕΠἸΘ ἔατη ἐο τη6 Τωογὰ ἀπά ῥγαγ ἰο Πΐπὶ 
ἴπ [86 θη ρ]6, {μεπ ἰδ ἢΐπι ἤρα ἢἷ8 ᾿γαυθτ, ἕογρῖνθ Ὠἷπὶ ἀπά 
ΤοδίοιΘ ἰλΐπη ἴοὸ ἔμθ ᾿δηὰ οὐ ἢἷ8 ἔε 6 γ8.---Ἡογ Ππ6 οἱ ἃ ἱπίοτ- 
Ῥτοίθσβ ἔουπὰ ἃ αἰ θΠσυ Υ ἴῃ ἘΠ ΐ8, ΠΟῪ {ἰ{Ἰ|ο80 β8πι 6 η ΟΥ̓ τη 6 
ΘΠΘΙΩΥ, ὙΠῸ Δἴ6 ἴο γοίαγη ἴῸ ὑΠ6 1} Ὠδῦϊγα Ἰδηὰ ΔῸΣ [ὈΓρΊγΘη 688 
τεοοϊνθα απὰ {Παγείοσα ΤῸ γΘ ρασγίθα ΑΥΑΥ ΟΥ̓ {Π6 Θμθηγ, οουά 
ῬΓΑΥ ἴο {π6 1ωογὰ ἴῃ [9 ἐθίρ]6 Ὀθίογθ ἐμπὶν τοίαση. Μοβὲ ὀχρο- 
βἰοτβ (Κ πο πὶ, Ὑ α180].,) Οὐα]πλ.) δηὰ οὐδοῦβθ), ἐπογϑίοσθ, ἀπάον- 

βίδπα [6 ὑγογάβ 80 ἐπαὲ ἐῃο88 στϑηιαϊ πἰησ ὈΘ πὰ ἔὰγη ἴο ἐη6 Τμογὰ 
ἴῃ ῬΓΑΥΟΙ ; οἴ 6γβ, 88 3.60. β' !)πλ.) σϑῖδυ ἔπ υδρύα ἴο {116 σαρέϊυϊ δὲ 

γεϊϊηεϊ ἴῃ ἔεγνα, Ὀὰὶ [μΠ6 σαρθλνθϑ οου]α ποι [6 Γ οΟΙΩ8 ἴο {Π6 [θῃρ]6, 
Ἀαίοσθ ἸΠΘῪ τ ΓΟ ἔσθθ Ποῖ τϑίασῃ ἴο [9 14π4, Ὀδίοσθ ΠΟΥ ὙΈΓΘ 
σΑττῖθα ἀὐγαγ. ὙΠῸ Βαρρί γἱμς οὗ ἃ ἀἰογθηὶ βαδ᾽θοῖ ἔτοπι Ων 

ΤΥ Ῥθορ]θ [βγϑβὶ 18 δγίἡέγασγ. ὙΤῈῈ6 βοϊαϊίοι οὐ [Π6 ἀἰ βίου εΥ 
Ό]ΠΙοννΒ ἔγοπι (6 ραββαρεβ οὗ 1π6 ἴανν, σῃῖοι ἡγοτθ Ὀθίοστο (Π6 

τηϊπὰ οἵὗἩ ϑοϊογιοῃ, 1μὲν. χχνὶ. 17, “ἐ γα 81|4}} θ6 8᾽αῖπ βϑίοσθ γοὺγ 
ΘΠΘΠγῖ68, δηὰ {ΠΟῪ ὑπαὶ Παΐῖθ γοὺ 58}18}} γαῖσῃΒ ΟΥ̓’ γοὺὰ, ἃπὰ γ9 
8[18}} ἦδϑ ἤθη ποπα ρυγβαθι γοῦ," δηά Π6αϊ. χχν , 25, “ἼΤῊθ 
Ἰμογά 5}}41} σαβα ἔβα ἴο δ6 βίη Βοίοτθ {π|π6 ϑηθιμΐθϑ ; ἰβοὰ 

δ] γὸ ουξ ὁῃθ ὙΑΥ αραϊπβῦ ἔβϑη, πὰ ἢθθ βϑύθὴ ὑνᾶγ8 ὈΘΙΌΓΘ 
πο. Τ]ιΘ ρμαπίϑῃπιοπῦ μοτα [πγθαϊθηθα οοηβίϑίβα ποῖ ἴῃ 16 
ΤΘΏΊΟΥ͂ΑΙ οὗἩ [6 τυ βο]θ ρθορὶβ ἰηΐο ἃ ἐογεῖρῃ ἰαπά, Ὀὰδ ΟὨ]Υ ἴῃ ἘΠ 6 
Ἑσοηαααβῖ δηά βαθ)]ραίίοη οὗὨ [βγ86] ὈῪ ἔογεῖρῃ παίίοῃβ ἱπέγυαΐπρ 
ἰηΐο ἘΠοἷγ ΘΟ ΠΕ ΥΎ, 80 ἐπα {Π6 πιᾶ88 οὗὨ [86 Ρ600]6 τϑπιδί πα ἴῃ 
1Π6 οοππέγυ, δῃα ΟὨ]Ὺ {6 σαρεΐνο8 οὗὨἁ γᾶν δπὰ 4116 ἀββαγίβγβϑ ὑγθὺθ 
Τοιβονρα ἰηίο ἔογεῖρτι οοπιητῖθβ. ΤΠ (Π6 5πιϊτἴθη ταϊρηΐ ἑαγῃ ἴο 
1Π6 Τιογὰ ἴῃ ἢΐ8 ἔθπιρ]6 πα γϑοοῖνα ἐογρίνθῃββϑ, {πᾶῦ ΤΠῸῪ ταῖρῃς 
Βα ἀο]ϊνεγοά ἴσοι ἴπ6 παῃά οὐὨἩ {86 βπθιηΥ, ἀπά {Π|Ὸ 6χ 68 δηά 

ἀοβοσίουθ τπαῖρης θ6 τεϑίογθα ἰοὸ 1μ8ῖγ παῖῖνβ ἰδηά. 
Υ͂. 835, 86. 16 τμ6 Ἰμογὰ ραηΐβῃ [86 Ἰαπα ὁπ δοοοὰπί οὗὨ 18 β[η8 

σι ἢ ἀτουριβ δηα ναπὶ οὗ ταΐῃ, Ῥεαξ. αὶ. 17; οοπηρ. τὴ 1μον. 

ι Ὑμε οἱὰ ορὶπίοπϑβ οἱ ἐμι8 ροϊῃξ, 860 ἰπ δεν ησὶ Οὐδεγυαίί, 48. ἵ. Ὀ. 
10. 
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χχνὶ. 19, δὲ διἷπι ογρῖνθ 8 ρθορία δῃᾷ βοπὰ σαΐῃ ἴὸ ἴδε Ἰαπά, 17 
ΤΠ6Ύ ἴάτῃ ἔτοτη {μι γ βὶπβ το δΐπι. Σ ΩΓ 12 ἡ βθα ἴμοα Βαμα Ιοϑὲ 

ἤθη (ΡΒ. ἵν. 30), ποῖ, ὑγβϑῃ τβοα μρατοβὲ ἔμ θπὶ (Πα! 4., Αθαγῇ. 
8πὰ οὔθ σβ.) ΟὈΠΊΓΆΓΥ [0 αβᾶρθ ἃπα σγαπιπιαῦ ἀ6 Υ οἰἴθ τοπάθγοά 
Ὁ ΓΙ 13» δον ὕποὺ Παβὲ ροϊῃύοά οὐἵ ἔποπὶ (π6 ροοά γΥ: 13 ἀο68 

ποῖ τλθ8Π, αὔίον ἐλαΐ, ἀιιὰ [π6 γιὲ. σαπηοῦ βίαηα ἔὸν [Π6 ργαδέ. "Ὁ 
Ὁ Οονγοβροη 8 ΜΠ ΘᾺ Ἢ ν. 838, δπα τηθϑπ8, σμθπ τ οὰ 
τϑϑομοδὲ ἐμπθη [ῃ6 ροοά γγᾶὰΥ. Τηθ ψογάβ οοπίδϊη [86 τηοῖϊγα ἴο 
Ῥᾶγάοη. Ὑμθη Οοἄ ἰδδοῖιθβ 8 ρθορῖίθ, δῃά 1 {ΠΟΥ [ΟΠ]ον ποῖ 
ἢΐβ σοπητπθη 48 Θπἀθανοῦγβ ἴ0 Ὀτγίηρ ἔπθπὶ Ῥ8οκ ὈῪ “ἢ δϑεϊβοπηθπὶ 
ἴο ἴπΠ6 ροοά νγᾶγ, μ6 τουδὶ ραγάοῃ ἴποιω, 16 δοκπον)οαρσίηρ {116 
Ρυπίβμηιθηΐ 88 ἃ οἢδϑεϊβοιηθηΐῦ [ΠΕΥ̓ ὈΓΑΥ͂ [0 Ἠΐπι. 

γυ. ὃ1---40. [πη ν. 81 βοϊοιγηοπ πϑῃι88 [ῃ6 ναγίοιιβ μασι 68, 
Φαπυΐηο, ἱΡ Οοά οπ ἀροοπηξ οὐ {π6 58'π8 οὐ μιἷ8 ρθορίβ πιβκθ [88 
ΘΑΓΙΝ ἃ8 ὈΓΆ58 ἃΠ4 ἸΓΟΠ, 80 {πα} 11 γ16}48 πὸ ἰποῦθαβθ, ἴ[μον. χχν!. 
19 ἢ; όουϊ, χχυῖ!. 28; ἀπά {Π6 5ἰαῇ᾽ οὗἨ Ὀγϑαὰ 18 ὑγόκθῃ (1μον. 
ΧχΥΊ. 20)---ροβί]θ ποθ ([μον. χχνὶ, 25), Ὀ] βίη ἀπά 7διηάϊοθ οὗ 
γϑ]]ονη 688 οὗ [ῃ6 ρσγαϊπὶ (θα. χχνῖ!. 22) ; σοπϑυχηΐηρ Ἰοουϑὲ 
πὶ 18. ἃ τηθ 16 Θρ ποῖ οὗ ΠΞῚΝ ξουιπρά αὔδν θϑαΐ. χχνὶ. 38, 

Ὑ ΠΟΘ [80 φοηϑαμαροῃ ὈΡΗ͂ οὗ τὴ9 δτϑὶῃ ΕΥ̓ {Ππ6 Ἰοουβίβ 18 
{Ὠγθαῖθ 64) ; ἀἰδέγ688 ἔγοπὶ Θμθμἶθδ 1 [Π6 ἰαπά οὗ {Π6ῖὶγ ραίεβ, [δὲ 
18) {Π6ἷν οἰεἶα8, πὶ ἘΠ ῖΣ οὐη ἰδπὰ (ὉΓ ψἰς ἢ βίαπά, θβυξ. χχν . 

52, “ἴῃ 4}} {Πγ ραῦαβ, ἱπ [γ τ μοΐθ ]α πα), 88 1ξ 18 ἐῃγεαΐϊθποά ἴῃ 
ςορίουβ ἰογπιβ, Πϑαῦ. χυῖ!, 49 ---57, ἴο [Π6 ἀθδρίβθιβ οὗ {πὸ ἂν; 
ἤπιαν, ρίαρτιθβ ἀῃα 8. οκῆθββ898 οὗ ΘΥΘΥῪ Κίὶπά, 88. {Π6Ὺ ἃτα ἴο [Ἀ]]} 
ἴπ τ υγ! Ὁ]6 τᾶ 8 ἀροι [6 ἐγδΏΒρΎΘΒ8018 ΔΟοογαΪπρ' ἴ0 [μον. χχνὶ. 
10, δῃᾷ ϑυῖ, χχνῖ!, 59--.61---ηά {Ἰ6ῃ ν. 28 σοιηργθ θη 4} 
116 τϑδὲ ἴῃ {Π6 ὑΟΡΒ, ΘΥΟΥῪ ῬΓΘΥΘΥ, ΘΥΘΓῪ ΒΡ] Ἰοδείοη, ταὶ ἷ5 
τηδὰθ ὈΥ̓͂ ΔΠΥ πΊ8Π, ΟΥ̓ 41} {ΠΥ ρθορὶα ἴβγαθὶ, μθὴ {Π6Ὺ Κπον 
ΘΥ̓ΘΙῪ πιδῃ {86 ρΙαραθ οὗἉ Ὠΐδ οὐγῃ ᾿θαγί. τοῦ »Ὰ» ἜΧΡΙ Δ ίοσΥ 

οὗ ΜΒ ἢ βίαπά 2 ΟἸγ. νἱ. 29 ΔῸΣ ἾΣ)}» ὙαΊΆ0]. ἀπὰ ( α 

1μ8Ρ. υπάογβίδηά οὗὨ ἀοίον απίηιῖ, φυσι φμΐδφιιο δοπεϊξ αριιά δὲ; 

1 ΤῈ6 ποτὰ ἾΡΑΝ ἷπ 411 ρίδθθβ ψγῆογο ἰξ ὁοοῦγβ ἰὰ οομποοίϊοι Ὑγἢ 

ἐρο Νπρονα (ἴδε αθονο οἰϊοα, 2 ΟἸ τ. νἱ. 28; Απι. ἵν. 9; Ηδρ. ἰϊ. 

11- εἰρυίῆοβ ἃ ἀἴβθδ88 οὗ ρτδίῃ, υ]ἰ ἢ 8 ργοάυσοά ἴῃ Αταρῖδ ὈΥ δ μοὶ 
γγϊπά, δηα οοπβὶϑἐ8β ἴῃ (86 ϑδγβ Ὀθοοπηΐπρ' γ9] 10 πὰ ὑϑασίηρ᾽ πὸ ρίοΚ] 68, 
οοιηρ. Εὐτβκαὶ ἴῃ ΝΘ γ᾽ 8 Βοβοι τοῖν. ν. Ασδθίθη, ργϑῦ, ῥ. 46. 
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“. Ὁ. Μιῖοῖι., ποοά οἵ ὀνϑγν Κἰπά, νυ οὶ 1 σαπποῖ μοτθ ραγίϊοιι- 
ἰδγίγ παπιθ---οοστοοὶ 'ῃ βυθβίαποθ Ὀὰΐ ποῖ οχρ]αἰπίηρ π|6 ἔθσιηβ. 
᾿οῷ ΜᾺ) 5:6π1ῆ658 Ὀἰνίπα Ομ αδεϊβαιιθηΐβ, νν ἱοἷι αβϑοῖ 0116 ᾿μθαγί, 

ἐμαὶ 15, Βα βετίηρβ, Β: Οἰκη 5868, ρϑὶῃβ, θυ ]], ἀπ πηϊβίογίαηθ, τ ἢ 
ἴδ ᾿πά ᾽ν! 1.8] Τϑοορη 868 ἃ8 Ὀἱνῖπ6 ΟΠ 88|86 πιθη 8. --- ἢ 411 [Π686 
ξ8865 ΤΊΔΥ ἀοα μον [Π6 ᾿γΑΥΘΥ δηὰ ρῖνθ ἴο ΘΥΘΙΥ πιδῃ δοοογάΐηνσ 
ἴο 411 Β185. τγδγ8. ἐμαὶ 18, 411 ἢϊ8. σοι οῖ, 88 ἢ6 Κπονγβ ὑπ6 μθϑγῖ, 
“(ος ἴποὰ δομθ Κηονγοϑὲ {Π6 Πϑαγὲ οὗ 4}} {π6 ομ]άγϑη οὐ πηθη,; 
νυν. 389. 4.8 μιϑαγί-βθασομον (1ὐοα.18 δἰοῃθ 80]6 ἴο ρίνθ ἴο θυ θῪ οῃ6 
δοοογάϊπρ ἴὸ 8}} μἷβ τναγ8, 8ῃ4 80 10 ἤϑᾶγ 1}18 ὈγΑΥΘΡ 48 1 18 ροοα 
ἴον Βἴπι, 76Γ. χυῇ, 10.--- ΤΊ] οὐ͵εςοὶ οὗἁ 41} μϑαγίηρ οἵ ργαγϑῦ, {παῖ 
ΠΟΥ͂ ΒΒου ]ὰ ἔβαν (π6 Ἰωογὰ, 8βο ἰοῃρ 85 ἴδον Ἰἰἶνθ ἰπ ἐπθ ἰδπά (ν. 
40), 15 Ἐχργβϑθθα ἴ8 1Π8 βαῖῃθ ἡ Όγ8, Ἡ ΠΙΟΙ. το ρίνθῃ ἴῃ ΠὨϑαΐ, ᾿ν. 
10 δ5 1μ6 οδ]θοϊ οὗ ἐϑδοβίπρ [π6 σομητηδη ιηθη!8 οὗ (ἀοά. 

γν. 41-48. Αἴον {16 ρϑείοι ἴογ ἐπ6 ἢραγίηρ οὗὨἨ ΘυθσῪ 
Ῥγάγοσ οὗ [86 βγβϑο ἴθ [0]]Ονν8 παίαγα! γ 1.86 1πουρῆς οὗὨ [Π6 
δἰ ΓΑ ΡῸΓ, πο 8} [5γβϑ ἴθ, 0 Μ0}}} σοτωθ ἴτῸπι ἃ ἀϊβίδπε οουπίτυ 
οῃ δοοοιηΐ οὗ {π6 πϑιη οὗ οά ἴο ῥΓΔΥ ἰο “6]ιοναῖι 'π Ηἷβ 
ἴθ ρ]6. ὙΠιαὶ βιοῖ ΒΕ ΓηροΥΒ Ὑ01}} Θοτὴθ ϑο]οπλοι ργαϑατμθ5 ΜΠ 
οομδάδηοο ; Μοβοβ, Να. χν. 14---10, μαι αἰγεδαγ ρμεγπι θά {86 
ΒΙΓΔΏΡῸΙ 50] ουγηίΐηρ ἴῃ 18γ86] ἰο οἶεσ αὖ [μ6 ἰδθογπδοίθ, δὰ (86 
δτοδῖ πᾶτης οὗ 189 1ωυγά, ἈΪ8 βίγοησ μβαπά δηά [εἷἰ8 ουὐ-ϑίτοιομοα 
ἅγῖη μα Ὀθοοῖαθ Κποόνη ἴῃ Μοβαϑ᾽ {ἰπὴ6 ἰο 8]] βυστουπαάϊηρ παίϊοηβ 
(ἔχ. χν. 14, χνῆ. 1; “08. ν. 1), δῃά {πὸ Κπον]βθάρβ οὗ [πὸ 
Β᾽οσγίουβ ἀθϑάβ οὗ (ἀοά ἴῃ δπά διποηρ [5γ86] 1[86}} μδὰ ρϑηοίγαϊθα 
85 ἴᾺΥ 88 ΝΜίοβοροίδηνϊα ἴο Βαϊδαπι,} σοηρ. Ἡδηρβίθηθ. ἀἷθ6 (ἀθβοῇ. 
ΒΙ!. ρ. 14.-- Τὸ νογὰβ ΤΡΊΙ ΣΙ ἀπ ΤΤΝΟΣῚ ΣῊ βίδπαϊηνσ 

βορδγαίθὶυ ἴπ Εχ, χὶϊ. 9, ΧΧΧΠ, ΠἹ » 8πά νὶ. ὃ, ἀπά υβοὰ ααϊίο 
ΒΥ ΠΟΠΥΙΠΟΌΒΙΥ ἷπ δαί, 1χ. 26 διὰ 29, ἀγθ οοηπθοῖθα τορϑῖμεν ἴῃ 
Βουῖ. 85 186 βίδπαϊῃρ οσχργεβϑίοῃ ἔοσ (ἴθ ψνοηἀογα! ἀοΐηρβ οὗ 
οπχηἱροΐθηςο, ὈΥ πὶ ἢ οὐ γϑάθαπιθά 8 ρθορὶβ ἤτοτα ἴπ6 Ὀοπά- 
δ’8 οἵ Εργρε (οοπρ. οι. ἱν. 84, ν. 1, νἱϊ. 19, χὶ. 2, χχυὶ. 8.) 
Απὰ ναι 18 Ἔχργϑββϑά, Πϑυΐ. χχνῖ. 10, 8. 1π6. Ὀ]οββθὰ δοηβθ- 
αθησθ οὗἉ β8γδ8}᾽8 νι Κίπρ' ἴῃ [Π6 σοτητηϑηἀπιθηῖβ οὗ αοά : ““ 8]} 
Ρθορίθ οὔ 1Π6 ϑασγίμ ν}}}} 866 {παῦ {π9 παπιὸ οὗ {π6 1,ογὰ 18 παιηϑά 
ὑροη {Π66,᾽ ἐΠ18 ϑΘοϊοιμομ γι βἤουβ ἰο {Π|6 [6 πιρ]6 858 6 ἔσιιϊξ οὗ 

1 Ἠϊδβέογίοδὶ ἔδεἰβ οἵ {18 Κὶ πῆ ἃγὸ ποῖ Κπονῃ οἵ βοϊοπιομ'β ἐθιιρίθ, 
88 ἴΠ6 4πδθῃ οὗ ϑ'8ϑθδα οᾶτηθ ἰο Ψογυβαίθπι ποῖ (0 ὈΓΔΥ͂ 'π (μ6 ἐθτορ]θ, 
δυὶ το Ἰεδγῃ οὗ [6 νυϊβάοπι οἵ ϑοϊοπιοη. 
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Ἰιθατΐπρ [μ6 ργαγθτ, ΜΠ οἷ {16 μοαίῃθη οὔἕεν ἴῃ ἴξν εϊᾶΐ 41} παιίοι 5 
Μ01}} δος κπον]θᾶρα ἐπα πδῆλο οὗ {πὸ 1ωογά, ἴο ἔθϑαν (γϑυθύθῃςοθ) ἴηι 
(ἢ 18 {π6 οδ]θοῖ οὗὨἨ ΘΥΘΙῪ ᾿ϑδγΐηρ οὗὨ ρῥγάγοῦ ὉγῪ Οο4) διὰ 
Ἰϑαγῃ [ιἷ8 ταὶ ργθβθῆς ἷπ {π6 ἐθιηρ]6.--- 6 ρἴγαβθ Τγρα ΒΥ 
οςομττίηρ ἱπ δ θτοιίδιι κρῃ Ὧν ΓΓΤΙ Ὁ ΒΥ) [1.6 πᾶπιθ οὗ {Π6 

Ιιογᾷ 18 παπηθὰ οἢ ΔΠΥ͂ 0Π6,) 0 ἃ ἰιοιι89 (ςοτηρ. «{[6Γ. Υἱϊ. 10, 11, 
14, 80, χὶν. 9, χνυ. 10, χχυ. 29, ἄς.), 1η6 τηοβὲ σθοθηΐ οχροϑβιοῦβ 
(8.66 Ηἰισῖσ, Μαῦγ., {Ππ|ῦγ. οπ 4716.) Ἔχρίαίῃ ἔα βοὶγ, ἢθ Ὀθδσβ 
ἤγοπη τὴ (76 [ονα!) 18 πᾶπιθ: ἰδ βιρηϊῆθα, αοχὶ 18. 'π Πίπι, 
ταυθαϊθὰ ἴῃ [ιἱπι, ΣΘΑΙ Ὺ ργεβθηΐ, οοπρ. Ηθηρβίοη. ΟἸχβιο]. 11}. 

. 381. 
ὺ Ιμ νν. 44---δ8 ϑοϊοιηοη ἤπα}]γ οηίγθαὶβ ἃ μοατίηρ ἴῃ [Π6 οΆ86 
θη ἤν ἔγοπι «6γυβϑαΐθη δηᾶ 106 16} 016 ὈΥΔΥΘΥΒ ἃγο αἰγθοίθα 
ΕΠ Π6ν ἴο ἔα Τωοτὰ. Εἴγϑί, νν. 44 δπὰ 45, 16 1βγϑθὶ ρὸ ἴο γᾶν 
ΒΥ ογάογ οὗ 1π6 Τωοσά. Ὦ. Κιμνοδ οχρ]αΐπβ 1}|6 νγογάβ8, 'ἰπ πὸ 
ὙΓΆΥ ἴῃ σις ποὺ 1] 86π4 {Π|6π|, ἴ00 Βρθοΐδ!]Υ οὗ δῇ δχργαββ 
Ῥινῖπο οοτηπιδηἃ ἘΠγΟῸΡἢ ἃ ργορμθὶ οὐ Τπσουρῇ τπ6 {τῖπι δηὰ 
ΤΒαπηηΐπι. ΤΊΘΥ ἀθποῖθ τη γοὶΥ {Π6 ταῦ τ ]Οἢ 15 σαττῖθ ΟἹ ΤῸΓ 
{Π6 ροοά οὗ 6 ἘΒΘοΟΥδοΥ.--- ΕΟΥῪ σὶρ ἢ ἔθου 8 ὙΓΑΓ '8 ἃ ψγὰ Ὁ οὗ ἐῃ0 
1μοτὰ (1 ὅδπι. χχν. 38), νἬθγο 1βγδοὶ τιϊσἢξ ὈΓΑΥ, πᾶν ἴΠ6 [οτὰ 
ἀο στρ. ΒΨ ΓΙῸ ἴο ἀο τὶρ!! ον ἡπαάστηθπὲ, δἰ γαγβ ἀθποῖββ 

1μι6 ἀφοϊ βίοι ἴῃ ἕλνουν οὗἉ [Π6 τἱρῃϊοοιβ οαα56, οοπιρ. Ὠοαΐ. σ. 18 ; 
Ῥ5. ἰχ. δ; ἀπά Ἡρηρβίθην. (ὐογηπι. οἡ ἔϊιθ ραβϑαρεὲ. ΤῊ ἀΐγος- 
οη οὗἉ Π8 ΟΥ̓68 ἴῃ ὈγΑΥΘΡ ἴο 1Π8 ἐθῃ}ρ]6, δοοογάϊηρ ἴο ϑιθῃεὶ, 
Ὑου 65. ὃ. ἀ. Α. Τοβι. Ρ. 192, πὰβ ἴο βεῦνθ “88 πη ἱπάϊοδεϊοι, 
{πὸ 8. πιδῃ νογβηρρθα ἔμ αοά, ἴῃ Βοποὰὺς οὗἉ ψ]ιοῖα (18 ἔοπιρ]θ 
νν88 δτοοίθα, [{π588]5{Ἀ οί οΥὙ ; ἃ8 186 ἔγιιθ στουπὰ δὺ ἱπ 116 
Βο] 16 οὗἹἩ 1Ππ| τϑὰὶ ργθβθποθ οὗ (οά ἴπ 1Π6 ἐθιιρῖ6---α 6116 6 ἐμαὶ 
νὰ8 ἃ γαὶῃ ἱπημασίπαιίοη ἴθ {Π6 Ποαί θη ἢ τεβρθοῖ ἴὸ ἐμοῖς 
δοάβ, τ Πογθαβ διθοηρσ ἐπα 15γ6} 1168 18 τεβιβα οῃ {πὸ ἔδοϊ γοϊαϊοά, 
ν. 10, οὗ {πὲ φοπάἀδβοθπαϊπσ σταςο οὗ Οοά.--- Λεσέ, νν. 46---49, 
1Ε Ιβγαθὶ οὐ δοοουηὶ οὗ ἢ118 5318 ὑγοσθ ἕο 86 ἀοϊϊτεγοὰ ἴο Ἦϊξ 
ΘΠΘΙΩΥ͂ 8ηἃ σΑΥΤΙΘα ΑΥτΑΥ ἰπἴο 1116 ἐπε πηγ 8 ἰαπα. [Ιπ {{π||8 ρϑιϊτίοι 
Βο]οπηοη Τείετβ ἴο {π6 ἐπγοαιοπίηρ, μον. χχνΐ. 88 δῃᾷ 44, θὰϊ 50 
τα 16 ἀοε8 ποῖ σοπῆπο ᾿ῖ8 ῬΓΑΥΘΡ ΠΙΘΣΟΙΥ ἴο [ῃ6 Ἑαρ ΕΠ οὗ τη 6 
ΜΠ 016 ρθορὶο ργεάϊοιθᾷ {Ππογθ ἀπά ἱπ οι. χχυῆὶ. 48 Β΄. ἀπὰ 64 
ΤῊ, οοταρ. ἢ χχχ. 1---ὅ, θὰϊ οχίοπάς [ἰ ΘΘΠΘΓΆΪΙΥ ἔο ἜυεσῪ τὸ- 
ἸΟΥ͂Ά] ἱπίο ἸΔῈ ΠΟΤ 5 ἰαπὰ. "ὦ Ὁν ων, ἴο ἴ6Κὸ ἴο Βοατῖ, 

ἜΣ 

Ἕ 
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οοῃδιάον, θα. ἰν. 39, δῃἀ νι τποαΐ ἀπ οδ]οςί, ἴο γϑῆθοϊ, σοῦ. 
180 ραββαᾶρθ ποθ δἰ υἀϑά ἰο, θϑαΐ. χυχ. 1.--- θ οοπβδεββίου οὔ 
8ῖη, ἡ ἰο ἢ Θο]ομο σα ἶγο8. 85 ἴπ6 οοπαϊίοπ οἵ Ὀοΐπρ Ποαγά, 
ὌΡΟΣ ἼΣΝΤΤΊ ὌΝΤΙ 1Π6 96 »ν8 ἀρρτοργϊαιθα νογὰ [Ὁ πογὰ ἴῃ 

1|6 Ἔχῖϊθ, (οοιηρ. 58. ενὶ. 6 ; Ῥδῃ. ἴχ. δ), ἃ8 1ῃ6 πιοβὲ δχμαιβίϊνθ 
ἘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ Οὗ ἐΠ6 ἀθαροβδὲ ςοηβοίοιβποββ οὐ καὶ ἀπ β'η. ΤῊΘ 
ΜΟΓ8 σΟΠ 81 ἃ ΟἸἸΠΊΔΧ ; ΜΙΔΥ» ἴ0 5146, ἰαδί, ἀθηοῖθϑ βίῃ ἴπ 18 
πορϑίϊνα αβρεοῖ, 85 ἃ ἀθνίαἰίοη ἔγοπι [ΠῸ νὯῪ οὐ αὐοά ; Συ)ν ἴο 
δοῖ ρούψυβοὶυ, ἴῃ 118. ροβίεῖνθ δϑρϑοῖ, 85 8 ροῦνουβίοῃ οὗ σἹρὶ, 
(5.0. σχχνῖ!. 27, οοιρ. Ηδνθγῃ. οὐ Πα. ἰχ. ὅ); ϑῃδν ἴῃ 

Αγαῦ. ὧδ,» τίασπα συρίαϊίαίε εἰ σοποιρίϑοοπίϊα ζαϊί, ἴπι ὅγγ. ρόν- 

ἐιγδαίιιδ 68ὲ απΐπιο ἀθποῖθβ βὶπ 88 ραβϑίοη, ψΠΐοΝ ρῖνθβ τηθῃ ΠῸ 
Ταβῖ, σοῃρ. 188. ᾿ν]]. 11, δηὰ Ηθηρβίοπῦ. (ὐοπαπι. οη πο 58. ἱ. ᾿. 
11, ἀῃὰ {μτ18 ργορϑυϊυ δχργδθββ88 ἔθ ἱπίθσπαὶ ομδσδοῖοῦ οὔ απροά- 
Ἰἴῃ688. 

ἴῃ νυ. 51 ---ὅ8 ϑοϊοπιοπ σοποὶαο5 τ ἢ τηοεϊνε5, τυ πο οασῃξ 
ἴο βεσῦσθ ἐδ μραγίηρ οὗἨ [͵8 ργαυϑγ ου ἐπ ρα οὗ οά. ὅ860- 
Βοθτα. ᾿8}}} τοιρασκοα, τπαὲ {Π|6868 ΓΘΆΒΟΠ8 ΔΡΡΙΥ ποῖ ΤΩΘΙΟΪΥ ἰο 
[86 1.88 θαΐ ἴο 411 {π6 ῥσβοβαϊηρ ροιϊἴοπβ. “ας χια οταυὶ ργὸ 
πλ6 δἰ ὕγὸ ροριιίο πιόο, 7ιι ])οπιΐπι6 ξαεὶδ8 ργορίογεα, φιΐα ροριιῖι5 
ἔμιι8 68, ᾿ΥῸ φιιο ογαυΐ θὲ 660 τοι θογώπι: ἰάθο αἰ168 ργδοεδ βουυΐ 
ἰμῖ εἰ ρορεϊὶ ἰμ. ΙΝίαπι τυ8. 582 γαοὶί πιθπίζοποπι διυιὶ ἵρδῖινι8 δὲ οπι- 
πίμπι σαϑιπι, ἐπ φαΐδιιδ ἱπυοσαξανῖ ὁδδεπὶ Ποηιέπεπι.".--- ΤΠ Τθᾶβοη, 

γ. δ] : “ἐογ 1Π6ὺ ἃγα [ΠΥ ρϑορὶβ δῃὰ {πΐπθ ἱπμογδποθ, στ ΐο}} 
ἴδοα Παδβὲ Ὀγτοῦρῆϊ ουὲ οἵ Εσγρὲ Ποπι {Π|| πιά 8ι οὗ 16 ἔαγηβοο οὔ 
ἸοΠ,᾿" ἰβ ἰακοῃ νοχά ἴοὸσ νγοσὰ ἔγοτῃ Πϑαῖ. ἱν. 20, ἀπά ν. δ2 : “ [0 σ 

ἴδοα Παβὲ βεραγαῖβα {ῃθπὶ ΠΠῸπη ἀπιοπρ; 81} ἔπ6 ῥθορ]θ οὔ {π6 θδσ], 
ἴο θ6 {πῖπ6 ἱπῃογίίδηςο," ἴτοπη 1μ6ν. χχ. 34 απά 20, δοπῖρ. νν 
Ἐχ. χίχ. 5.--Ἴὴ 2 ΟἾγ. τὶ. 40--- 42, {π6 οοποϊαβίοη οὗ [Π6 Ῥγαυθῦ 
δ ταυτί 80 αὶ ἱξ οοβοβ τὴ ἃ 681} ἀροπ ἐπα Τωογὰ ἰο οαιι86 
βϑἴει ἀπ σταοθ ἔτοπὶ {{π|6 ἰθιρ 6 ἰο ργοϑίἀθ Ἵυοῦ ἢΐ8 ρθορ]β. 

Υ͂. δ54-- 6]. Αὐ 1π6 ὁπὰ οὔ [18 ῬΥδυ σὺ βϑο]οιηοιι ἄγο86 ἔγοτῃ ἢΪ8 
Κηθεβ δπὰ Ὀ]οββοά ἔθ ἡ μοΪθ οοηρτεραϊίοη. Τῇΐβ Ὀ]οβδίηρ ἰϑ 
νΑ ΠΕ σ᾽ ἰῃ ΟἸτοηΐΉ168, Ὀθοδῦβθ ἴδ 8 ΟῊΪΥ ἃ τϑοαρὶ ἐ]αίοη οὗἩ [6 
ἰογεροίηρ Ιοπροῦ ρυάγογ.---Ὗ, δ0 σογγοβροπ8 ἰὸ νν. 38 απὰ 24. 
ΤΙ θχβὶ μ81} οὗ τπ6 γθῦβθ γεϑῖβ ου 186 ργοπιῖβθ, Ὀεαΐ. χἧ, 9, 10, 
δηα [18 ]Β] ηοπε, 4705. χχὶ. 44, 45 ἀπά χχὶϊ. 14; (πΠ6 βεσοπα οῃ 
ἴμεν. χχυΐ. 8---138, διὰ ἤθαϊ. χχνὶῇ. 1--14, ν]οτθ 1[π6 “ ροοά 
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ψογ ἢ 18 βρθοϊβοα ἴῃ ἐμο δ] βίη ὑῃ] ἢ 16 Τμογὰ μδα ργοπιίβοά 
ἴο [ι18 ῬΡΘΟρ]θ πὰ ᾿ἱπογίο οοπεϊηαδ}]γ, Βαϊ πον πὶ 1Π6 πηοβὲ ρ]οτῖ-- 
οὐβ τῆϑῃηον [Ὰ]8}164, σομ!ρ. [Π6 γϑιλδγκβ οα ν. 14, δῃὰ Ηβηρβίθῃδ. 
ΟἸιτῖβιοὶ. 11. ρ.. 605. ΤῊ 8 ρ]ογίουβ ἔα] Ε] πηιθηὲ δα ]οτβθά 116 οοη.- 
Βάδπι μορο, ἐμαὶ {Π6 Ἰμογὰ σου] 480 μεγϑαῖδν [118] τπαὲ τ] ἢ 
[8 πδά ῥχομπηῖβθα ἴο [8 βογνδηξ Πανὶ, “ὁ ΤῸ ἃ στοαί ψ1]6 ἰὸ 
ςοπιθ," (2 ὅδ. υἱῖ. 19), 1 ΟΣΪΥ {{|6 ΡΘΟρ]6 ου {πϑὶγ ραγί Κορί 1ῃ8 
ςοηἀϊείοη, οἡ Μ ἷςἢ αἴοπθ 6116 []Β]πηθπῦ οου]ὰ ἔα ρ]αςθ. ὅϑο]ο- 
το [πῃ ΘΛ ΓΘΟΘ8, ἴῃ συν. ὅ1---6], 1π6 ροθείοῃβ οὗ νυ. 28-- 48, 
ἰπ ἴΠ6 ψογάϑ: “16 Ἰωμογὰ Ὀ6 νὶ]Δ α8, 85. 6 νγα8 Ψ ἢ ΟἿΣ ΔΊ οτ8 
--ἰθαῦ 6. πᾶν ᾿πο] 6 οὐν Ποαγίβ απο ἢἶπι, ἕο νγα]}ς 1 4}} Π18 
Ψ4γ5) οἴο. 1680 {π6 6ν]] γγογά, ριΌρ ἢ βϑιθα ὈγΥ Μοβοβ, [μὲν. χχῖν. 
148; Ῥουΐ. χχνη!. 1δ δ) ἸΔΥ ὈοΙΆ] ο α.8.--Οη ν. ὅ7 οοπὶ 
Ιθαῖ. χχχὶ. 6, 8 ; 408.1. ὅ. ̓ γγῆον δμ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ 8 ἴο ἩΡ ἢ 

ἴῃ ἴῃτθθ ραββαροβ, [ἢ {μ6 Ῥοηίαίθαοι τῆδὴ 8 α864 ΟΠΪΥ οπς6 οὗ 
τᾺ6ῃ,) γγῆ0 ογβαϊ ἴμ6 1,ογὰ, Πουΐ, χχχὶϊ. 15; οὔβογν δο δ πιθδ 8, 
ἴο ἴπγονν ἄονγη, βοδέίον, Νη. χὶ. 81.) ἴο σ186 βοτηθίεηρ ἴο 116, Γεβῦ, 
Ἐχ. χχὶϊ!. 11, ἴο ρϑγιαῖῖ, α]ονν, θη. χχχὶ. 28. ΟΥ̓ οά [ογβακίηρ 
μἷθ οὐγῇ, νγ πὰ ἴξ υϑοά βγβι, 8. χχνὶ!. 9, 'ῃ σομποχίοῃ ΨΠῈ 
Ὡ}Ν» 88 ἤθγθ δηὰ οἴθῃ ἴῃ “ 6γθῃλῖα]}.----Ὑ, 61. Τω6ὲ γοῦν ᾿θαγί θ6 
τσ ὮΝ οὐῷ δητίγοὶγ, ἀῃάϊν 46 ά]γ σίνεη ἴο {6 Τωογά, 8ο ἔδαὶ 
τ ἸΩΔΥ Ββανθ ΠῸΣ ἴῃ Εἴτα αἰοῃθ, σορ. χὶ. 4) χν. ὃ---Ἰ4 εἴς. 

ὙΠ ν. 62 Βορίπϑ 186 {πϊγὰ δοῖ, ἐῃ9 οἥξιίηρ, οοηδίδίηρ οὗ ἃ 
ὈῬυγη οὔθ (πῶ, ψ 0} 1116 πιθδι- οἴου σ (τπ}) ΒοἸοηρ- 

ἴηρ ἴο ἴδ, ἃπὰ ἃ ἐβαπβ-οβεσίηρ (ον ΤΒ}» ΠΙ ϑοίοπιοι 

δηά 4}} ἐμ ρθορὶθ οβδσϑα.}-- -Ἴ 6 ἐβιαη  οθοτίηρ, νΠ]οἢ ΘΔ οαϊεα 

1 ΟΒτομῖοϊοβ (2, νἱϊ. 12) ἤϑτθ ἔαγηΐβμθθ δὴ ἱπιρογίδηϊ βαρρ[επιθηΐ ἴῃ 
πο διδίαπιοπῦ, ἐμαὶ ἦτο ἔγοπι ἔθανε οομϑυχηθᾶ {80 οδοτγίπρ. Τῆιαὶ τι ΐ8 
ποίϊοο, νοῦ ονθη Μονοῖβ (Κτὶς, {]πἴοτ. Ρ. 198 δπᾶ 264), δοοογάϊηρ' 
0 δὲβ ἔα]86 νΐϑνγ οὔ 186 βουγοθβ οὗ ΟὨγοπίοὶθϑ, τοραγὰβ 88 ἃ ἰγδα:ἰοηδὶ 
ΔΡΡραπάϊχ, ἀοϑδ ποΐ, ἰῃ σομβθαιθηοα οὗ 118 δΌθθῃοθ ἔγοτι ΟἿν πδυγϑίν, 
Ῥοοοταθ 8ἢ ἱπνοπίϊου ΟὔΒα σοι ρΪοΓ οὔ ΟἸἙγοιίοἶθβ, τί βίπρ' ἔγοπι ἃ ἰονθ 
οὗ [86 τηϊγδουίουθ, 89. ἀθ είίθ δπὰ Ογαηθογρ ἱπιαρίηθ, ᾿88 Ὀθθῃ 
Αἰγοδάν ὑγονθὰ ἴῃ ΤΥ δροΐορ. ὕδῖβ. Ρ. 829. Ὅλ οτηϊθβίοπ οὗ {μΐ8 
τηϊγϑοῦϊουβ ἔδοϊ 18 Θχρ δἰ μθᾶ, δ8 80 Ἰῆϑῃν οἵαν (Πΐηρδ {Ππαὺ ἀγὸ ρϑϑϑϑὰ 
ΟΥ̓́ΘΥ 'π (86 ἀδβογίρίίου οὗ [π6 ἰδπῖρίθ, ὈΥ {μ18, πα 10 ἴθ ργοβαμπηθά ἰο Ὀ8 
Κπονη ἔτουι [86 ἀοάϊοδιίοη οὗ [86 ἰδθθύμδοῖθΌ ΑΒ ἴπ (86 Ἰαἰΐος αοά 
{86 [μοτὰ ἄοεβ ποὶ τϑδί βαίϊββε ννὴ ἢ ΠΊΟΓΘΙΥ͂ τηδη ϑθηρ ᾿ΐ8. Ῥγθβθ ποθ 
ὉΣ ἴδ οἱουὰ β]ΠἸπρ {π6 ΒΟ] οβί, θαι αἶβο οοπβαπιεὰ {μ6 βγβὶ οβοσίηρ 
Ῥγθδβθηϊθᾶ οἱ {86 δἰίδν βίδπάϊηρ Ὀϑίοτθ ἰΐ Ὁ ἄγ ὕτοιῃ βθδυθῃ ([μν. ἰχ. 

Ξὲν 



1 ΚΙΝΟΒ στ. 62. 155 

(μεῖς [μα η 8 ἕου [89 ρτᾶοθ δπὰ οονθπαπί- ἢ αι] π 688 οὐ αοἀ πὰ 
τεργεβοπῖθα {ΠῸ1Ὁ σοτητηυπΐοη, {πεῖν ποῦβθ δηα 140]9 σοτηρδηΐοη- 
5ῃϊρ τῖτἢ 16 Ἰωογὰ (οοπιρ. ΒΒ γ, ϑγτηῦ. 11. ρ. 868 Ν᾿, ἀπὰ Κυτί, 
ἀ. Μοβ. Ορίδν. Ρ. 129 Π.), σοπϑίβιθά, ἱπ σοσγθϑροηάθηοθ νἱἢ {86 
διαί 685 οὐ {Π6 τηδηὶ βϑίδουβ οὗἩ 1π6 Ὠίνῖπθ σταςθ, οὔ 22.000 
Ἔχ δηὰ 120,000 βἴιθβαρ. ΤΠ 8 18 80 ΘΠΟΥΠΊΟῸΒ ἃ ΠΌΠΊΡΘΡ οὗ νἱο- 
ἔπι8, ἐπαῖ, 858 ἴῃ {Π6 {πη Κ- θυ ρβ, ον {π6 ἴαί ρίθοββ οὺπ 

στ) τ ΓΘ ὈαΓΠΘα προη {6 Αἰ ἴαγ, νν}}}18 1Π6 τοδὶ οὔ [Π68 5} 

νᾶ Γεβεγνθὰ [ογ 186 βδοσίοῖαὶ τοραϑ.---΄. Ὁ). ΜΊοΝ. οπῖθγβ ἰμῖο 
ἃ τἸϑάϊουβ σϑοκοηΐϊηρ οὗ ργορδὈ! 1168, ποῖον 186. 1Βγαθ] 68 δ8- 
Ἐοι Ὀ]6 «ἃ 1π ΘΓ βα ὁπ σου] ἢᾶνο σοπϑαπιϑα 22,000 ΟΧρι ἴῃ ἔοαγίθθη 
ἄαγβ, νι βογθῖη πόσγονοῦ ΒῈ Δ]τοροίμοσ ἔοσροίβ [π6 120,000 8[166ρ 
οβεγθα αἵ 1116 βαπιθ {ἴπιθ, δῃά {Π6π, τ Ποῦ ΔΠῪ Δα ΠΟΥ ἐγ ἔτοτα 
ἴδ τεσχῖ, αἰνιά68 {Π|686 Οἤ τ ηρΒ διηοπρ [Ὀαγίθθη ἄδγβ, [ποσὰ ρἢ ΤΠΟΥ 
ψἜ͵Γ6 οἴἶετοα, δοοογάϊηρ ἴο ν. 68, ον αἱ ἴπῸ ἀθαϊςαίίοπ οὗ {116 
το ρ}6, ἢ] ἢ Ἰαβίθα Ὀπὶ βθνθὴ ἀαγβ8. ὙΠ6 βαυθὴ ἀδυβ᾽ ἔβαβί οὗ 
1ΔὈ ΓΏ40}68 σου Π]Υ [Ὁ] ονγοα ἱτηχηθ ἰα ο Υ αἴτογ, δας {}}185 18 ρ] αἰ Ὠ]Υ 
ἀϊδεϊ προ ϊβηθα ἔγοτα ὑπ ἀφάϊςαύοη οἱὐὨ ἐδ ἴθιιρὶθ ὈΥ [Π|6 ἜΧΡΥΘ88 
ἀϊν!βίοη οὗ βανθῖι ἀδΥ5 δηἃ βονθῃ ἀδγ8 (Υ. θὅ.) ὙὍΤῇ6 ψΠ0]6 68]- 
ςυ]ατίοη, ᾿πἀοοά, 15 νἱτἰαἴεα, θεσαυβ ΜΙίοἢ., δοοογάϊηρ ἴο ἢἷ8 4]1ο- 
δεῖ Ὶ οχίθσμαὶ το δ οὗ δχδπιπαίίομ, δ] ]αῖθϑ [ῃ6 παιαθοῦ οὗ 
16 οὔἴδδυί πρβ ΠιΘΓΟΙΥ ΠΌΤ ἀπ Θοοποιηῖοαὶ ροϊηξ οὗ νἱονγ. 1 8.]ο- 
πιο 8πὰ 4}} [6 ρεορὶβ οἴεγϑά ὑμδη 8 ἴο {πὸ Ἰμογὰ ἰὼν {πὸ ἕανουῦ 
οὔ τμ6 δα άΐην οὗ 116 ἐθπιρ]6 Ὀδίῃηρ ΠΑΡΡΙΪΥ οοιηρεἰθα, ἀπὰ πονν 
αἶθο σοπϑβοογαίθα Υ {Π6 τηϊγασαϊουβ τηδηϊ βίαιοι οὗ (οά, 1ἰ 
ΜΟῈ]Δ ΟΟΟῸΓ ἴο 0 [53Γδ6 116 ἴο οδ]ου]αῖθ θοοποιαῖ δ} }γ, μοῦ ον ἢ6 
ςου α, τ 18. ἔτ γ, οΘοπβατηθ δἰ ορθίμοῦ 186 Γπδηκ-οἤἴοτίηρβ 
Ρτοβθηϊθά ὉΥ μἷπη. 6 ργορδθι ΠΥ οὗ [Π6 παταροῦ τηθπίϊοποά 
ο8Π ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 οδἰϊπηδιοἃ ἔγοπι {πὸ σγθαΐηεββ οὐ [π6 τη] ἰτα46 ρο8- 
δῖ] 8βϑθιι θὰ αὐ 1π6 ἀθαϊοαιίοη οὔἉ {116 ἰθιρ]6.--- Ἴῇ, Ὀδβθ [86 
6] άογβ, βοβαβ οἱ ἔδυ} 1168 δῃα ἐγῖθε8, 411} 1ϑγδϑὶ, ἔγοπῃ {Π6 ταρίοῃ οὗ 
Ἠδυιδῖῃ ἴο 16 τῖνος οὔ Ἐργρί, ἴπ στοαὶ δββϑιθὶγ, (Ὁ) Ὀτη» 

ν. 15) ἀρρθαγθά δὐ {18 ἔδδιϊναὶ, ποῦ ΠΥ ΠαΥΘ Θαβὶ!Υ Βέθῃ 
100,000 ἔλεμογβ, απὰ 20,000 ε]4618, ᾿ιθα 8 οὗἁ ἔλπι}} 168, ἀπὰ ἐχῖ 068, 

24), ἴῃ ογάθσ ἰο βδῃοίίοη {86 δἰΐδν δὲ {π6 Ἰϑρὶτἰπιαΐϑ ρίδοθ οἵ οϑοσίῃρ ; 8βὸ 
πίίὰ 180 τεροι οι οὗ (86 ἔτβί τοϊγδουϊουβ ἔδοί ἴῃ {86 ἀεάϊοαίίου οἵ {88 
φοιορὶθ, [π6 βθοοῃᾷ 8180 ἰβ 80 οοπηθοίοα, [ῃδὶ οὔγ δαΐμον ταῖρ αὶ ἄθθιη ἱΐ 
δΌΡοΤΗυουδβ ἰο τπϑηϊίοῃ 1ΐ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ. 
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ΔβΒΟ ΠΏ ]6 4. Νον ἰδ οῃ 8ῃ ἄνϑσαρθ, Ὄυ ΥΥ ΤΠ οἴδεσο οπ Ὁ οῃ6 
ΒΏΘΘΡ, ΘΥΘΙῪ δἰ 46 Υ 8Π οΟχ, δπὰ {π6 Κίηρ ουΐ οἵ 8 ἀραπάδηοορ, 
2000 οχθῃ δηὰ 2000 βῇβορ, {π6 πυτηθοῦ οὗ ν] οὔτ βιαἑθά ν}}} ποῖ 
ἈΡΡΘΑΡ ἴοο ρτοαί. Νον, ἡ] ΘΙ ΠΟΥ ἃ πη οου]ά οΟηϑατηθ 81] [Π8 
Ποβὴ οὗ ἐπ680 οβδυϊηρβ δὲ [Π|6 ἔδϑιϊναὶ οὐ ποῖ, 8 ἃ τηδί(οσ οὗ πὸ 
ΠΟΠΒΘΑΊΘΠ66, 88 {Π6 Ἰδνν ἴῃ Ει18 ο856 σοπητηαπάρα {μ6 Ὀαγηΐπρ οὗ 
1116 τϑυηδὶ πάθν (μον. νἱ]. 17 ; χῖχ. 0.)--- αἱ, υϑβι 68, 19 πάτα θοΣ 

οὔ νἱςοῖπι8 οἤδγθα πχυϑὲ αν θθθ πη ἀπαβυα }}Υ στοαῖ, 15 θυ θηΐς 
ἴτοιὰ {Π|18, μδὺ [86 ΟΥ̓ ὯὨῸ Πη6ΔῊ8 8128] αἰ ῥδὺ οὗ Βαγη -Οἴἴ τ σ᾽ ττὰβ 
ποῦ βυίοϊοπὲ ἐο σοπίαϊη {116 βδουῖῆοθϑ, δπὰ [Π6 Κίηρ ἱβοσγθίογθ 
ἀφάϊοαῖοα {π6 ψν 8018 βραοθ οὗ ἴπ6 ἵππδὺ σουτί ἔογ ἃ ρίδοα οὗ οβεγ- 
ἴῃ οῃ {Π|8 οςοαβίοη (ν. 64.) ---Ξ Ετοπι {16 τϑρίοη οὗ Ηδπιδὶἢ ἰο 
πο τῖνον οὗ Εργρὲ" ἀδποίϑβ π᾿ ἰθυυιουυ οὗ [5γδθὶ, δοοογάϊηρ ἴο 
[15 ψ!0]6 Ἔχίθης ΠῸπι που ἴο βοαίῃ, 2 ΟἸ"ν. υἱῖ. 8. ὙΠ6 ἀεεοτίρ- 
ἰίοι οὗὨ {πΠ6 που Ὀουπάδσυ, ΓῸΠ ΝΜ ῸΡ (Νυμαι. χἰϊ!. 21, χχχὶν. 

8; Ὅο8. χιϊ, δ; Φυάρ. πὶ. ὃ; Ἷ ΟἈ». χῆϊ, δ; 2. ΚΙ. χῖν. 25; 
Δα. νἱ. 14) 8. [Ἀ]56}Υ ὀχρ]αϊηθα ὈΥ δβοη. (1μρμγρθῦ. Ρ. 799, 
ἐλέ6. '. 185), Εν] (Κτῖι. ασατῃ. ῥ. 646), ϑέμαον οα Φυάᾶρ. 11. ὃ, 
ἃπὰ οἰμογϑ, ὠπίο Παπιαΐΐ,, 80 {Π|2ὺὲ Ἡδπιδῖὶῃ τγὰ8 186 Ὀογάογ οἱξν, 
διὰ μη ἡ 15 ρ]οοπαβίῖς, ἱπ ἀβοίάθα ορροδί(ίοι ἕο τ ἰοἢ 15. 1868 

εἰτουτηϑίαποο, ὑπαὶ ἩΒΘΓΟνΟΓ ἃ Ρ]806 8 ἴο Ὀ6 ἀεβογὶ θα 88 ἃ ρτο- 
ῬΕΙ Ῥουπά ΔΎ ροϊπῦ, ἴΠπ6 5 τ ρ]9 πν οὐ Ὁ τρογοὶν 18 θα, [Ὁγ 

ΘΧΘρ]6, θη. χ. 19; “08. χΙϊ!, ὃ---9, οἴο. τοῦ δηὰ ἘΡΔΕΙ 

ἀδποῖο {Ππ τορίοῃ ἔγοπα 8 ρ[δςθ.--- "3 ΤΩ» 81 ομβ φοπιθϑ, ἐμδὲ 15, 

ἐονγαγά 8, ΠΡΌ ἴῃ ἴῃ ἀϊγοοϊίοη οἔ το Ὁ Ἵν» τονναγά8, ἩΠΡῸ 

Ποιὰ Εἶι6 ἀϊγθοιίοη οἵ, τμαὲ 18, ἥτοπι [6 τϑρίοπ οὔτσδο ἐμαὲ {116 
Ρἶδοθ (οἰ. υ) παιπθά αὔθ 1118 ραυγθϊοΐθ Δ᾽ νᾺγ5 1165 θογοηᾶ {6 
ῬουπάδνΥ Ροϊπί, ἐδ θουμπάδγυ ὑρϑοθ8. ΟἸΪΥ [0 18 πεῖρβθουτ- 
Βοοά. ΓΌΠ 8 ᾿Επιφάνεια οὗ 1Π6 ΟὙοο 8, οὐ. {π6 Ογοῃίοβ, 

Βοένγθθῃ 1, Ἀτῖββα πὰ Ατείμιιβα, 5:1} δπ πηρογίδηξ ἴον οὗὨἉ ἀδοιιΐ 
80,000 ἱῃμαὈϊναηΐ8 ἀμάον [Π6 οΪἀ πᾶπὶθ ξί,:., οοπρ. ΒΌΓΕΙ. 

Ἐοῖβο, ἱ. ρ. 249 Β΄, ἀπ ΥΥ πον, Ὀ15]. ΕΝ. 1. ῥ. 587. Ιὲ αἰά ποὶ 
Ῥοϊοῃρ ἴο {Π|86 Κίπράοηι οὗἁ 15γ86], ΑἸ ποιὰ ρ]ι ὅϑοϊοτηου,, δοοογάϊηρ 
ἴο 2 ΟἸιγ. υἱῖῖ. 4, ρμοββοββθά ἃ ρασὲ οὗ {Π6 τουυιοσυ οἵ διαί." 

1 Εδαπιον (Ῥα]αϑι. Ρ. 126) δγγοῃθοῦθ] νυ σοηίουπαθ ΤΠ Ηδπι- 

τΉ81}} (ἐλέγπια, 86 ἐογεἰβεα ον οὗ ΝΑρ 411) στὰ [Π6 ϑυτίδη Ηδπιδίμ, 
πᾶ υηδογϑίαπαβ οὐ [Π6 ἔογπιοῦ 41} (86 ἀθονθ οἱΐβά Ῥβββδρθϑ, πβοτὸ 
Ἡαπιδι 15 πδπιδὰ 88 (86 που θουπάατΥ οὗ ῬαϊαΞἰ1πο. 
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ΤΙιια τῖνεν οἵ Ερυρὲ ἰδ ποῖ 6 ΝῚ]6, θὰξς [π6 Ὀγοοῖκ ποῖ 68}}8 
ἰηῖο ἐδ Μοαϊξοσγαπθᾶπ 868 δὲ (π6 ἰοσῃ οὐὗἩ ΕΣ ΠΟΟΟΓΌΓΑ, ΟΥ 
ΒΒ ποοοϊτγα, ποῦν 6] Δ σίβιι, απ α ἔοσπιθα ἔΠ6 βου τ θοαπάδγν οὔ ἢ 6 
ἰαπά οὗ 18γδϑ], Ναπι. χχχίν. ὅ ; 9308. χν. 4, 41. Οὐοπιρ. Βοβθημη. 
Ηὰδ. ἀ. Ὀ15]. ΑἸΓΒΘτΊΒΚ. 11. 1, Ὁ. 80 Εδ, αηὰ (ἴθβθη. ἐλόδ. ᾿ϊ. 872. 

Υ͂. δύ. Οἱ {πε οἱρῇε! ἀὰν οὗ {π6 1480 παπιθά βαυϑὴ ἀδυβ᾽ ἔδαβ᾽ 
οἵ ταθόγηδο]65, ἔπαῇ 18, οη {16 ὑνοηίγ-ΓΠἶγὰ ἀν οὗἁ [Π6 βϑνβπί 
ποθ (2 ΟἾγ. νἱῖ. 10) ϑϑοϊοπιοπ ἀἰβιη 8884 {Π6 ρθορ]θ, σψῇὸ 
τοϊαγηθα ἰο ἐπεῖγ ἰοπῖ8 Ἰογ ἢ] ἀπά ρ᾽αά οὗ μοαγί, ἔου 4}} {π6 σοοά- 
μ688 ἔδαῖ {πΠ6 Τωοχὰ μά ἀοπο ἴον Πανὶ ἢΪ8 βοσναπὶ δπὰ 18γδ6] ἢ 18 
ΡθορΙε.---οπῖ8 ἔοσ βουβοβ (δ αν, νἱῖ. 9; 2 838πι. χχ. 1) ἴβ. δὰ 
Οχργαβϑίοη τοί πθα ἔγοπι [Π6 116 οὗἩ ἴπ6 ραίγίαγο 8. θαυ ἢ]8 
βογυϑηΐ, ποῖ ββοϊογμοι, 8 παπηθά, θθοδιβα 411 [π6 Παρρίπ688 οοπ-ὶ 
στοά προ [ἢ 6 ρϑορὶβ ὑπάϑυ ϑο]οπιοη ὑγα8 ΟὨΪΥ ἴΠ6 ἔταϊ! οὐ τΠ9 
ῬΙΌΤΩΪθ6 τη849 ἐο Πανὶ, σοτηρ. δὲ ν. 1ὅ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΧ. 

ΤῊΕ ΗἩΑΡΡῪ ΑΝΒΨΨΕΕ ΤῸ ΒΟΟΜΟΝ᾿Β ΡΒΑΥΡῊ ΥΥ. 1---Ὁ; ΟΟΒΙΝα 

ΝΟΤΙΟΕΒ ΟΕ ΗΙΒ ΒΌΙΚΌΙΝΟΆ, νν. 10---2ὅ ; ΑΝῸ ΟΕ ΗΙΒ8 ΝΑΥΥῪ, 

νΥ. 26--28. 

γν. 1--ϑ. Τῇ βϑοοῃά δρρϑαζδῃςθ, ΝΈΟΝ τν8 τπδάθ ἴο 8ο]ο- 
Τηοτ,, 66 τη 8 δοοοΥἢρ ἴοὸ ν. 1 ἴο ἤανο [Δ Κθῃ ρ͵δςθ δὲ 1δαβϑὲ {πἰσίθθῃ 
Υρατβ δον {Π|| ἀδαϊοαίίοη οἵ {π6 ταπιρ]6, ροϑὲ χμαπι τ αοαϊβοὶὶο 
δυΐδ ογηπέδιιδ διιργέπιαπι ππαπίπι ἱπιροδυῖδϑοὶ (ϑαμοῖ! 5.) Βαὲ Ε}}18 
158. ἱποοῃοθῖνϑο]θ, 48 ἘΠ18 τη δ} δϑιατίομ οοπίδἱ 8 [ἢ}6 βρϑοΐαὶ ἈΠβυΤΟΣ 
ἴο [Π6 ῬΓΆΨΘΥ αἰΐογοα ὈΥ βοίομηομ δὲ ἔπ ἀθαϊοαίίοθ. “δ. 
δοληνάε Ἰμἀθοα ἐπ] η 5: φιοά ἴθι αἀϊἰδέμζονῖε ἔαπο ἀρρανβέοτιθπι 
πἰϑηι6 αὐ ἰδηήριδ, φιο ϑαϊοπιοηΐδ ροσσαΐζιηι αρργορίπηιαδαΐ, μὲ ποπ 
ἀΐε ἀπέεφιατι βενοί, διηι δογίο πιοποροί. Βιυιϊὶ σο σου] Βο]ΐθνο, 
ταὶ 186 Τ,ογὰ, 1616 Βαᾷ ἢγβὲ ἀρρβϑαγεᾶ ἴο Ηΐπι 80 ἰδῖθ, υνου]ά αν 
Ὀορπη Ηΐβ ΔΠΒΟΓ ὙΠ [6 πογάβ: “1 μᾶνθ Βοαγὰ ΠΥ ῬΥΑγΟΣ 
ἃπά (ΠΥ ΒΌΡΡΙΠοδιοη ἐπαῦ ἰποὰ Παβὲ πηαὰθ Ὀθίοτε τωθ; 1 δανθ 
Βα]ονθά 15 μουι86 τ Β]ςοἢ ἔποὰ Παϑὲ θα 1], εἰς. Ῥ᾽ ὙΟ οἹὰ ἰηῖογ- 
Ῥτοίογβ, ἐπογθίογο, μ6]4 παὶ [ἢ]5 ἀρρβαγαηςβ ἴοοκ ρίδοθ [ἢ πίρ]ιὶ 
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αἴοῦ ἔπ ἀραϊςαιϊοι οὗἉ τπ ἑθτρ]8. Βαϊ ἅγθ ν᾽8 ἴο δβϑιπιθ τ}}ἷ8 1Πὶ 
φοη γδαϊοξοη ἴο ἐπ ρῥἰαίη νοσάβ οὐ ἴη6 ἰοσε ἢ ΒῪ πὸ τηϑϑῃβ. 
Υ. 1, ἱπάδοά, ἔοσταϑ [86 ἐγαηβι θη ἔτοπι {ἢ 6 ῥγᾶσοσ οὗ ϑοϊοπιοὴ ἴο 
1Π6 δῆβινοῦ οὗ αοά, Ὁ ν οἢ τϑϑβοι ἰδ ἰ8, 2 ΟἿἾγ. νἱϊ. 11, 116 
αἰοβίηρ ἔογηνα]α ἰο [Π6 βθοϊΐοτι οὐ ἐπ ἀβάϊσαϊίοη οὔ 116 ἐθηρῖθ : 
θαΐ ΟὟΓ Δυΐθοῦ Πα8 τη846 {18 ἰγϑηβιϊου δοπίθποβ δὲ ἐΠ6 βᾶπ|6 
{π|9ὸ ἴΠ6 βαροτγβουρείοη οὗὨ {116 ΦὉ]οσίηρσ βθοϊίοπ ἵπ γ Βῖο ἢ Π6 
τεοοσάβ ποῖ ΟΪΥ ὑπ6 ἀρρθάγϑηοθ οἵ (οά δυΐ 4180 ἐμπᾶὶ νος 
ϑοϊομιοι αηδογίοοῖ ἕο [86 σοιπιρ]οίίοη οὗ 4}} ῃἷ8 θυ] άϊηρβ. ΤῊ ΐβ 
ΒΆΡΟΙΒΟΓ ρΐοπ, πονθνοῦ, 18. σους θα ἴῃ βο ἢ ἃ τηϑημοῦ, (μαΐ ἰδ 
ἔογπιβ δὲ [8:6 βαῖηθ (ἰπλ6 {π6 ἰπίτοάιιοιίίοπ το ἴμ6 Π᾿νῖπθ ἀρρθᾶγ- 
8Π660, δπὰ 18 {πεγοίογα, δῇ [8 ἢ88 ὕθθῃ σοῃχπιιηϊςαίθα, ΡΑΓΕΥ͂ 
τορθαϊθα ἰπ ν. 10 88 ἱπιζοάἀποίοσυ το ἐπαὶ ψ Ὡς τοοῖς ρας ἴον 
1:6 Ὀνυθ ΠΥ γοδγβ, ἰῃ νοι ϑοϊοπιοη μδὰ δχθουΐοα 186 Ὀυ ]άϊησ 
οὗ 1Π|6 ὑθρ!θ ἀπά ἢἷβ ραΐαοθ Τὴ δγγοσ, ὑπαὶ [86 ΠΊνῖη 9 δηβυγο 
ἴο ἴπ|6 ργᾶγοῦ οἵἨἁ ϑοϊουρμροῃ [Ὁ] νά ἐννθηῦν ὙθδῚ8Β δἰνοσ, ἈΡΌ86 
ΤΆΘΓΟΙΥ ἔγτοπι ταϊβαῃ ἀογβίδπαϊηρ [8 σθηθγὰ] ἀθιθυταϊ παίίοη οὐ Π 68 
ἢγβὲ νϑῦβθ. Τὰ {ἰπ|6 οὗὁἩ ἴ[πΠ6 ᾿ἰνίπθ ἀρρθάγϑηοθ δοσοχάϊηρὶν ἰ5 
ποῦ ἀοῇη ον βιαιο ᾿ῃ ΟΥ̓ παυταῖῖνο, θαΐ ᾿ξ τηᾶν 6 ἀοιοτιηϊποὰ 
ψ ἢ ΤΟ] γα Ὁ]9 σογίδί πὲν Ὸπὶ [6 ΓΒ : “ {116 βθοοηα {ϊπη6, 88 ἢ 6 
μά ἀρρϑαγϑά υπίο Ηἷπὶ αἱ αἴθθοη "ἢ (ν. 2.) Α8 αοά δρρολγεὰ 
ἴο ϑοϊοπιοη δἱ Οἴθθοπ ἰπ πῃ πίρσὶῦ ΠΟ]]οννίηρ 18 βασι ῆςθ, 80 α]830 
Ἐ6Τ6 ρχόρδῦ]ν ἴῃ ὅπ6 πὶρῃὶ (2. ΟἾιν, νἱῖ. 12) αἴου [86 γγδυοῦ οὗ 
ἀραϊοαϊίομ δηά {6 βδογίβοθ.-- - 6 ̓ ἰνίηθ ῥγοιηἶβα ἴο ἤθαγ ἢἷβ 
ΡΓΆΥΘΥ Δάθογοβ ΟἸ ΒΟΥ ἰπ ἰΐ8 [6 ΥΠῚ8 ἰὸ {Π86 ῥγσάγεν οἵ ϑοϊοιηοῃ 
(ν. 8); ον παυγϑίνϑ ρίνββ ΟὨΪΥ ἃ Βα πιπΊΑγΥ, Μγ}}1]6 ἴξ 15 ποτα ΜᾺ]} 
βίαίοα 2 ΟἾν. νἱ!. 12---16. 16 ϑοϊοιηοῃ ργαγϑά : “ἰμδὲ ἐπὶπὸ 
ΘΟΥ̓́ΘΒ ΤΏΔΥ 06 Ορθῃ ἰοναγαὰ {8 Πουδ6,᾽" {π6 Ἰωογὰ ϑηβυγασθ, δν 
Εἰνὶπρ τποῦθ ἴμϑη 16 δβὶς, “" πλῖῃθ ογ68 δηὰ τὴν ᾿ιδασγί 8]14}} ΒῸ 
1Π|6γο.".--νν. 4 δῃὰ ὅ σοπίαϊη {Π6 Βρθοΐαὶ ΔΠΒΥΤΟΣ ἴο υἱ]. 25 διὰ 
20.--Ὗ .. 6---9 τοῖον ἴο [Π6 ργάγοῦ [ῃδὲ {Π6 σΌΓΒ6 ΤΥ δ6 ἀνογίθα, 
ἴο ψϑῖοΒ [86 Ἰμογὰ σϑρ ῖθβ, 1 γοὰ δηὰ γον οἢ] άγοη ἑαγη ἔτοπι 
16, ΚΡ ποῖ ΠΥ ΘΟΙΩτΊ Δ ἀπιθηΐ8 ἀηὦ τοσβαΐρ οἵου ροάβ, {8 
Βοῦβθ ν7}}} ποῖ ργοΐθοὶ γοὰ τοτι 16 οΌΓ868 ἐῃγθαϊθποα ἴῃ ἐπ Ἰανν, 
Ὀυΐ {Π6 86 νν}}} δ6 [Ὁ] 416 ἃ ου. γοὺ δηά οἡ {18 ἐθίαρ α ἴῃ 4}} ἐμοῖγ 
οχίθης δηἀ τιροῦγ. ΤὨΐδ {πγϑαϊεπίπρ δά μθγοβ τποβὲ ταϊπαίοὶυ ἱπ 
ἴογπι οὗ δχαργθβϑίοῃ ἴο ἐμ Ῥεηίαίθῃοι, στ ν. 7 οοιρ. Ὠεαϊ. 
ΧΧΥΊΙ. 87, 45, θ8.---Ἰῃ νν. 8 δῃὰ 9 ἴ8 1:68 συ γ86 ρτοπουῃοθά ὑροῖ 
1εγδεὶ, θϑαΐ, χχίχ. 22, 24---26 ἐγαπβίοστβα ἴο ἐπ ἰθτρῖθ. ΤῈθ 
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πογάβ, “ὁ {π18 Ποῦ86 νε1}} θ6 ϊρὶν," ἴῸγ δῖος] ϑίαπα ἴῃ 2 ΟἸγ. νἱ!. 
21, “Κ 115 μοσιβθ, νι οἢ τσα8 ὈΙρἢ," μάνα Ὀθθη γΑΓΙΟΌ ΒΥ τπιἰβα πο γ- 
εἰοοά. ΤἼι6 δββαπιριίοη οὗ 860. ϑομπιας, ἐμαὶ [Π6 γέ. βία ἀ8 [ῸΣ 
ἴμο »γαΐ. πὰ γὴν ἰ8 ᾽Ὅο θ6 βαρρ|ϊεἀ, 18. 88 οὈ)βοι Ομ 80] 85 (ἢ 

ῬΙΌρΟΞΑΙ οὐ ΟἸογ. απὰ Ὀδέμο ἴο ἀπιθηὰ {Ππ8 ἐδχὲ οὐ οὰγ δαΐδον ἔτοιῃ 
ΟἸιτοπίοθβ, 88 8 δοί 8} ἄοπα ἱπ Οοά. θ6 ἴῃ Κοπηΐοοιί, Τὴ 
ΟΟΥΤΕΟΙΠΈΒ5Β ΟΥ̓ ΟἿ ἰοχὺ ἰ8 ργουθά ὈΥ ἴῃ6 οἱὰ νογβίοπβ 1, ΧΧ. 
το πον ᾿ὕθ γα ν, ὁ οἶκος οὗτος ἔσται ὁ ὑψηλός ; 186 γμῖσ. Ἔχρ]αἰπΒ : 
ἄοπια ἤαο ἐνὶ ἴθι ἐπεπιρίμηι; ἴμ6 ὅγυ. δῃὰ Ασα. “' {μ18 μοῦϑθ 
Μ}}} θα ἀθβίγογθα, ̓" ψῃ]]α (π6 ΟἸ4]4. “( [ἢ ͵ 8 Βουδβθ, νυ ΐς ἢ νσαβ Πἰρἢ, 
Μ}}} θ6 ἀδβίγονθά, ῃ85 Ὄχρίαἰηϑά ἰξ δοοογάϊηρ ἴο 2 ΟἿ γ. νἱῖ. 21, 
Βαϊ 80 845 ἴο βῆου ἐμαὶ ἰξ Παά οἂγ ἰοχὶ δοΐοσο 11.} ὙῊΘ 86186 ἴ8, 
Ἐδῖ8 μου86. νν1}] γαπιαΐη ἱρὴ, Ἐπας 185, θ6 ἃ οοπϑρίςπουβ Θχδιηρὶθ οὗ 
Ῥαηίβῃτηθπί. ΤῊ6 ἔθη ρ]8 νγα8 βἰζααϊθά οη ἃ ἱρὰ ἢ1]}, ἀπά 1 Ὶ 
δθ ἀοϑέγογοά, {π|8 Ἔσαπιρὶα οὗ Ὠῖνῖπα ρα πΙβμτηθηὶ νν}}} ταθϑὶ ἐμ 6 
ΕΥ̓́68 οΟὗἉἨ ΘΥΘΓΥ͂ ΡΆ886 Ὁγ (“. Ὁ. ΜΙο.) ὙΠοτθ ἰ8 ργοθδῦ }Υ ἴπ 
γῶν Δ ΑἸ] δίοπ ἰἴο Ποιαΐ. χχνί. 19 δῃὰ χχυῇϊ. 1. Ηδογο αοἀ 

ῬΓΟΠΊ1568 ἴ0 τη Κα [5γ86] ῃἰρῇ (ἡ δν) ΘΌονθ 4}} παϊϊοπβ. Τ|}8 

Ὀ]οδϑίηρ 15 ἰο θ6 ομδηροά ἱπίο ἃ σαΓβα; {{| ἰθ πη ρ]6, ΜΠ ΐΟΙ. νγὰ8 
Ἰηῆσῃι ἀπά ξαγ- ατηοά, ἰδ ἴο ΒῈ δῃά σοϑιηδὶπ μἷρὶ θαϊ ἴῃ ἀπ ορροβῖϊα 
86η86.2 

γν. 10---24. [π ἐπΐβ βοοῖίοπ [Π6 ΒΘ Βαμα εἰς πιοάο οὗ οοπηροδίηνσ 
Ἠιδίογγ, ὈΥ οΟἸ]θοϊπρ' Ὄχοογρίϑ ἔτοπι δηϊθοθάθης ἀοοιαπιθηΐθ, 15 
ῬΓοϑοη θα ἴῃ ἃ ὙΘΓῪ οἶθαῦ Ἰίσῃξ. Ηθγθ Ὁπαιθβιϊοπα ]Υ 81] 18 ἴο 

 Τηδα πιΐβϑιθ]6 δγθ αἶβο 41} οχρίπαίΐοπβ, το παν σθοοῦγθθ ἴο 
οἰ Π ρθοα, δβ [8δὲ οὗ Ψτοὶί : δγίξ ὀαοοῖθα οπιπὶ 86. ἰδπίρον  φιο ποη ρέξοα- 
φεγι εἶθ, αϑὲ φιαπάᾶο ρμεοοαδι 8, οπιηΐδ φεὶ ἰγαπδίδιἐ εἰο.---- οἵ Υ' αἰ]. δπὰ 
οἴδογβ. 

2 Τῇο ἀονϊαἰΐηρ' ἰοχὶ οἵ ΟὨτοπῖοϊοβ ἰοδὰβ ἰο [Π6 αββαπιηρίΐοη οὗ βυςἢ ἃ 
ΡΟΙΔΥ ου πογὰβ. Εδγ ἰο ἀοτγῖνο (8 ἀονϊδιΐομ ἔγοπι ἃ γηἰβαπάογαίϑηάϊηρ, 
οἵ ουν ἰοχὶ οδῃ βδ ἰδές ΠΟ 86 ῃ510]6 οὐϊεἴο ἢ 86}}} 1688 οἂπ ἰδ θ6 δὴ δχρὶα- 
ΠΔΙΟΤΥ ῬΑΓΔΡΉΓΑΒΟ ἴου ΟὈν αἰ ῃρ; 81] ροϑ3810]68 τηϊδαπἀογβίαπαϊηρ' ; ἴον μδὰ 
86 νυυτίον τ ϑηῃοᾶ ἴο οχρί δίῃ, 6 που οογίδί εν Βανο οχρ αἰ πθὰ 88 186 
Ομα]ά,, ὅ'γυ., Ασδῦ., απὰ γκίσ. αν ἄοπθ. ΄. ἢ. Μίοῖν. νγδβ οὰ (μὸ 
ἴγδοι οὔ εὐ οοττοοῖ δχρίαπαίϊοη οὐ 818 ἀονί αἰΐοη, ἤθη ΒΘ γοπιατκοᾶ 
δαῦ [80 οτ πὶ ἰοχύ μβδὰ θθϑῃ, “ Ταΐβ ἐθιηρὶθ, νι ἰοἢ 88 Ὀθθη 80 οοη- 
βρίουουιϑ, γ71}} θ6. ἃ οοπϑρίουοαθϑ ΘΧΔΠΊΡΪΘ οὗ ριηιβῃπιθηΐ ;᾿ ΟὨΪΥ 6 ἰδ 
τηϊβῖακοη τη ὃδ6 αὐ, ἐπὶ βοιποίίηρ [88 ζ8] 16 ουΐ οὗ ὈοΙᾺ ἰοχία. 
Ἐδίμον [π6 οοπιρεῖο ἰοχὶ βίοοά ἴτοπὶ [Π6 Ὀδαρίπηΐπρ' ποῖ μοῦ ἴῃ Οὰγ γογ8θ 
ποῦ ἴῃ ΟἸτγοηΐο]θθ, θαΐ ἴῃ {86 ἸΆΓΡῸΓ βοῦγοθ οτηρίογοὰ Ὀγ Ὀοίἢ, ἥγοιπ 
ὙΠΟ ἘΔ ἢ ἴῃ ἰδ ΟὟ ἢ ΜΑΥ πιδᾶθ 8η ἱπιρεγίδοὶ ἐχοογρί. 
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θ6 Ρὰξ ἐοσοίθον, τυ ἱοῖ γ88 γοὶ ἴο 6 χοἰ αἱθα οοποογηΐηρ 501ο- 
πιοηβ θυ  ! ἀἴπρϑ, Θβρϑοίβ! ]γ {116 ἔστ βοδοη οὗ ἃ στθαῦ παιηθοῦ οἔ 
αἰτῖθ8 ἴῃ δ͵8 ψ 46 ἀογαϊηίοηβ δηἀ ΘΥ ΥΥ {πἶπρ σοπποσίοα Ἡ 1 1Π18 ; 
δαΐ {18 βίαϊοπηθηξ 18 ποῖ ΟὨ]Υ͂ ΥΘΓῪ ἱποομηρ]θῖ6, Ὀὰδ ΔΡρΘΑΥΒ α͵50 
αἱ Πγϑὺ νίονγ ααϊθ ἀπαιταηρθά, ΟἾΪΥ οἡ ἃ τπογοαρι θχϑιηΐπα- 
το ἰηΐο {]|6 τηδέξον ἃ ῥυϊηοΐρ]6 οὗὨ δγγαηρθιηθηὶ 8 ἤΘΓΘ 8180 α15- 
οονογεά. Οὐχ δυΐδοῦ, ἴο Ὑγ]ῦ, ΔΓΓΑΠρΘῸ8 ἢ15 πηϑίογία]8 δεοογάϊη 
ἴο ἔθ τηθῃ8 }}]Οἢ ΘΠΔὈΪΘα ϑο]οιμοη ἴο θχθουΐθ 80 ἸΏΔΗΥ σγοσ8.} 
ΤΉ686. πηθϑῃ8 ὍΟΓῈ (α) 16 Βαρρ]Υ οὗ θυ]! ηρ’ πιαίοσια]5 οα 186 
Ρασί οἵ Ηίγδπι, (Ὁ) [μ6 βοσασϑυβ, βοτὰ ἢ ἰϑυϊθά ἤτοπὶ 18 ἐθυτῖ- 
ἰοσῖεβ. Βαξ ἴῃ ἔπ ἀεοβουιρίϊοη οὗ {Π|680 Ἰῃθδῇ8 ἰδ ἰπβογιθα {}Ὁ 
δοοουηΐ οὗὨ 6 οἰτἶ68. θα }}} δῃὰ ἔογιιῆθα, ἀπά {πὸ ΒΌΡΡΙΥ οη [9 
ρα οἵ Ηΐγαιη ἰδ ΟὨΪΥ ρϑγθπι οι ο8}}γ (ν. 11} ἰδἰγοάποοά, Ὀοοδιιθ 
1: δὰ Ὀδθη δἰ γοδαυ (ν.) τοϊαίθα, δῃα ουθὴ {Π6 δοςουηῖ οὗ ἐπ6 
εἰδῖε8. νσῃοἢ βοϊοπιοη νυ ἰδῃθα ἴο ργοϑαπὶ ἴο Ηΐγαπι, 18 ἐπι ρου δου Ὁ 
σίνοη. (Οὐομῃβίἀθγθά 88 ἃ βθοίϊοῃ ἱπ ὑπο πηβοῖνεβ, νν. 10 --- 4 τνδπὶ 
ἃ ΘΟΠΟ ιβίοῃ ; ἔργ νυ. 14, νυ μοι, ἃ8 10 βαγη 865 ἃ βαρ] ΘΠ ΑΓ 
Ἵχρηαϊίοη ἴο ν. 11, Ὠθοθββαυιγ Ὀ6᾽οη ΡΒ ἴο ἱϊ, ἢ88 ποῖ {Π6 ἴοσηι 
οἵ ἃ ςοποϊ υβίοῃη. Μογθ πιυδὲ {πϑγοΐοσο μανο βθοπ ἔουπά ἴῃ 1Π6 
ΒΟΌΓΟΘ ἔχοι ΨΒΙΟΝ ἴΠ686 ΠΟΙΪΟ68. ἅτ ἰακθῆ. Νοῦν ΟἸἸΓΟἢΪο]68 
ΠοπΊ68 ἴῃ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἐπ δβίαθιηθηΐ, ἐπὶ ΗἸσαηὶ σάνα οἰτῖ65 ἐο 501ο- 
τὴοῃ, ΜΠΙΟἢ {Π6 Ἰαίίοσ θυ} δα σαιιβοα [8γϑο 68 ἰο ἀννγθ}} ἴπ 
τοὶ (2 ΟἿ, νἱϊ!, 1, 2), ἐπιαξ 185, {Π| οἰτ68 ρίνϑη ἴο ᾿ιἰπὶ 88 ἃ ῥγθ- 
βθηΐ ὈΥ ϑοϊοτηοῃ, Ὀοοϑῦβα ἴΠ6Ὺ αἸ4 ποῖ ρ]6886 [εἷπι, ἢ6 γοξαγηθά 
θοαὶ, οα ψ]ἶ ἢ ϑοϊοσηοα Ὁ] {Ππθπὶ ἀπά ρϑορ]οθα ἔμθπὶ τῖὰ 
1βγαθὶο5.;2 ὙΤΠΐ5 ρίαοαβ [π6 σοῃπθχίοῃ οὐὨ οὐγ βθοϊΐοῃ τὴ [ἢ 
θυϊ]άϊηρμβ οἱ ϑοϊοπιοῃ ᾿ῃ ἃ ταποῖ οἰδατονς Πρ, 

γν. 10---18. ὙΠ} γτοραγὰ ἕο ἐπθ σοπβίγασίίοη οὔ νγ. 10 ἀπά 
11, [πΠ6 ἤγβε Πα} οὗ ν. 11 15 ἴο 06 ἰαϊζθῃ 88 ἃ ρϑυβηι οβὶϑ, 88 ἔΠ6 
δοἠιμείοη ἴο ΤῊ» 10, θορίπβ. νυ} 7. Ἰνδ ΤΊ βἰδίθῃιθηῖ, 

τπαῦ Βοϊομηοῃ (ἐοΠΈΤαΣΥ ἴο {πὸ Μοβαῖς αν) βῃου!ὰ μανθ δῖνθη ἃ 

1 Τῃ ΟἸγοηΐοῖεβ {86 δυγδηροπιθηΐῦ ᾽8 βἰ πιρῖθ, 88 ἴῃ (ἢ βγβέὲ ρίδοθ ἔθ. 
Ῥυϊΐηρβ ἀγὸ δηυπιογαίοα (2, νἱϊ!. 1---6), δῃὰ [Πθη δη δοοουηΐ ἰβ γίνε 
οὗἉ [80 Βοσρᾶρδ 8. 

3 Ὑμδὶ {π6 ὈτίοΥ δοοουπί οὗὨ ΟἸιγοπίςθβ (3, υἱϊ!. 2), “Απᾶ {π6 οἴτἴο5 
νοι Ηἴταπι δὰ ρίνοῃ ἰο ϑοϊοπιοῃ, Βοϊοπίοα Ῥα ] (Ποπὶ, ἀπά σδυβεᾶ 
{86 Ομ] άγοη οὗ Τὴ] ἴο ἀνν6}} ἐμοσα,᾽"" 18 ἴο θ6 τϑοοποῖ θὰ τεῖτἢ ΟΌΓ πᾶτ- 
ταϊϊνθ ἴπ 186 δθονθ- τπθπίἰοποά αν, δ88 θ6θη οὔβοστεὰ δτησηρ' οἴ μιντΒ 
ΒΥ [86 ἱπροπίουθ ἀεορταρμον Ο. ον, ἀΐο Ετάϊυπάα ἱἱ. Ρ. 884, βοὸ 
1ΗΥ̓ δροΐορ. ὕ8γβ. μ. 221 ἢ 

“Ἐς, 
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Ῥδτέ οὗ 86 Ἰαπά θεδίοννθὰ ὕγῪ ϑμοναῖ οα 186 ῥθορ]6 οἵ 1βγβδὶ ἴο 
186 Βεδίβϑη Κίηρ Ηΐγαπι, μ88 βθθὴ (86 οδῦβθ οὗ το ΒΟΓΆΡ]6 ἴὸ 
1.6 ο]14 ἱπιογργϑίοσθ, 90 {πὲ ϑογαγίωμβ, Ο. α ἴαρ.γ δῃὰ ΟἿ] 6.8 
Δι5τηοα, ἐμαὶ ἢ6 ᾿δΔα πιργοὶν τοδὶσηθά ἰο εἷπι ἴΠ6 τ86 οὗὨἉ 1ξ, ἀη:}} 
Β6 βου] ὃ6 80]6 ἴο σεξαπὰ {πὸ Ὄσρθῆβεβ ἱπουγτοά ἴοσ εἰπι. Βαϊ 
ποξιληρ οὗ [Π18 18 'π {πὸ ἰοχί. ἊΟατοίί8, ὁπ ἐμ σομέγασυ, ἈΠ ΓΤΩ8 
186 ορίπίοη, ἐμαὶ ΠΟῪ γΘΓΘ οἰδἶ68 ςοπαθογθὰ ἴῃ ταῦ, οὗ ν μος ἢ [ἢ 6 
Ἰππρ μὰ {πὸ ἴτθο ἀΐβροβαὶ. αὶ {1118 αἷβδο 'β δῃ ἀπίουπάρά οοη- 
)βεἴασα ὈΥ τ ῖοἢ ἐμαὶ βογαρ]6 ἀογῖνοα ἤΌμὰ ἐπ6 ἰαν (1ωθν. χχν. 
13 8.) 18. ποῖ αδἱ 4}} βοΐ αϑάθ. ΕῸΣ 1 {π688 οἰ(168 ἰὰν σι μΐπ τῃ 9 
Βοππάασιοβ αβαϊρτιθὰ ἰὸ ἔϊι6 [βγϑθὶθ8 ὉῪ Μόοβϑβ, ΠΟῪ Ὑγ τ 81] 
δοοοσάϊηρ ἰο [16 ἰδὺγ ᾿πΑ] 16 πα Ὁ ]6, ονθη ἰδ πὸ ΙΒγα6]1168 τγθῦθ 
ὉΠ4Ὁ]6 ἴ0 ΘΟΠΑΌΘΓ ΟΥ̓ Κορ ἐπθπὶ, τηἘ}} Πᾶν ἃ, 0 τγαρθά τηδην 
ξΟΟΘΒΞΓῺ] Ὑγα 5 ραβδὶ {π6 ϑγυίδῃβ, δῃηοχϑά ἴμοπὶ ἰο [86 ἰδττῖ- 
ΤΟΓΥ οἵ 1ετ0]ὲ. ΤΠ6 Βοϑίοντηθης οὐ [Π686 οἰ 68 ου ΗγϑτΩ οϑῃ 
ΟὨ]Υ 6 τϑοοπ θα τ ἢ ΘοΪοπλοπ᾿Β ἐμϑοογαίὶο ἔθ ]πρ ὈΥ [86 βὰρ- 
Ροβι οι, ὑπαὶ ΠΟΥ ὙγΟγΘ ἱπμαθιϊοα ποΐ ΟΥ̓ 18γ46]1168. θα ὈΥ 
μοδίμοη. Βαὶ (18 18 ποῖ οὨ]Ὺ δνϊάθηξ ΠῸπὶ {{||8, ὑπαὶ ϑοϊοιμοῃ 
ἤχει ρθορ]βὰ ἔπθπὶ τ ἢ [ΘΓ 6} 1168, ον 6 μαᾷ θα} (μ6π (2 ΟἾγ. 
σἱ. 2), θα 18 το ἀαγθά ργοραῦ] ἔοι οὐ Ὁ οοπδβίἀθγαϊομβ. ΤῈ 
[65 ὑσαγα ἱπ ἐπ6 Ἰαπὰ οὗἉ ἰνυΐογγ. Ἕ4}1] ἀοποίοβ, ποὶ ἱπάθοὰ [86 

σΠ01]6 οσίοπε οὐ {π6 ἰδίου ρσουίποθ οὗ (1411166, ναὶ γοῖ ἃ ραγί, ἀπά 
1δαξ [Π6 ποσίμογη ραγὶ οὗ 1ξ, ἃ5 ἀρρθαῦβ ΠῸτ {118, ὑπαὶ ἐῃ6 Κι ἀά 68} 
θεϊσπρὶπρ ἰο 86 ἐγῖδθ οὐ ΝΑρ 41} (08. χχ. 7, 21, 82; 1 ΟἾτ. 
νἱ. 61) 19 ἀϊδεϊηρτιίβῃεά Ὀγ ἐπ αὐάϊεϊου ἰσυΐο.) τοι [6 Κδάθβῃ 

ἴῃ ὅπ βου οὗ Ῥαϊοβδίηθ. ΤῊ ραββαροβ 3 ΚΙ. χν. 39 δπὰ 15. 
ΥἹ. 28 βου 511}} πλοσθ οἰθαγγ, ἐμαὶ (5 41}] ἱποϊπἀθά ἰπ 1ὲ ἐδθ 
πογίδβογῃ ρατὶ οὗ {86 ἰγῖθο οὗ ΝΑΡΒΓ8}} (οοταρ. (δβθη. δπά Ηρ 
οῃ 18. νἱϊ]. 28), πὰ {Ππ6 ἀοδὶρτιαθίοη οὐἉ ελῖ8. (18}}] 48 Σου; δα 

ὈΥ [β6ϊαἢ), ῥσονββ δ {Π8 βδῃγθ ἐΐπιθ ἐμαὶ 1818 ἀἰϑέσίοἱ νγᾶ8 τω βαὶ] Υ 
ἱπῃδοι θα Ὀγ ἴπ6 Ποαίμοη. Ῥγοῦδθὶν (6 [βγϑθ] 68 μά ραν 
ποῦ αὐ οΘοπαθπογοά ᾿ξ, ΡΑΓΕΪΥ ὙΘΙῪ 8οοη Ἰοβὲ 10 ραΐπ, 4 ΠοΌΡἢ 
ἴδ νὰβ δβϑιρῃβὰ ἰο ἐπ ἐτῖρο οὗ Ναρδία!!. ἘῸΣ ΠαῦΘ ΔΚ [Ὁ 
Ἐσϑιηρ]α ΗδΖζοῦ, {86 γϑβίάθπο οὗ ἴπ6 Οδπδδη εἰ Κίωρ δ αθῖη, 
τηαὶ νγὰβ οογί δ ΠΥ [ἈΚθὴ δπα Ῥατηοα (908. χὶ. 10--«18), Βαϊ γεὶ 
ἴῃ 186 ΘΆΣΙΥ ἐἶπλθ8 οὗἩ [Π6 ρογίοά οὐὗὨ 116 «“πᾶρθ8 νναϑ αδαΐπ ἴπ' ἐ]16 
Ῥοδβοβϑίοῃ οὗ ἃ Κίηρ «[60᾽π, ὙΠΟΒ6 σθΠο γα] ϑίεογα αὐτοὶ: ἴῃ {πὸ 
ποίη θουτίηρ Ηδτόβμοὶι οὔτμ6 Ο πεσε (δ πάρ. ἵν. 2,18.)---Ὑ}ο 

ΟΙ,. 1. Ι, 
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οἰεῖοα οὗ {818 ἀϊδέγίοι γθῦθ ῬΓΟΌΘΡΙΥ ἱπ ἃ νΘΡῪ ἀπέλνοιγδοθ σοη- 
ἀϊεῖοπ, οα σι ῃΐοἢ δοοοππὲ ΠΟΥ ἀϊά ποὶ ρ]οα86 Ηΐταπι, 80 ἐπὶ ἢ 
τΑ]]οἀ “Ἴοπὶ οοπ θιηρεπουβὶΥ [Π6 Ἰαπά οὗἩ αῦ]. Οἴεβοη. (ἐλ. 1]. 
666) σοποϊπάο8 οη σοοά στουπάϑ8 ἔγοπι ἔμ σοπηοχίοῃ οὗ ΟΌΤ Ῥ888- 
ἀρο, ἔπαὶ δῦ] 18 ἃ πϑῖηθ οὗ οοηἰοιηρί. Βαΐ Ηἷβ οχρΙαπαίϊοτι 8 
ἀουδιῖα!. Απποηρ ἴπ6 αἰ δυθηΐϊ- ορί πίοπβ ϑηπυπθγαιθα ὃν οβθῃ. 
1.5. 1λ6 Ἔχρ᾽παίϊοη ρσγοροβθὴ ὃν ἩΠΠ]δν ἱπ ἴπ6 Οποπιαϑέ. γ.. Τ. ». 
435 ἀπὰ δἀορίεἦ ὈΥ ΒοΪαπα, ΄θβθη., δπά Μδαγο, παυλοὶγ, ὑπαὶ 
ἴξ 18 σοπίγδοίθα ἔτοπὶ ΚΘΤΙΣ δἰοιὶ ἰά φυοά συαπμΐέ ἐαπψματα πὐλὶὶ, 

[48 81}}} [π6 στοαίθϑι ργοθδθ!  γ, μθῦθαβ οἵμοΡ χρη δῖ η8 
δἰξοτηρίοά βῸπι ἔπθ ταά. ἴ5,.9 οὐπαίί, σοπιδιγίπιοὶί, [Ὁ Ἔχ πιρ]ε 
Εἰαὶ οὗἨ Οοςςοῖα8, ἃ Ἰαπὰ ψ ἰο ἐδενογοά 118. ἱπμα ἰἑαπί8 68 βίανθβ 
τπγουρὶῆι Βαγὰ ΙΑ ΟΌΣ, οΥὐὁἨ ͵ἐ]ιαὶ συγτοηῦ διηοὴρ [86 ΒΑΡΌΙΏΒ, ἃ 
ΤΑΪΓΥ͂ ΟΥ̓ ΟἸΑΥΟΥ ἰαπὰ ἴῃ τ ΒΙΟΒ ὑπὸ ἔοοί β'πκ8 δηά 8 με] ἔλβι 
(οοπῖρ. Βδβὴὶ αὐ ἢ. 1. ἀπὰ Εἰ γβι, Οὐποονά. ρ. 541), ἀγα πᾶσ ἴοο 
ΔΙΈΪΗ οἶα] δηά [αγ- οι 64, ἀπ {πὲ οὗὨ {π6 ΒΑ Π8 οδη ΒοΆγΟΘΙΥ 
6 σϑοομο θὰ ἢ ἐΠ6 παίΐαγαὶ ομαγδοίοσ οὗ {8 τϑρίοη, 88. 189 
801} Πδ6σβ ἰδ ραυτο.] ΣῪ τηοαπίδίποιβ δηά 11}, ἀῃα ἰονγασάβ ϑαῇδα 
οὗ ἃ νοϊοδηΐς παίυσο (οορ. Βοδίη8. Ρα]. 1]. Ρ. 687 6), θαι 
ΒΜΆΤΑΡΥ ἰδ ἰ5 ΟὨ]ν ἐοα πὰ δδουΐξ {Π6 868 οὗἩ Μοζοπι. 

Υ. 14. Το βιαϊθυιθπὶ πθῦθ Ἀρρεπάθα, ἃ8 δἰ γθδᾶν τϑιιδυκϑά, ὈΥ͂ 
ὙΑΥ οΟὗἨ Βιρρίοτηθηὶ [Ὸγ [Π6 ΘΧρΙ δηδοη οὗ ὩΣ» Πδπ16]Υ, {πᾶὶ 

Ἡϊΐγατα σανα βοϊοπιοη 120 ἰδ]θηΐ8 οὗ ρο]ά, τοῦϑὲ ἈΡΡΘΆΓΣ ΥΘΣῪ 50- 
Ρῥτίβιηρ, 1 το φοηβίἀον βϑοϊοιπμοπβ σγθαΐ Ὑ68]} δηὰ 8 ἰασρα 
ΔΗΏῸΔΙ ἱποοῖηθ ἰη σοὶ, 4. Ὁ. Μίοῖν. {πουϑίοσθ ποῖ ἱπηρσο Δ] 
οοη͵θοΐασοβ, {παΐ {18 ρο] 4 νγὰβ ποῦ τὰν θὰ ττοῦρης. 1 πὸ ἦο 
τοῦ 88.116 {Π118, γγα 8}.8}} Ὀ6 σοταρο]]θά ἴο βαρροβα, {μαὲ Ηΐγδτα 
Ρτοβθηῖθα {818 ἱποοπβι ἀθγα Ὁ ]8 ΒΌτ σοτηραγϑα νυ 1 ἢ ϑο]οπποη᾿ 8 θα ἢ 
ἴῃ ρο]4 [ὉΣ Βοιῃθ βρϑοΐδὶ] ρᾷγροβο. 

Υ. 15 Β΄. ΤῊ οἴμδὺ πηθϑῃβ, Ὁ τ ἰςἢ ϑο᾽οσλοη νγᾶ8 θῃδϑ]οά ὑρ 
Γαδ 80 τῆδην θυ] ἀἴηρΒ, οομβἰβίθά ἴῃ [ῃ18, (παὶ ἢ Ἰονῖθά {Π|6 σϑῖα- 
πδηΐ οὗ ἴΠ6 οΪά Ομ ἈΠ: 5} Ῥορυϊαξΐομ 811}} ἀν] πη σ ἴῃ Π8. ἐδ σ- 
ΤΊΙΟΥΥ͂ ΤῸ Βοοδρθιβ, ὈΥΣΤΤ ὝΊ ΓΙ 18 ἴμ8 σοππεοίεά ΜΠ} [86 

ΤᾺ ρΐδοο ὕδραὶ οδουγα ἱπάϑοᾶ, 708. χῖχ. 27, οἱ [86 θογάθγβ οὗ Αββογ. 
Βαϊ 88 118 βἰἑπδίϊου ὁδπποῖ Ὀ6 ἀθίθυτηϊποὰ πίει οαγίαἰπίν, ποι ΐπρ σδῃ 
Ῥὸ ραίμογθᾶ ἔτοπι 1ΐ ἴοσ {μ6 ὀχρίαπαίίοῃ οὗ ἐμῖ8 ραββαρθ, ουθὴ ᾿βουρὰ ἷξ 
ββου]ὰ 09 ἰάθη βθα τιῖτμ (μ6 ἴον οὗὨ (μΐ8 πᾶπια τηθπέϊοπθα Ὀγ Εάτίεὶ 
δηθὰ ΤΥ ΝΣ ἴο ἴΠ:9 Θρδγοῦν οἵ ϑαΐοά (οοπιρ. Ποεεηπιι εν Απαϊ. αταῦ. 
ἐϊ. ». 41. 

ἪΝ 
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βοοῦροσβ. Βυΐ δοίοτθ ὑμ18 οοπηθοξίοῃ {86} 8 βίαίθά, {π6 δαῖμον 
ΒΒΏΤΘΓαῖΘΒ ἐμ6 Ὀυ ]ἀϊημθ, νν. 18---19.--- ρ ἶοἹ Ὧπ6. δηΐγθμοὶ- 

τηοηΐ, [86 Θ48|]6 (οοτρ. (ἀ6βθῃ. ἐλέ8. ὑΐ. 189), τ ἈΙ ἢ Πανὶ ὰ ΔἸ γθϑα ῦ 
θ81} (2 ὅδιι. ν. 9) δῃὰ ψ]ο τν88 δβἰζαδίθά, δοοογάϊηρ ἴο {Ππὲ8 
Ῥαββασα δῃά 1 Ο}"γ. χὶ. 8), οθυ Μοαυῃηὲὶ Ζίοπῃ, ἀπά δοοογάϊηρ ἴο χὶ. 
27, 2 ΟΒγ. χχχίϊ. ὅ, οπ {π6 νν8}} ϑποϊοβίηρ Ζίοῃ. 8 Κηον 
ποίησ ἔΑυῖΠεν οὐὗὨ 16, οομρ. 1υἰρμυΐοος Ορρ. 1. ρ. 189 δπὰ 
Ηδυλοῖαν. Β10]. θορτ. 1ϊ. ρ. 40 .---Τὴδ ευαἰϊ8 ὁ υἱνγιιδαίοπι. 
θαν!ά αἶβο ἀρρβδῖβ ἕο ἔνα 01} αἱ {8686 (2 ὅὅδῃι. υ. 9; 1 ΟἿ. χὶ. 
8.) Δοοογχάϊηρ ἴο χὶ. 27, ϑοϊογιοῃ οἱοβϑά 1116 Ὀσθδοῖθθ οὔ ἐδ οἱἐν οὗ 
Ῥανὶά ; ἐπ Ὀαυϊϊἀϊπρ᾽ οὗ βοϊοσηθοῃ ἐμδγθίοσθ οομβίβιθα δἰεμον ἴῃ 186 
τερϑὶν οὗ {Π| νγ8}}8 βυστουπάϊΐηρσ ΖἼοπ, Οἵ, 88 ἱῃ ΟἿΣ γϑσϑο [86 νι 8}}5 
οἵ Ψεγαβαίθη,, ποῖ οὐ ἔθ οἷ οὐ ᾿ϑανίἀ τηθυθὶγ, αγθ παπιϑθά, ἱῃπ 
Βυ ]άΐησ ἂὲ ἔῃ βαπιθ {ἶπηθ ἃ ἐογ! βθα νγ8}} τουπὰ ἐπ ἰονγοσ οἶς, 

διὰ οἰἴμοσ, δα Ηδπιεἶβν. ἷ. ρ. 4. Ρ. 80 βυρροβοϑ, δποϊοβίηρ [86 
ἸοΩΡ]Θ-τηουηΐ Ν]ΐη [86 ΟΕ νγ8}}, ΟΥ αἱ 1θαδβὲ Ἰοἰπίηρ ἐμ ἔοτῃοα 
᾿θιρ]6-τηουπς ἴο ἐπ 6 νγν8}} οὐ [86 ἌΡΡεγ οἰ γ. ἫΠ Ἠδζου, 8ῃ οἱ 

Οὐλπδδη εἶ βῃ τογαὶ οἷἐγ, ποῖ ἔν βοπι Κ αάοβῖν, βἰπαἰϑὰ δοοογάϊηρ 
ἴο Φόοβορἢτι8 δδονθ {Π6 βθᾶ οὐ Μϑγοιη, 8πὰ δἰίδοῃϑα ἴο μ6 ὑτἷθο οὔ 
ΝΡ ΙΑ]; οοταρ. Βοβϑητη. 818]. ΑἸΈοσΈΏΚ. ἢ, 2, Ρ. ὅδ, πᾶν. Βδυπιοῦ 
ῬΑ]. Ρ. 126, Ιἐ Βοϊοηρθα ον ἀθη!!γ ἴο {0 ἔνσθπῖῦ οἰξῖοβ, ψθΐοῃ 
ϑοϊοτωοη υυϊβιιθά ἕο Ἵϑάθ ἴο Ηΐταπι, δῃᾷ νγαϑ, οπ δοοοῦπὲ οὗ 16 

ἱπιροτίβηοο οἱ 18 βἰἐπιαϊίομι οα 16 πουίμοσπ θουπάδτυ οὐ Ῥα]θβ- 
ὕπο, ἐοχῆοα Ὀγ ϑοϊοιωοθ. ΤΏΐ8 α͵8ο Ἔσρίαίπβ ΜΕΥ ἷξ 18 ποὶ 
ΘΧΡΓΕΒΒΙ͂Υ τηϑποηθά ἱπ ἴδ6 ῬδγΆ}]61] ραββαρὸ οὐ ΟἸσοπίοϊββ, 
ὈβολΏΒ6 1ξ τγαβ δ γεδὰυ ἱποϊπάθα ἀπάον ἔπ οἰτῖ68 ποῖ δοοδβρίθά ὉῪ 
Ἠίνατη ἀπά {μη θυ δε ὈῪ βοϊοσμοη.--- Οὐποογπίπρ Μορί44ο φοτρ. 
ἶν, 12... ηγ Γαξέρ οΥ Ταξηρά, ἀπι οΪ4 Οἀπαβη ἰδῆ του] οἷ ἐγ οα 

1Π6 νοβίοσῃ Ὀοχᾶον οὔ Ἐρῃγαίπι, αβϑϑιρτιϑὰ ἴο [86 1μενῖξοβ, δαὶ ροϑ- 
βε8864 γ {π6 Οδηδαηῖίοβ, ἀπ} ῬΠΔΓΔΟΝ ἰοοῖς ἀπά Ὀαγηρά [ξ, 
8[ονν 118 ἱπῃδοϊαπὶβ ἀπά ἴμθη ραν ἴΠ6 ΟΥ̓ 88 ἃ ἀΟΥΤΥ (0 δῖ 
ἀδαρθοῦ τ μο τγα8 ταδττὶβά ἰο βοϊοσιοη, ὁπ ψ ᾿ἰοἷι βοϊοσιομ σῦαῖὲ 
ΔΠἃ ῥγοῦδῦ]γ ἐστε βοα ἰδ, σοπιρ. Ἐοβθηπη. ἷ. Ρ. 4. Ρ. 194 ἢ, [19 
56. [88 ποῖ γοὲ βθϑθὴ ἀϊβουνεγθά, ὑὰξ ἰδ σδῃποῖ, 88 ν. ΒΔΌΤΩΘΓ, 
Ῥᾳ], Ρ. 188 Εὶ οοποοίαγοβ, αν β66π βἰἐπαίβά πθὰῦ Φορρα ου 18 
ΜΓΑΥ ἔχοι Φόορρα ἴο Εδιη]οῖι, Ὀὰϊ πιαβὲ ὍΘ βουρθῦ ἴῸν Ὀθένγθοιι 

ΒοΙΠ-Πογο δπὰ 1 γάάα, πουτμ οὐ ἘΠ6 βἰγαῖ μεν τγὰν Βοένγεθη ἔπι688 
ἵπο μ΄δςθβ, 88 ἐξ 14γ, δοοογάϊῃρ ἴο ΕΒ 5, θα Γ ΤΌΠΑΕ τη 168 

1, 
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που οἵ ΝΊςοΟρο] 8.---Ὗ. 17. ΒοΙΒ-μογοῦ ἔμα Ἰονοῦ ΟΥὁ ποίμου. 
Αροοογάϊηρ ἴο 2 ΟἾγ. νἱῖ. δ᾽ βοϊοιηοῃ 8150 [σ θα ἀρραν Β6ῖ}- 
Βοΐοῆ. ΒοΙα ρΐδοθϑ οχίβϑὲ δὲ {86 ργοϑθηΐ ἀδὺ πᾶν [Π6 βοπιθ- 
ναὶ οοτταρίοα πᾶπιοβ οὐ Βοῖξ {τ οἱ Ταμία δπὰ οἱ ΕΌΚα, στ 
του οὗὨ {Π6 ο]ἀ νγ8}}8 δὰ ουαπάδεϊομβ βίοηθϑ, δῃὰ 1160 Βοδγοοὶῦ 
Δῃ ΒΟῸΣ ἈΒΌΠΑΘΙ οἡ {Π|6 ΑΥ ἔτοηῦ Φόρρα ἰο αἴθθοη δπὰ Φεσυ- 
ΒΆΪΘΠ1, ΟἸΪῪ ἔνθ ᾿ΟΌΥΒ ΟΥ ἔννοϊνθ Βοιηδη τη }}68 ἔτοπι {πὸ Ἰδξύου, 
αἱ ἴῃ ἴοοϊ οὐὗἨἉ [88 πιουπέαϊπ, ποῖον Βοιῃ-Πογοη τγθβίνγαγά οα 

ἃ. 5118} Θ.γϊΠΘη 66, ὌΡΟΣ ΒΘΙΒ-Πούοη ϑαβίνγαγα ὁη ἃ βίθθρ ῥγο)θο- 
τοῦ οὗ τ6 πιοπῃζαΐῃ ΟἸΪΥ ἴο δ6 ἀϑοθηάθα ὈΥ͂ βίθῃρϑ, οοτηρ. ΒΕ οθίῃβ. 
ῬΑ]. 111, ρ. 218 Ὶ ΒΒ τ}15 ροβίθοπ ἘΠΟΥ ἰὈγπιθὰ θη ἐοσεβεὰ 
ἃ ΒίΓΟΠΡ ὈΔΠΠΟΥ ΔρΆΪΗΒΓὺ ΘΥΘΙΣῪ ΘΗΘΙΔΥ͂ ΤΩΔΙΟΒίησ ἔτοιῃ όΌρρᾶ ἴο 
“7 ογυβα! 6πι. 

Υ. 18. γὺν )5. Βαδίδιϊι ἰ8 Ἰἀθιιβθά ὈῪ κοπ (ἀΐδϑονέ. ρλεϊ. 

ἐλιεοῖ. ἵ. Ῥ. Ἐς ΜιοΜ46118 (ϑωρρί. αα ἰο5. Ποῦν. ἱ. Ῥ. 199), ἀπὰ 
Ἐοβοηπι. (Ὀ10]. ΑἸΕΗΚ. 1. 2. Ρ. 281) νὴ Βααὶραά ον Η6]]0ρ0}18 ἴῃ 
ἴῃ Οὐδ οϑυτῖα, ἐπα 18, Βδϑθ ῖ,, οἵ νυ] ἢ {86 γα ἀγα 81}}} βρί θὰ 
τυΐη8, δαΐ πηπουὶ βυβοϊοης στουπά8. ΕῸΓ ἐμαὶ [Π6 ργϑϑεπί 
ἱημ δ λαηΐ8 οὗὁἨ [8 ταρίοῃ δβϑουῖθα {π6 Ὀα Πάϊηρσ οὗὨ ἴπ6 οἷΕγ ἴο 
ϑοϊουιοη, ργονϑϑ ποίην ἤοτα {Π 9 ΘΠ ΓΘΙΥ ὉΠ βίου αὶ μαγαοίοῦ 
οὗ β00}} ἰορεπάβ, ἀπά {Π9 πηθπίϊοη οὗ Βδϑίδι 1 {18 νοῦϑο δ ἴογΘ 
Τδάτλον 'β σουη θυ α]αποθά ΕΥ̓͂ 2 ΟἾγ. υἱϊϊ. 6, στ ιογο ἰδ 18 ΘΗ ΤΟΙ 
βθραγαίθα ἤοπι Ταίμμοσῦ. Ασδοογάϊηρ' ἰο 4708. χὶχ. 41 ---44, φοτηρ. 
ἢ χν. 10, Βαδίαι οὐ Βδδίδῃ, συ ΐο 18. ἐμογο αἰ βεϊηρτι ϑηοά 
ἔγοτη Βδαϊσϑὰ (08. χὶ. 17, χὶ!. 7, χῖΣ. δ), ἸΔΥ οὐ [π6 Ὀογάθγβ οἵ 
υάδῃ ἀπά πη, ννοβὲ οὐ ΕΚτοη, πὰ δοϊοηροά ἰο Πδπ (ςοπιρ. 
Ἐοθίπβ. Ρα]. 1]. Ρ. 226 ποῖ. ὅ), ἴῃ δοοοσάδῃποθ ὶ ἢ τ οὶ βαρ μα 
τοδι 68 (4 πέϊᾳ. νἱϊ. 6, 1), 1888 10 τγᾶϑ ποῖ ἔὰγ ἔτοπὶ Β έ!-ποσοῖ 
ἀπ4 (626 Γ.---Ἴ Ὁ δοςογάϊπρ' ἰο {16 ΚαΙΒΙΡΉ, ἐμὲ 18, ῬαΪπη, οἰ Υ 
οὔΡβἰπιβ, ἴῃ 2 ΟἿ. ἰχ. 4 ΣΙ “6116 ΒΥ 1π6 Αὐδθβ οὔ [89 ῥγε- 

ο.- ϑϑὸὼο.- 

βοηΐ ΑΥ̓͂ φῦ ΟΥ̓ ϑ ἴοοιδ ραϊπναγιιπι ζογα---ἶθ ῬΑΙταγγα οὗ 

4.6 ασθοῖκα δπὰ Βοιηδηβ, βἰἰπϊθά Ὀοίνγθθη Παπηδβοὺβ δπὰ ἐδθ 

ἘΟΡγαΐββ ἰῃ 8 υυ] τερίοη βποϊοβίηρ ἰδ ἀτουπὰ ἔγτοπι [Ππ6 Ξ8 ΠΥ 
ἀοβοτὶ (ἐπογϑίοσθ Τάμπηον ἴῃ ἐπ ψ ἢ] ἀθγη 655), [Π6 ταΐπβ οὗ σι πῖο ἢ, 
ῬΑγυου]ΑΥῪ οὗ απ Θπουτηουϑ ἔθιηρε οὔ [Π6 βπη, ἡ ῃϊο ἢ οὐ ἴῃ 
το ἰἐθοςΌγα] Ὀοδαΐγ, γί, ἀπὰ τηαρη π46 4]} ἐπ 6 δπιϊχυϊεῖθβ οὗ 
Οτθθοθ δηὰ ΠιαΪυ, πᾶνθ θη οχίδηξ ἔγομῃ {Π8 ἐἰπηθβ οὗ ΠὨ!οοϊοιίαη, 
δῃὰ τγογθ ἢτϑί οορίοα δηὰ ἀοβογδοὰ ὃγ ΗΕ. ὕ7οοά, ΤΒο Ἐυΐπ οὗ 
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Ῥαάΐγτα, [μοῃὰ. 1758, οα το [86 ῥργοϑοῖὶ Ταάηπιοσ, ἃ οἰ αβίοῦ 
οἵ [στα -βοπδβοβ, 18. θα], οοαιρ. Βοβθηπι. δ᾽8]. ΑἸ. 1. 2 ρ. 218. 
--Δοοογήϊηρς ἰο Ατϑοῖς Ἰορθηάβ (οομρ. ϑολεζίοηδ ἱπά. σεοσν. ἴὸ 
186 υἱδα δαϊααὲπὶ ἀπάος Ζα πιο»), ἴπ6 οἰτγ οχἰβέθα βϑίογε ϑοϊουηοῃ, 
Δα τγὰ8 {ΠΥ ΟΓΘ ΟἹΪΥ σϑραϊὶέ, θη. 061115}|64, ἀπά ρΟΥ Δ ρ8 ἐοσε θά 
ὈΥ ᾿ἶτὰ 48 8 ὈΑΓΤΟΣ ἀραϊπϑὲ {110 ΘΟΠαΠΘοΥΒ οὐ ἴρροῦ Αβῖα. 
ὯΝΞ ΔΙ͂ΟΣ ὝΨΤΥΩΞ οὐθαίεβ ἃ ρτϑαὶ αἰβῆου γ. ΥΒαὶ 8 16 

τ 

ταδαπίηρ᾽ οὐ Τδάτηος ἱπ ἔμ6 ψἢ]άογπ688 ἴπ τπ6 Ἰαπ4 7 Φ. Ὁ. ΜΊςΝ. 
1μογθίοσα οοη)͵θοΐαγοά, ἐμαὶ ἴπ6 ἤδπια οὗ ἔθ Ἰδπά, ἴῃ πιο Ρα]- 
ἸΆΥΤᾺ ἰΑΥ, ταῖσῃῦ μανὸ ἔμ ]]οὰ ουΐ, ἀπά ΟἸοΓ. βαρρ!]οὰ Αγαηιαα. 
Αραΐπδβὲ τΐ8, βονγονοῦ, βίδπαβ {μ6 οοπϑίἀθγαίίοῃ, ἐμὲ 41} ἐμ6 οἱά 
ἰγδηβίαἴοσβ ῃδὰ ουγ ργϑβθηῦ ἰθχί Ὀϑίοσθ ὕμθτη, δηά δπαθανουτοά 
ὉΣ Ῥοββί ΠΕ ἴο Ἔχρ δίῃ ᾿. ὙΤῊὴΘ πιοϑὲ ργοθδθῖθ ορίμΐοῃ 18 ἐπιαὶ 
ΡΙῸΡοΒβοα Ὀγ 7) εηιοϊϊζμ8, ἐμαὶ ὈΥ ΥΝΔ {6 οἰθβ Ὀθίοσο πιθη- 

Ὠοποά αγθ ἀεβίριαῖοά 848 βἰἐπαιθα ἱπ τέρπο ϑαίοπιοπῖδ οἐ ἵπίτα 
βπεβ α 1.60 ἀφεϊσπαίοδ. Υ͂ α οὈϊαίῃ {18 τιθδηῖηρ ΕΥ̓͂ σοππθοίίηρ 
ΤΙΝ ἢ Ὑ ν. 17; 6 θα} ἔμπθαι ἴῃ πα ἰδηά, ὑπαὲ 18, 'π 18 

οττη απ4, Πα {π8 ἴδ (ΌΓΠΙΒ ἃ ῬΑΓΆ]16] ἴο ἡ τρυθὉ ὯΝ δ ν. 
19. . ε΄ὔὕώ νυ . 

Τ᾿ Μονοῖβ (Κτῖς. Π]πίογβ. Ρ. 210) δχρίαἷπβ ΥῊΞ ἷπ ἃ ῬΘΟΌΪΙ ΟΣ τηδπ- 

μθῦ, ϑιοίιίηρ ουὐ χἱτἢ [Π6 δϑϑαπιρίίοπ, ὑμδὲ ἽΕ 6. ποὶ Ραίμαγτα, ὑαΐ 
Ἠασζοδου- Τϑῖηδν οὐ Επ- βοΐ, πἱοὮ 18 παπηθά 7.1 ἴπ ΕΖΘΚ, χὶνὶϊ, 19, 

χἰνεϊ!, 28, ἀπὰ ἐμαὶ ἡ γη (ΟΆτο.) δἰ ρτίβοβ ἐνο βαπιθ οἷν Ἐπ-ξθάϊ, 
Βο ὅπλ ἐμ ρτγοοῦ οὔ (μῖ8 ορίπίοη ἴῃ 9» 5ῖποο ΤΆγοδΡ [8 ἀἰδιϊ συ ϊβμοά 
Ὁγ {18 ἀὐαϊείοι 88 ἃ οἷτγ ᾿γίπρ ἴπ ἰμο Ἰδπᾶ, (μὲ ἴ8, ἰὩ]δπά, ἔγοτα [ἢ 6 
ϑγτίδῃ Τδάπιου οσ Ραϊηγτα. Βαΐ ἔβέτθ 'ἰβ πὸ βτουπᾶ ἕογ ἐξιἶβ ρτγοοῖ, 
Ῥὸγ ἴῃ ἐμ ἢγβί μδοθ ἴξ ἴβ ποὶ ἀθοϊἀϑὰ, {μὲ "2 ἴῃ ΕΖθκ. 18 οεσίδί! 

Ἐπ-ροάϊ, βίποθ οἴμογβ ππἀογβίδηα Ὀγ ἰΐ εἰέμον Ψογίομο οὐ ΤΑπιδγ, ἃ το] ]ῖ- 
ἴδγγ ροϑύ τηϑηϊοποᾶ ὈΥ ΕἸ ὰ8 ποῖ ἔᾺΓ ἔγοπι {86 βου ροΐπὲ οὗ (86 
εδὰ 866 (οοπιρ. Ἡνοσι. Οοιθπι. οα ΕΖοκ. Ρ. 788) ; ἀπὰ [ἢ 8586Γ- 
ἰίοη οὗ Μονοσβ, ἐμαὶ Επ-ρϑὰϊ ἰβ οδ]]οὰ αἶϑὸ Τδάτωον Ὀγ {86 Ταὶπιπαϊβέρ, 
͵8 ἀοβεϊτο οὗ 41} ρτουπά, 88 (μ6 ΒδΌΡἑ ποδὶ ραββαροβ οἰὐθὰ ὈῪ δἷπι ἷπ 
ζίρλι, Ολοτορν, Μαιίλ. ρταπι. ς.νὶ., ποϊίμιονῦ δϑϑογὲ τὸς ὈΥ͂ ΔΠῪ τηθϑηϑ 
ἱπιρὶν 1πῖ8. ΕἾΔΑ ἐδ Τδάπιοῦ θῈ}}6 Ὁ ββοϊοπιομ, δοοογάϊηρ ἴο 2 
ΟἊν. νἱϊ, 8, 4, Ιαγ ἴῃ ἔδιθ τερίου οὔ Ἡδιηδίῃ Ζοῦδβ. Απᾶ δνϑὴ ΤΠ τ τα 
Μονεῖϑ, ρ. 209, τγὸ τγθγθ 10 Ἅβᾶγρθ (86 ἡτί(ον πὴ Β δττοσ, γοὲ ὈΥ 
ὯΝ ὌΤΩΞ Ἰαδάπιον οδπποὶ ροββί θυ, Ὀ6 ἀἰβεϊη συ ϊθηῃοα 88. ἃ οἱ 

τ 

εἰϊαδιδά ἐπ τ[ῃ6 σή !ἄοτιθθθ οἵ Φυδα ου {86 Παδβὰ 8368 ἰῃ ορροδί ἴοι ἰο 
(86 βυτίδῃ Τδάτηον, ββοδυβο βοϊοιποῃ, δοοογάϊης ἴο ΟἸροηΐοϊθβ, ποῖ 
ἸΠΘΡΟΙΥ Ῥοββοδϑοὰ ἃ ραγί οὗ (8 ἰουτίἰοτυ οἵ Ζορδὰ δηὰ Ἡδιλδίβ, δπὰ 
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Ὕ. 19. Βοείάο ἔα οἰτἶοθβ παπιϑά, ϑοϊοσμοη θ8}}Ὲ αἶβοὸ ΓΞ Ρ 

τλδραζῖῃ6- οἰ 168, ξοΓΈΓΩΒ868, ἵπι ὙνΕ]Ο} πγο τ ἀθροβῖνοά ρσονίβίοσιβ ἔοσ 
1π6 ἀττὴγ (2 ΟἸγ. χυὶ!. 12, χχχίϊ, 28), 88 ῬΠδγδοι θα} ἰπ ο- 
Βἤθα ΟΥ͂ πη68Π8 οὗἩἨἁ {π6 [δγαε 1165 (Εχ. ἷ. 11, δηὰ Ἠδηρβίθηθ. ἀ. 
ΒΒ. Μοβ. ἀπά Αβρ. Ρ. 45 ἢ)» δῃὰ Ὡ: ΓΙ ὙΨ οἶτί68. ἔοσ 4116 νγᾶγ- 

οἰατίοῖβ απα ἤοῦβθϑ, σοπηρ. τ. θ. ΤῊ ἰδξλον τὸ ΡΟΓΒΔΡ58 ἰάο πεῖς αὶ 
ἵπ ραγὲ τίει [86 πιασαζίπθ- οὐ 168, Δ Πα δουθσαὶ οὗ {Βεπὶ πλρμΐ πᾶνα 
Ῥ6θη βἰτυαϊθὰ οἡ ἔπ6 πουϊβοσῃ ὈοΟυΠάΔΙΎ οὗὨ ἢΐ8 Κίησάοπι ἴῃ ἴῃ 6 
τοσίοῃ οὐ ΗἩκπιδί, δπὰ οἡ 1 θάποπ,, 88 πηπβὲ δ6 ἱπίδγσγθα μαγιν 
ἤοῖῃ 186 ἱπιρογέδῃσθ οὗ ἴπ6 πουτ ὈογάΘΡ ἕο [Π6 βθουτιν οἵ 186 
σἤοἷ6 Κἰηράοπι, ΡΑΥΠΥ ἤτοι {π6 ἔλος (μαῇ βοϊοτηοι μδὰ δῃ δά- 
ΨΘΙΒΑΤΎ ἵπ Βδζοῦ οὗ Παπιδβουβ (χὶ. 23), νῖιο πιῖσὶς θαϑῖὶν δχοῖθ 
ἴο το! ουι ἐπ που ογῃ Ῥγονῖποθβ ψ]ϊοἢ τ γα ἤγβὲ ἱποογρογαίθα 
Ἰπίο 186 Κίηράοιμ Ὀγ Πανὶ, ἀπὰ ραγὶν ἤοτι [86 ΟΧργοδ8 βίβζο- 
χποπὲ οὗ 2 ΟἿγ. χνΐ. 4, δοοογάϊησ ἴο οι ΤΠ6ΓΘ πγοσα τηᾶσαζῖπο- 
εἰτἴο8 ἴπ (Π6 Ἰαπά οὗἁἨ ΝΑρΒῖδ!!. 

γν. 20--28. Οοπιρ. ν. 237---80 Ὅνταν ν. 22 βεγνδπίβ οἱ {86 

Κίπρβ. ΥΩ ἅτ πη] ταγγ ἀπά οἷν!} οἰξοετο. οὐδ τριστά- 

ται τογἉ] βαῖ ἢ 168. Αοοογάϊηρ ἴο ΘἰΥπιΟΪΟΘῪ αὐϊοχὸ εἰμηΐθεβ ἐπ 

ἀηϊγὰ οἰἐμοῦ ἴῃ ΤΔῺΚ ΟΥ πῃ βοπιθ οἵιοῦ τεβρθοῖ.. ᾿᾿Αορογάϊΐηρ; ἴο 
(θβοπ. (ἰδ. πιαπ.) ἰδ ἀσποῖθβ οὐ ρίπα!γ 86 οἰιατίου  γαυτῖοσβ 
(ἄγθα 'π ϑδοῦ Ἵμαυῖοῦ), ἔπη τμ6 στογαὶ συάτάβ. ΤῊΪ8 ορὶ πίοι 
ἈΡΡγονθα αἶϑὸ Ὀγ ΤΠ οπῖα8 οὴ 2 ὅϑὅδτι. χχὶϊ!. 8 15. ἐσαπἀ θά ῬΑΙΕΥ 
ὁη ἴΠ8 ραββαρεβ Εχ. χὶν. 7, ἀπά χν. 4, βαγῸῪ οὐ {Π6 ἔλού ἴμαὲ [Π9 
τ [ογ8. οὗ σαύεπαθ, ἃ8 Οτῖρϑι" ἐββε1ῆ88, {Π:8 Ἔχ ρ]αΐῃ ἔμ6 ασθθξ 
τριστάτης, Ὀαὶ [π6 ΟἸοδββαῖογ ἴῃ 6 Οοἰαϊσμοῖ. (866 ϑ΄ΟΒ]ΘΌΒΒΏοΓ 
ἰοα. ἐπ ΠΧ Χ. ἰοηι. ν. ρ. 888) Ἔὀχρίαἰηβ τριστάτας ὈΥ τοὺς παρὰ 
χεῖρα τοῦ βασιλέως ἀριστερὰν τρίτης μοίρας ἄρχοντας. ϑ᾽ταί- 
ΙαΥ]Ὺ Πίοτοπ. αὐ Ἐζοοῖ. 28 : ποπιδη 68ὲ δεσυπαϊ σγαάπιδ ροϑὲ γεσίαπι 
ἀϊφηϊίαίσπι. Οὐτηρ. εἶ8ο Βοομαγι, ᾿ίθροζ. ἰ. ρ. 1712. ΒΥ {8 {πὸ 
τοβυϊπιοην οὔ (π6 δαῖμον οὗὨ {80 σαίόπα 8 σοι] οίοΥ πθαΐγΆ 1Ζθα, 
Θϑροοΐα ΠΥ ἂ8 ἰξ 18 δὲ τροϑῦ ΟἿΪΥ ἃ ργοθαῦϊ ἰῃέδγεποθ ἤοηι Εἰχ. 
χὶν. ὅ. ΕῸν Βοῖο ἰδ ἰβ βαϊὰ οὗ (6 νδγ- ομασίοίβ οὔ Ῥ]ιγδοὶ 

658} 1δθὰ ρδιτίβοπϑ ἰπ ἰδ, Ὀαί, δοοογαϊπρ' ἰο 1 ΚΙ. ν. 4, ιῖϑ ὑοστ ὕοσυ 
οχίθπάϑα ἰο Τμαρθδοῦθ οὐ (86 ΕἘργαίθθ, δπὰ ἐποτοίοσο (80 ϑ'υτῖδῃ 
Τδάπιοῦ οσ ῬΑΙπιγτα ἴῃ (μ6 τ] ἀθγπθββ δου! ΙΔῪ ἴῃ 186 Ἰαπά, {πδὲ ἴα, 
ἴῃ (86 Ἰαπά ἁπᾶάθν μἰβ βίαν, δῃᾶ, δοοογάϊηρ ἰο ἰχ. 16, μ8 ογοοιδὰ δυΐ ἀ- 
ἱπρα οπ ἴοθαποῦ, δηὰ ἰπ 411} [Π6 Ἰδπὰ οὗὨ μὶ8 ἀοπιϊηίοπ. 
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ἦ9 ὃν Ὀὐύτοτ), ν οὶ Οθδβθη. Θσχρ]δίῃβ : ομυϊοῦ- ΥΑΥΓΙΟΣΒ ἩΓΘΓΘ. 

ὍΡΟΝ 686} ; δὲ ἰξ ΠΙΑΥ͂ α͵δο τηθϑῃ, τογαὶ δυλταὰβ οὐ 88.0}]1}68 ὁπ 
ἐ8ε}. Τηὸ ϑίπρ. τ κυ] ἀθποίθβ ἴῃ 8}} {π6 ρ]4668, σμθτε ἴὲ 

ΘΟσΏ ΓΒ, [Π 6 ΤΟγ4] δἀϊαίαπι, φοΡ. 2 ΚΊ. νἱῖ, 2, 17, 19, δῃὰ χν. 25 
(ΡΈΚαμ, 186 584] 18} οὗ Ῥδκαβίαι, σῃο στ} ]]6 ἀραῖηϑὲ ἢΪη}}ν 
πῇοτΘ ποῖ μοῦ Οπαγίου- ΥΑΥΤΙΟΥΒ ΠῸΡ οἰαυοίθοσβ (48 ἀθ ὙΥ οἱ 

ΟΥΕΥΥ ΠΟΙ ΤΟπάθτβ ἔμ ΜψΟγὰ) οαπ ὃ6 ππάοιβίοοά. [1π ἰχ. 2 
4|50 αὐτὶ 15. ποῖ σμαγίου-τναστίον ὈὰΣ δα]αίαπι οὗ 1π6 Κἴπρσ. ΤῊΘ 

»ίων». σῷ ΟςΟΌΓΒ 3 ΚΙ. χ. 25 ἴπ σοππθοίίοη νὴ ΘΒ οὔ 

{ το] ̓ ϑοάγ-ραατάε, δηα {Ππ|8 ἀδποῖθβ σογαὶ 86:6} 1068, 48 ἴῃ 3 
ὅδ. χχὶϊ. 8; 1 ΟἾγ. χὶ. 11, δηὰ χἱϊ. 8. Ομδγίοι οοπηθαίδπεβ 
Ἄοδηηοῖ δ6 ἱπιθηάοά Πογο, ὕθσαυϑο Πανϊὰ οπιρὶογθά πο οματῖοίϑ ἴῃ 
ἢῖβ ὙΆΓΒ. ἈΠ ργοβουνϑά ΟΠ]Υ ἃ μυπάγοα ὄνοη οὗ ἴπ6 γαῖ -οματίοίβ 
ἰλκοὴ ἤοτρ ἴΠ6 ϑυτίδῃβ, ἃ πΠἃ σΟὨΒΘΑΠΘΠΥ οου]ὰ ἢανθ ΠΟ ΟΟΓΡ8 
οἵ οδαιοῦ- γαστίοσβ. ΕἼΠΑΙΪΥ αἶδὸ ἰῃ ΕΖακ. χα 15 αδπὰ 28, 
οὐδου ἀδποίεβ οὨΪΥ ἃ ομοῖοθ θαπαὰ οὔ παγγίοσβ. Αθοὺ 8} τ 
τοῦδέ υπάοτβίδηἀ (6 πογά 'ἰπ Εἰχ. χῖν. 7, δῃὰ χυ. 4, αἶβο οὗ 19 
δαλτὰ οΥὗΓἹ ῬΊΑΓΔΟΙ, Θβρϑοί! γ 88 1Π6 οΪά Ῥ]ιδγδοὶιβ μὰ 4 σιαγὰ 
(οοπιρ. Ηφηρβίοηρ. ἀϊο ΒΒ. Μοϑβ. ππὰ Δορ. Ρ. 182 ἢ), ἀπὰ {πεῖν 
ὝΑΥ ΟΠΑΥΙΟΙΒ ὙΓΟΓΘ ὙΘΓῪ 8114}} ἀπ Ἰἰσῃΐ, δο ὑπαὶ ἐπ οὺ οου]ά 
ΒοΔΡ Εἶν ΒΟ] ΤΠ γθθ τηθη, σοπῖρ. Εοβ6}}1πὶ ἴῃ Η θη ρπίθπθ. ἱ, ̓ . 4. Ρ. 
181, ἀπ ἃ ΟἿΓ ΓΟ. ΚΒ οα ν. 6.1} 

γν. 24 ἀπά 25 οσοπίαϊῃ ἔνγο ποίῖοθ8 ἔπαὲ ἀρρϑαῦ ἴο θ6 ἀρρεπάρά 
ἐπ {16 ρἷδοθ ἴπ φαϊίθ 8 βιροσῆποιβ δῃα δγὈΙ ΓΑΤῪ τηάπποῦ, θαὶ 
Υοῖ ἀγα ἱπβογίβα ἤϑγθ ποῖ ψίτμουΐ ρ᾽δη δπὰ ἀθβῖρη. ΤΉΘΥ βίδηά 
ΠΔΠΊΘΙΥ ἴῃ Τοίδσθησα ἴο 11]. 1---4, δπὰ βῆονν ον ϑϑοϊοπιοῃ δον 

6. σομηρ]οίίοη οὗἩ [ῖ8 δα] ΐπρβ σοτηθαϊθὰ (Π6 ἀοίδβοίβ σοὶ 
εχἰδιθα ἴῃ {πὸ Ῥαρίηπίῃρ οὗ ἢΪ8 ταῖρι, Θοπιρ. [Π9 ΤΘηλαΥ ΚΒ οα 1]. 1. 
Τοθο σϑῦβο8 [Π08 ἔοστη 86 [Ὁ}] ἀπά βυϊα]ο οἷοβθ ἴο [Π6 βϑοϊίοη 
τροδεϊηρ οἵ ϑοϊοπιοη᾿β θυ: ἀἸηρσ8.. 

γν. 26---28. ϑοϊοιποῃ αἷβο θυ} ἃ Βοοὶ ἝΝ βοοῖ, ποῖ β.ιΐρ, 

οοταρ. (σοβθῃ. ἐΐοϑ. ἱ. 124) δὲ ΕἸΖίοῃ- ρ θοῦ Βαϑίάθ ΕἸΟΙΝ, ου 116 
ποσίθοττι ρμοϊηὶ οὗ ἴη6 Βοά 866, αἀπὰ βθηΐ ἢἷ8 βοῦνδῃῖβ Ὑ1Ὲ (Π|6 
511] Ὑγτίδῃ τηδγΐποῖβ ἰο Ορβῖσ, ἔγοπι το ΤΠΘῪ Ὀγοῦρ]ιε 

1 Ὑβοιηΐυβ (ἀϊ6 ΒΒ. ὅδ. Ρ. 247) ἀχρ αἴῃβ ΟΌΓ ὑϑῦβθ ἴω ἃ ΥΘΓῪ 1η0- 
ἄστη δυὰ ΑΙ ΟΣ ΓΑΣῪ ΤΩΔΏΠΘΓ, ΏΘη 6 ἀπάἀογβίδπαβ ὉΥ ΤῸΝ Ἰ᾿ἰοαϊοηδηίς, 

ΡΎΟ οἀριαΐμε, γγγφηἰοχῦ τορΐοτο, φᾷ Ἀγ ΤΊ ὙὙΘ κῃ ὈΝΩΎΡΤῚ ὙὙΣ 
(0, . Ἷ 
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Ὑγθαυγ 4290 ον 450 ἐφ]επίβ οὔ ροϊὰ, ἀπά δοοογάϊηρ ἴο χ. 11 βαπάδὶ 
σπορὰ δηἀ ρῥγϑοίοιβ βίομθβ. Οἱ [ἢῖ8 δι θ͵ϑοῖ Θοπηρατο τὴν “ []ηἴοτ- 
ΒΟ ππηρ δον 416 Η γατι- βϑ]οπλοηΐβοῃο βο  Βδμτί, Πογραῖ, 1884," 
1π0 βγβὲ βϑοϊΐοῃ οἵ ψρΐοι οα [ἢ πανϊραίίοῃ ἴο Ορμὶν ἰδ αἷ5ο 
Ῥηπίρα 'π τμ6 Πογραῖον Βαεὶιγ. Ζὰ ἀ. {πθο]. ὙΊΒΒοΠβο. νοὶ. 11. ᾿. 
288 ΕΗ. Ηδγθ 1 μᾶνα βιονῃ δὲ ἰασρθ ἐμαὶ Ορδὶν 18 ποῖ ἴο θ6 
ΒΟΌΣ ἴῃ [πάϊα ΟΥ ἴπ6 δαϑί οοδδὲ οὗ Αἴτῖοα, Ὀτιὲ ἰαὰῪ π᾿ 186 
ΒΟ ΒΘ τη ρατὶ οὗ Ασδῦϊα, ψῖθ νοι νἱθνν τηοβὲ Ἰθασηθά πηθη μουν 
ἀστθθ, δομιρ. (6βθη. (ἐδ 68. 1. 141 844.), ὙΥΊπον (ὉΪ6]. ΒΥ. ἢ. Ρ. 
215 8), δῃὰ Τυςὶ πὶ ἴπ6 γτονῖθν οὗὨ τὴῦ σόῦκ (ΗΔ]}. Α. 1,. Ζ. 
1885 Νο. 80), νῖιο δβρβθοΐδ!!]ν [88 ἔἈγ ΠΡ Θβί ὉΠ 15Π6α {Π6 αἰ νοσϑι εν 
οὗ Ορμῖν ἔτοπι {μ6 Σουπάρα οὗ Ριοΐδηι. ἀπὰ Ουππάρα οὗ Αττίαι.ἢ 
Οοποογηίηρ ΕἰΖίοπ- ροον δηὰ ΕἸΣ οοπαρ. Βοδίπ5. Ῥα]. 1. ῥ. 
215---284. ΟΥ̓ Ἑξίοῃ- ρϑῦϑυ πὸ ἔγϑοθ 18 ο ὃ6 ἔοαπά. Βαΐ Ἐ]οΙὰ 
οοπεπιιοα 88 8 ΟΥ̓ ἴο ἔπ ὑπο δ} οΥ ἐοατίθο ἢ ΘΘΠΓΌΓΥ ; 5βῖποθ 
ΑΒυ δά 4᾽8 {π|6, ἀδοῦϊ 1800 4.0.» ἔΒεγα οχἰβίβ οὗ ᾿ξ ΟὨΪΥ ἃ 8118}} 
ἔοσι σὶτἢ ἃ ρονϑυποῦ, πα 8 8η14}} Εργρίίϊαπ σαττίβου ὑπάογ 186 
ΤΟΥ͂Τ Π8Π16 οὗ ΑΚαθα, ἀπὰ ἤθαρβ οὗ γα Ὁ 188} 51}}} τρδτκ [Π6 ρ͵δοθ 
ΠΟ ΓῸ [16 ΟἹ ΟΠς6 Βίοοά. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Χ. 

ΨΙΒΙΤ ΟΕ ΤΗΕῈ ΟὕΕΕΝ ΟΕ ΒΗΕΒΑ ΤῸ ΦΕΒΌΒΑΓΕΜ, ΥνΥ. 1---18. 

ΒΟΙΟΜΟΝἾΒ ἘΙΟΗΒΒ, ΥΥ. 14---29. 

Ὑ. 1. Οοποογηΐηρ 1:6 ΘΟ ΠΕΓΥ οὗὨ [86 4αθθα οὔ πλῷ τοὶ ΟἿΪΥ 

86 οἷά οσροβίίοσβ, θὰ} αἰ8δὸ νγο πδίϊομβ, [16 Αὐδὺβ δῃὰ 19 
Επίορίαῃβ σοπίθῃ,} Δ μοαρἢ Πόσο [Π6 πᾶπὴθ δἴοπϑ ἀθοίἀ6β. 

1 Ψύηζκον : “ ΤΏ οἰγουπηπαν  ρδίΐοη οὗ Τὺ θἷδ ὈῪ ἴ86 ῬΒοϑηϊοΐδηβ δροαὰΐ 
186 γοὰν 610---Θ04 5.0.᾿"" ἴῃ (86 Βαρρίοπι. ἰο 781π᾿8 Νοὺ «8 ΒγΌΡ. Αγ 
ῬΒΊΟΙορ. 1841 Βά. 7. Η. 8, μὲ δρδίῃ Ὀγοδγ βουραὶ Ορμῖν ἴῃ [πάϊα, 
Βαὺ (18 ορἱπίοη 18 τί ρμνγ αραΐπ το)οοίοᾶ, ἀπὰ Ορὶιὶγ ἀβϑυσωϑθᾶ ἰοὸ "δ ἴῃ 
Ασδρΐβ, ὈῪ Ηργιὰ Βοῦγικ, “1μ0 ἀονθιορπιθαὶ οὗἩ ρϑορταρῃν διότ ἰδ 
δηοίθηίΐδ,᾽" ἱπ (π6 ΖοΙ θοιγΊ ἢ ἣν σογρίοἰοῖ, Ετάκαπαθ οἵ 1,446, γϑᾶγ 
ἱ, τοὶ, 11, Ρ. 1. Ρ. 881. - 

3 Ασοογάϊηρ ἰο [ῃ9 Ἰοζομὰβ οὔ [86 Αγβδίπίδηβ, τ οἢ δύο δἀορίοὰ 
ΒΥ Ψορορδυθ (Απέϊᾳ. νἱϊ!. 6, ὅ), ΟὌτη. α καρ.) Οαρεῖϊ. (Οὗδενυ. Ρ. 648), 
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πϑοῷ πὶ [μ6 ΟἹ« Ταεβίαπιθης ἀθποῖθβ, μθυθῦ Μϑγοθ οὐ ἘΠΠϊορία, 

ν Ιοῖι '8 οα]]ϑα χφγ» δ αἰτγαγβ ἔμ6 Κἰπράοπι οὗ ἔμ βαθδθαπϑ 
1} ἘΠ ον οαρίταΐ βϑαθα οὐ Μαριάβα, ἃ σΘουπῖυν ἷἱπ Αταρία ΕῸΙχ 
δρουπάϊησ ἴῃ ἔΓαμΚἰποθηβα, ρῸ] 4, δηα ργθοϊουβ βίοποβ, {6 ἴπῃ8- 
δ118π|8 οὗἁἉ σι ῖο ἢ τοῦ οἰ ταϊθα διιοπρ {μ6 Ηοῦγονβ δηὰ ασσθοκβ 
ἴον {πεῖν οχίθηβῖνο γᾶς ἴῃ ἔπ686 ῥγοάυοίβ. 66 {86 ῥγοοίβ ἴῃ 
Βοεβατγὲ (})αὶ. ἐϊ. ο. 26), Βοβομπι. (Ὁ18]. ΑἸ, μἱ. 1714 Β.), ἀπὰ 
(6βεη. (1168. 1. Ὁ. 1850.)--- "6 ἔΆπιϑ οὗ ϑοϊουμοῃ᾿ β στϑαὶ υγίϑάουι, 
σι ἢ ταῖρηιξ μανο ῬΘθη βργθδα δυγοδά, δοοοσαϊηρ ἴο {1:6 ργοῦαθ ]8 
ςοπ͵θοΐαγα οὗ ΕΡ ιγαΐπι ϑγταβ, ὈῪ ἴΠ6 γόογαρεβ ἰο Ορἢἱν, τηονϑά 
1:18 φίθθῃ ἰο σοῦ [0 «}6γιβαίθπι ἴπ ΟΡὰΘΡ ἴο Ὀ6 οοπνίπορά ὈΥ͂ 
Ργοσνίηρ Ηἷπι τὴ τί 4168 οὗὁἨ τλ6 ἐγα!ῃ οὗἩ {πὸ ταροῦὶ ἐπαὶ μδὰ σομηθ 
ἴο Βαν θᾶτβ, ΤῊ ἀἰ βίου] πογᾶβ, Σὴγτὺ Ὡυῦ, οδπποῖ ταθᾶῃ, ἐπ 
ποπιῖπο ὕζελουα, 581}}} 1665, οὲ ποηιδη ει. ( Τρθηιοίϊ.), 88 Ὁ ΠΘΥΟΡ 

δίδπἀ5 ΤὉΣ ἡ, 88. ΜΝοίάε (πο. ραγίϊο. ἀββογίβ, δῃα [89 ἐραηβἰ ἰΐοη, 

καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἰπ 1,ΧΧ., ὅ'γγ. ἀπὰ Αταῦ. τϑϑίβ οὔ] οἱ 8 
ΡΘΟΌΪΙΑΓ νίονν οὔ ἔδ6 νγογάβ, Δπ4 ἀοϑϑ ποῖ, 88 Πδίξιβ {Π 18, ργεθαρ- 
Ῥοβα ἔμ6 τϑδἀϊπρ ὥγη. ΤᾺΘ Ἰ1ἴουα] σϑπάθσίηρ οὔ 560. ϑοβπιίάι; 

φιοαά ποπιθη εδουα ἴἰβ 4] ον Ὁ]6, ὈὰΣ ἐμ6 οχρίαπδίϊοι φιοά 
«7ελουα ἱρεὶ ἀεάϊδδεὲ ἰαπίαπι ϑαρὶοπέϊαπι 18 Δ ΔΥΒΙΓΑΓΥ φυΐά ργὸ 
4φιο. Ἐνϑῃ ἴμὸ νἱἷονν δἀαρίδά ὈγΥῪ Μαυγοσ δπὰ ἀθ Ὑγοϊίθ: ἐπ 
φίονίαηι ουα, ἰμαῖ 18, 186 ἴλτηθ ταϊπἰβίοσίηρσ ἴο 186 ρῇοιγ οἵ αοά, 
8 βοδγοαὶν οοῃίαἰηθὰ ἴῃ {μ6 τοσὰβὶ [Υϑηάοὺ : “Ὁ 186 Π8η16 οὗ 

διὰ ατοίξῖαρ, ἐμῖ8 χυθθῃ μδὰ ἃ βοὰ Μϑῃῖμοῖθκ ὈῪ ϑοΪοπιοη, ἔγοπι τ βοτὰ 
186 ΑἸ γβδί ἴδῃ ἸΏ ομ το ΒΒ ὑε] ἑανο {μϑιυβοῖνεθ ἀθβοαπάθα (οοαρ. [πἀο] 
λέει, Αεἰλίορ. ᾿.. 8, ἀπὰ ΖΣοῦδο νογαρὸ ἀ᾽ ΑἸ γϑϑϊηΐθ 1. Ρ. 8871 8.) Βαυΐ 
ἴδοδο Ἰοζοπὰβ δγθ ἔ]}}Υ σουπίοσ δ αποθὰ ΟΥ̓ δί ταῦ ἰγδαϊομβ οἵὗἨ {86 
Αὐδθβ, ᾿8ο 681} (μἷ8 ἀυθοη ΒΑἸ κἶϑ, δηὰ πιᾶκο μοῦ ἃ πὶ οὗ ϑο]ο- 
τοοπ, ΘΟ ρ.. Κογϑῃ. ὅϑυγ. 27, δηὰ Ῥοσοοῖκο ϑρεοίπι. λδί. Αταδ. Ρ. 60; 1 
δ} ἢ} ἰοροθβ ἴῃ ρΘΠΘΓΑΙ οουἹὰ ῥγουθ δηγίμίηρ ἴῃ ὑμοῖγ Ὀνίου! Υ 
τη ἰβίοσ! 98] ομαγδοίοσ. ΤΏ οἵμοὺ δυραπιθηΐβ δάναπορα ἴῃ ἕδνουσ οὗ {86 
Ἐπμορίδηβ, Βοοβαγὶ (λαϊ. ἰΐ. 6. 26) μα8 ονοσίυσπϑὰ πὰ ἃ ρτθαὶ ὑγο- 
ζαδίου οὗὨ ἰοατηΐηρ. 

1 Μονοῖβ (Κεῖι. [Πηΐδγϑ. Ρ. 75) νβῆθβ βθγθ 8180 δρδίῃ ἰο σόπιονθ 
186 αἰ δΙοΪ γ ὈΥ [86 δεβυπιρίίοη οἵ ἃ ρἼοββ, ἴῃ δοοογάδῃοο ψῖτ 8 γουΐθυν 
ἴῃ ΒΒοΐην δ] 48 Εθρογί. υἱῖ!. Ρ. 199, δρϑῖπβὶ νυ Ὡΐςι, Βοσονον, ἔμ6 οἱὰ 
γοσγϑίουβ, τ δῖ ο πᾶν ἀμίγθυβα!  Ὺ ἐξ ὑόν οὐ Θῃΐαν ἃ ττσοίθϑί, 

τ 

Ἰξ Μονοσβ᾽ τϑάβοτβ δου ἀθβογυοὰ ἐβθ παπιθ. ΕῸΓ [δ βαυβ, (α.) 
“ΤΣ Ὁ Ὁ ἰδ βαρογῆσπουβ, πιογθόγθγ, ἀπδυϊιϑ Ὁ]6 ἀπα ἀπίῃ 6} 1 18]6,᾽" 
186 18, ΒΙΠΙΡῚῪ Ὀοσδιιβο Μονθγβ ἀϊὰ ποῖ υπἀογείδηα ἰΐ, ἐξ ΔρΡδδΥΒ ἴο Ὠΐπὶ 
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16 1μοχὰ,᾿ δαῦ 18, Ὀαἰοηρίπρ ἴο ἰδ; οὗ, “ ἴπ γσϑοραγὰ ἴο 1186 πδῃδ 
οὔ πο [μογὰ" ὙὍὴὸ λπιθ οὗ ϑοίομπιοῃ ὈΥ [1 πδῖηθ οἵ {μ6 1ωμογτὰ 
18 [6 ἔδλπιθ οὗ βοϊοσιοη, νυ ἰοῖ 80 ἕασ Ὀθίοηρβ ἰο [ῃ8 πᾶπηθ οὗ [88 
Τμογὰ οὗ βίδῃαβ ἰῃ χοἰ αιίοη ἰὸ 1ΐ, 88 1ξ ννὰ8 Ὀσουρῆς ἀροῦϊ ὈΥ {μὲ8, 
1μδὲ [π6 πδπιο οὗ [6 Ἰμογὰ νν88 αἰζοϑίθα ἴῃ βοϊουμοι ὈΥ (6 νῖ5- 
ἄοπι ρίνθπ ἴο Ἀἶπι.--- Ὑ» τ ἀ]6, ἰδ ἃ ὙΘΥῪ Ροϊηῦθα βθῃΐθῃσθ, 

Ὦχον ἱπάϊσαείηρ 6 ἄθεβδῦ ἔγαΐῃ δῃὰ Ἰϑδάϊηρ ἴο ἹΒβουρῇῃξ, οοτιρ. 
Ἑξοΐς. χνίϊ. 9, δηὰ Ηἄνεγη. Οόταπι. οα Εὐζοῖ. ῥ. 201.-- ΤῊἷ8 τί 
ἄοπι, οοπομοά ἴῃ Ἀρορ ΒΘ ρΊΩ8 δπὰ στἱ 4168, ἰῃ ΒΟ ἢ βοϊοπιοι ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἀἰϑεϊηρτιϊθιεἀ ἰπι56}} (ν. 12), Ὀὰϊ δοοογάϊηρ ἴο 186 βίαϊθ.- 
τηθηξ οὗ Μεπαηάθν δπά Ὀῖαβ ἴπ οβορθαβ (Απέΐ. νἱϊ!. ὅ---ὃ8, ἀπὰ 
6. 4. 1. 11), Βαὰ δῇ ϑποοιηΐον τὴ} Ηταμ οὗ ΤΎτΘ, νὰ ααϊΐθ ἃ 
ἕδτα αν οχογοῖϑο τὴ [86 Αταῦ8. Ηον τίς Ασγαδ ἰ8 ἱπ ὑσὸ- 
νοσῦβ δῃὰ σἹ 4168, Βο {π8Ὁ ἰδ τηᾶγ Ὀ6 ταραγάθα 88 ἐμοὶν πδίϊγο Ἰαπά, 
8 Ρῥγονθά Ὀγ (μ6 ναϑὲ οο]θοϊίοῃβ οὔ ΑἹ: Βδπ ΔΌΣ Τα]ορ ἀπά 
Μοϊάδηϊ,: πν ἰο μι οογίδίη]Υ ργοσοθά ἔγοιῃ πιοάθγῃ ἐἶπιθ8 (Μεἰάδηϊ 

ὉΠΒΌΪ 8016 δᾶ βυρογῆπουβ---ἃ Ραγοὶν βυδ᾽εοῖνο ρτουπὰ ὈῪ τ Βΐοἢ Ὁ 
τοῖρ δὲ βέγῖ κ ΠΥ ροββϑίθ]ο ἐδΐπρ οαἱ οὗ ἐπο ἰοχί, (0.) "10 μα8 αδο διΐβοῃ 
τη ΘΟ ΪΥ ἤτοπι τυτϊπρ (86 ῥτοσοάϊηρ ποτὰ σηοὦ ὑνίοθ οὐἱν τῆ (86 
ἐγδηβροβίἰΐο οὗ {μ6 ς ἐδ γτϑυδο, σβλ]6 ἐ8 ἐγαπβοσῖθοσ ἑοοῖκ 86 ΣΊ» 
σοι 18. οἴζθηῃ Θχοδβδηροᾶ στ κ, ἴον {ῃ6 αϑυ8ὶ δοργονϊδίϊοη οὗ [86 
πθῖπθ ζοβονδα." Βαϊ [86 ἰγαπθροβίἴοη οὗἩ ἴο αᾶ ϑυθὴ (ῃ6 ἡτϑηπθῃξ 
Ἔχομδηρο Οὗ πὶ ὁ Βεΐπρ σταηίοα, ὑο ψ ΒοΒ ΒΟΎΤΘΥΘΣ τϑηγ οομβίἀογα- 
τΐοῃδ δ’Θ ορροβοᾶ, {818 δϑβυπιρίίου {8118 ἠο ἐῃ6 ρτουπά, Ὀθοδῦδο, (α.) (86 
ὀσουστθῆοθ οὗ βυο δυυγονϊδίϊομβ 800 Β.0., σβθη (86 οἰδηρθ πιαϑὲ Βανθ 
θη οδϑοείοὰ, δα 1μ6 1, Χ Χ. τοδᾶ ΓΉΣΤΥ ὩΙρδ ἰδ ἱποαρδῦο οἵ ργοοῖ; (Ὁ.) 
{80 ΔΟ του δέου οὗ (86 πᾶπὶθ ΣΠΓΤΟ ΠΟΥΘΥ Θοπβίϑίβ οὗ 8 τιθσο ἡ, θαὶ οὗὅὨ 
2.) ΟΥ̓ Δ ΟΥ̓Υγ)γ ΟΟἸΩΡ. Βαχίοτγί, ἀε αδόνγευ. ἠεῦν. ». ὅ (εάϊ. ἃ. 1040) ; 

δῃὰ ἸΔβί]γ, (6.) {πὸ Ἰοξίοτβ "7 δπὰ 5 ἴῃ ἴμ9 οἱὰ Ηθῦγονν συϊηρ, πηΐο ἢ 
88 ἰΠ6ὴ ἴῃ 186, μᾶγα ἴοο 116 γθβοπι ἰδῆοθ (0 ὃθ τ δ γ οχομδηροὰ 
ΓΟ ΟὯΘ δηοέῃογ. 

1 ΟΥ̓ (86 ργονοσθβ οἵ ΑἸῖ, 5:1. Κοὶ βὰγ8 (δεπέθηίΐαε Αὶ εἰο. ὕεπα 1884, 
»ταφῇ. Ρ. χὶ.) : ϑἰψωϊάετι ἔαπι ἐπιπιόηδιιδ πυπιεγιδ 691, ἰαπίαφιε ναγίεία 8 
δοτίιιηι αἋ αἰἱδοὶπι ἰμᾶο, εἰ ἱπυσπὶοηαἷς ἰὶς οπιπῖδιιβ υεὶ δοί εν ἐϊβείτηπι 
ἐπρεπίωπι υπΐωδ λοπιϊηἐδ ἱπιραν' εἰς λαδεπάωπι, πέο ροδεὶπὲ πἰδὲ ρεῖ' σοη- 
υποίαπι μπίθετδας ομ)ιδάαπι παι ἰοηὶδ δαρὶεπί απὶ ε ἀϊμίωγπα αἋ πιμ- 
» οὶ υἱέα ἐχρεγίεπίϊα λαιιβίαπι εἰ Ρὲν' σοπιπιιηδ αἰθεγ δ᾽ ϑεἰπιοτῖιπι λοπιΐπεπι 
αοσιπιδη Ῥτοαιιοία 6586.---α. ΤΉοα. Ζεηίκον, διδϊοιδ. ογἱδηί, ζαβο. ἱ. (145. 
1840) ρ. 1ὅ ἧἦ. σῃυπιογαίθβ (Π6 ἀϊβαγθηὶ οἀϊιομβ οὗἨ [86 ΒΘυΘΓΆ] ραγίβ.--- 
ΤῊ τοδὶ οοἰ]θοϊΐου οὗ Μοίἀδηΐ, οοπϑβιΐπρ οὐ 6000 ρτονογῦβ, ἴδ δθεπ 
Ἰαίοὶν οἀϊποὰ Ὁν Ετογίας (Βοηπ. 1888.) ὕοπιρ. οα οἵμογ ϑάϊεϊοηβ 
Ζοηϊκον, ἰ. ο. ». 88. ᾿ 

--ἤ 
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Ἰῖνϑὰ ἴῃ ἐμο 19:8 οοπίυνυ), Ὀαΐ τοίαϊπ ἃ ἰαγρα δπιοιιηΐ οὗ ἀποίθηϊ 
Ῥγούθσθβ δηὰ τ] 4 4198. Ηονν ἀθορὶν {Π686 ργονουθβ γ γα τοοίθᾷ ἱπ 
186 11{ὸ οἵ {6 Ῥϑορίβ, δρρϑαυβ ἔγογῃ [Π βἰδϊοιηθηΐ οὗ ϑ'αγαυίὶ ἱπ 
1.6 16 οὗ Αδβϑμα :ἰ “τη Αὐδῦὺβ σοπβιἀθσθά Ὧο ὁ; 8 φοοά ροθῖ, 
σθο ἀἰά ποῖ ᾿πέογυγθανθ ἢ͵8 ροθπΊβ, Ὑγμαῖθνον τηῖὶρῃς Ὀ6 {ΠΕΡ οοη- 
τοηΐ8, τε τνῖβα δαυϊηρδ," δα 581}}} τηογθ ἔγοπι {πὸ ἔδοξ, (πα πὸ 
ἱποοῃβί ἀθσβῦ]α ρα οὗ ὑπ6 οἱάθβὲ ἰγϑαϊἶοπ5 οὗ ἔθ πίΐοῃ 8.9 
ἀθροδῖ οα ἴῃ {π688 βαγίπρβ δηὰ {ΠΟΥ ΟΥ ργοβογνϑά,2 [μ8ὲ οστηαὶ 
ΘΠοΟ;ΠέοΓΒ ἴῃ Ὑ7186. βαυϊηρβ ἃπα τί 4168 ἴοοῖς ρ]αςα,2 δὰ {1ιᾶὲ ἴο 
106 ῥγεβθηΐ ἀδΥ ἴμ6 σοιητηοπ ΑΥΤΆ 88 ἃ Ῥγουθτὺ ἴῃ ἢι18 τηοῦ ἢ 
ἴου ΘΥΘΥῪ οοσαβίου.",͵ Οἡ {πὸ οἰιϑίοηι οἵ ργοροβίπρ τ 4168, σοπρ. 
Ἐοθθησα. Α. ἃ. Ν. Μουρθηὶ. 111. Νο.-.464. 

γν. 2 δηὰ ὃ. ΥΥΊ ἃ στοῦ ἐγαΐπ---οαπλ6}5 θοατὶηρ [Π6 ῥργοάαοίβ 
οὗ μοῦ ἰαπά, ροϊά, βρίοθϑ, απὰ ργβοίουϑ βίοπθβ, ἱπίθη θα Ὁ ρσὸ- 
βοπί8 ἴο ϑοϊοπιοι---οαπὶθ [86 4υθθη οὗὨ “6γαβαί θη, ὧπ ἀδποῖεβ 

186 σγβο]6 Ό]]οννηρ οἱ πηθιὶ [τυ )» ν. 18] δπὰ οβπλ6]8), δὰ 
ΒρΆΚΘ6 ἴο πὶ οὗ 4} ὑπαὶ 8116 μδὰ ἱπ 6 μθατῖ. ἼῊΘ86 ΟΣ 8 τγθ 
ΔΙῸ ποῖ τὴ [Π6 ΔΠΟΙΘ 8 [0 ΤΘίον ἴο σγαυΐδδίπιαδ δὲ ϑαογαϑ φιιαϑ- 
Ἑΐοποδ : ὉΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ἀθηοῖα 4}} ἴΠ6 ἀϊβοοιιγβθϑ, ὈῪ τ οὶ 8Π6 τῖβμθὰ 
ἴο ῥγονθ {Π0 νηϊβάοιῃ οὔ βοϊοπιοῃ, ββρθοὶβὶ] ν, 88 τῦϑ 8ΓῸ ἴο σοῃποϊπθ 
ἔγοτῃ νυ. 18, [π6 4ηθβθοηβ ΠΟ ἢ 8Π6 ρσοροβϑὰ ἴο Ὠΐπὶ ἴου βοϊ υἱΐοῃ. 
Νοσ ἃσγθ ν ἴο ἀπἀουβίδηα [ῃ9 τγογὰβ : “' ἔῃθσθ νγαὰβ ποῖ Δ}Υ {πϊηρ 
μὰ ἔγοιι ἐλ6 Κίηρ, τμαὲ ἢθ ἐο14 μδν ποῖ," οὗ ἴΠ6 τηγβίδσίϑβ οὗ τ ]!- 
Εἶθῃ δῃὰ οὗἨ [π6 ποσβμίρ οὗ ἀοἄ, θαξ οπ]ν οὗ χυοϑύοῃϑ, [π6 τηϑϑῃ- 
ἴῃ οὗ μῖςο ἢ ΙΔ γ ποῖ οἱ ἴπ6 βαγίαοβ, θαΐ ννὰβ ἀθορὶν μίἀἀβῃ ; [Ὁ 

1 (οπιρ. ΥΥ οἱϊ, (86 Ῥοεξῖςαὶ Γἰογαίατο οὐ ἐπ6 Αταῦβ Ὀθίοσα δηὰ ἱπὶ- 
ταραϊδίεὶΥ δῆ Μοβδτοπιοᾶ. ϑιαίίρ. 1887. Ρ. 41. 

3 ὅ.0 ἤ΄ή᾽οὝοπιπιεπία απέϊημίδ5. ἠϊθίογας Ατγαδιιπὶ εα. “. α΄. ΕἰἸολλοτη, 
Ουἱλαε 1118. ρασ. 14 :ηᾳ. 

31,60 ἃ τηδῃ ΟἿΪΥ τεδά {86 Μαδκδιηδὶ οὔ Ηαγίτὶ ἀἰβιϊπραϊβμθα ὃν δὴ 
Θπά]688 ὑτοδιβίοι οἵ ρᾷπ8 βηᾶ γἹ 4 }68, τ ἢ! ο ἢ 18 τιδ 8 δοοβββὶ Ὁ]6 ὑο 4}} ὈῪ 
186 τηδβίθυ Υ (ὕθττηδη ἰγαπβίδιίοη οὗ ΕἾ. Ε ὑοϊκοτί. 

4 866 “ Ατδρίς ργονθσῦβ, ΟΥὁἨ 186 σιβίοιῃΒβ 8Πη4 8868 οὗἨ (Π6 πιοάοτιν 
Ἐκγρεΐδηθ ὀχρ]αἰποὰ ἔτοιῃ ἴμ6 (Αὐδδίς) ρσονεγθθ ργθνυδίθης δἱ Οδῖγο," 
ἰγαῃδ αὐϑᾶ δπά 1} αϑἰγαίεα ὃγ «΄. 1.. ΒαγΚΠαγάΐ, ρα] ϑμοὰ Βγ Ὗ. ΟἸβοῖου, 
Θοτπιδῃ ΟΥ̓ Κίττηβθ, Ὗ οἰπιαν 1.834 .--- Οοπιρ. αἷδὸ {88 ὁ“ἐ Οο]]εοΐοι οὗ 
ΒοΙη9 ΑΥΔΌΪς ῥγονεσῦδ, ΒΊΟΝ ἀγθ ἰΔ Κα τόσα 8010 Κ8 δηᾶ βίανϑβδ, ὈῪ 
Ἰξοἴδῖκο," τηοδεὶν οσίγδοίθα ἔτοπι Μαίάβηὶ, ΡΖ. 1758, ἰπ ν Βΐομ διθοηρ 
ΟἸΒΟΙΒ οπ6 ἷθ ρίνθῃ, οη τοι ΕΠ ῖθκθ γθιηαγβ : “' ΕἼΟπι (818 τνθ τηϑ 
Ἰϑαση ἐμο πῖξ οὐ (πὸ Ατϑθβ δῃᾶ 806 δὴ δχμπιρῖθ οὐὗἩ ἰπ6 τὶ 4168, τῖϊ' 
ὙΒῖο [86 τῖ οὐ τῃ6 ΟΥΐοπία]8 ἰβ 8ὸ ταποῖ οοσαρίοα, ΤῊΘ ἡθδθη ἔτοπι 

᾿ 189 Κίηράοιι οὗ Αγδθῖα πιδὺ αν ρτοροβϑά βυσὴ ἴὸ ϑοϊοσπιοη," (ρ. 28.) 
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ἴξ 8 ποῖ ϑοϊομμοπ᾿β τοὶ ρίουϑ οπαγδοίθυ, θὰΐ ἷ5 τυιϊβάοαι, ἐδ α Ὁ 
Ὀσοῦρῦ ΒΟΡ ἰο Φογυδβαίομι. 

γν. 4, ὅ. ΓΉΞΙῚ 5 ποῖ ἔπε ἰθπαρῖο (86. δ μμπι.), δαὶ [89 τογα] 

Ρδΐδςβ, Ὁ ΣΤῊ 18 ἀἰογθης ἔγοτα ΣΤΆΓΤΥ ΤΥ. πὰ [86 τϊηρβ πιθι- 
ἐἰοποά, ν. δ, ροΐπῦ ἴο ἔπ: ραδςθ..--- δ τηθαὶ οὗ ἢἷβ (δ ῖο, (Παὲ 18, 
88 γ76}1 {η6 νατῖϑα ἔαγθ, [πὲ οᾶπὶθ ἰο [86 σογα] [40}9 (γν. 2, ὃ)» 
ἃ5 [Ππ0 ΘΟΒΕΏΥ Θδαυΐραρσο οὗ τ ἰ80]6 (ν. 21.) ὙΓΝ 2» τ86 

δβοδῖ οὗ ἢἷ8 βουυδηΐβ, δπὰ ῬΓΣ ΤΡ» ἔδιο βίδης οὐ Ηἷ5 πιϊπῖ- 

βίοσβ, ἀθποίθ ἔπ ρίδοθβ δρροϊπίθαά ἴῃ ἴπ6 ραΐδοθ ἔου {Π6 πιϊηϊβίουβ 
Δηα βουνδῃΐβ οὐ {Π9 Κίῃρ, ψμῖοῖ τΟγΘ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ὙΙΒ61Υ ἀγτδηρσοά 
Δηα Βρ. μά α]γ ἐαχηίβμθά. 8.6. β'οῆπι. ἱποοσύθοῦ Ὄχρίαϊῃβ : 
“186 5ἰεεἰηρ οὗΓ ἔπ: τα ϊπἰβίοσβ αἱ π6 [80]6,᾽ δπὰ ἀθ Ὑοίίε : “ἐπ 6 
δἰ την οὗ 8. Βούνδηΐβ δηά {Π6 βίαπάϊπρ' οὗ [15 τη ἰβία γα ;Ὁ ἴῸ σ 
Ὁ ἀθποίθβ ΟὨΪΥ {π6 ρ]δοθ οὗἉ δε πρ, ποὺ (πο δἰ εἰπρ, δπὰ 

ἸΟΣΌ ΟἾΪΥ {16 βίαπάϊπρ-ρ᾽δο6. ὈΓΞ 161: οοιμίηρ σης ἢ 

(ΠΟΥ͂ μα ἄοπι ἔπ Κίηρ, ἀπά ΜΉΪΘΗ ψγα8 πὸ ἀουδὲ ἀἰβεϊηρτι βμοα 
ἴογ (8 Βρ᾽θπάουγ. Ὑρῦο 18. ΤΠΟΒΕΥ γοηάογοα δοοογάϊηρσ ἴο ἐμ 9 

1 ΧΧ. : οἰνοχόους αὐτοῦ, ἀπιὰ [86 Ῥμῖρ. ρίποονπαϑ 6)ι8, Ὀαὶ θείην 
παπηθα ΔΙΏΟΠΡ᾽ ΠΠ6 16 ἐπ ΡΒ οδῃ ΟὨΪΥ ὯΘ ἀπάθγβίοοά νεῖ [Π6 Ο 414. 
τ οὗ γοροϊαίονία, 48 6η. χ]. 21, ἀδποῦϊηρ ποῖ τη θγοὶν ὅπ 6 

ἀτίηκβ θαὲ ἐῃ6 τυΐοϊθ ἀσι πῖπρ' ἀρραγαῖαβ, ΤῈ ψυσῖδοσ οὐ ΟἾχο- 
πΐο168 μ68 οογίβί]γ απ εγβίοοά ἰὲ οὗ ἀτίπείηρ.--- την. τὴν ἡγίον» 

{0 ΠΧ Χ,; ΟΒαὶά., ὅγτν., Ῥωΐσ. τοπάθν ; [Π6 Βαγπι οἴδετίηρβ ΜΒΙΟὮ 
ἢ οἴϊετοά. Βαὶ πὸν σϑηποῦ πάνθ {Π||8 τηθδηΐηρ μοσΘ. Υ̓Βαῖ 

οου]ὰ {Π6 χυθθῃ οὗ Βμεῦα βανθ βϑὸπ ἰὸ δάπιίσθ ἱπ {π6 Βαγηΐ- 
οδεσίπρβ ̓  5'8)6 ΒΑῪ, 8150 ΟἿὨΪΥ [Π6 ραΐδοθ δπά 118 διτδηρθιηθῃίβ. 
τὸν ἸΏΘΔΠΒ ΠΟΙΘ αϑοδηδιι8, 88 ἴῃ ΕΖΘΚ, Σ]. 26, ὙΠ δν» ὙΠΘΓΘ 

18 Οοάά. τερὰ ἴπ τμ6 ϑίπσ. Γν» ὙΠΡῚν. [πὰ 3 Οἶνν. ἰχ. 4, ἰε ἴα 
ἘποΥΘΌΓΘ ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ οχρίαἰποά ὈΥῪ ὙΓλΐον. Νὸο δοοουπῖὶ γϑπηδὶῃ8 οὗ 

16 παξυχο οὗ {18 ἀϑοθηΐ Ὁ. ψν Βῖ ἢ ὧι ἰΐηρ πιοπὲ ἴο {π6 Ποῦβθ οἵ 
(οὐ. τοι οὐ ἰαχί ἰξ οσϑῃ ΟὨΪΥ ὃ6 ἱπέδστοα, {πὲ 1ξ γγαβ ἃ ννοσὶς 
οὗ τί, δῃὰ ἔγοπη 2 ΚΙ. χυΐϊ. 18, ἴὉ ἀρρθαῦβ ἐμαὶ {86 Κίπρ Βαά ἃ 
Ρεναία ϑηΐγϑῃοθ ἱπίο π6 ἰοπιρ]θ, ἩΒΙοἢ δὲ 811 θνοπίβ 8 ἴο Ὀ6 
βου σῃῦ οἡ [Π6 νγϑβί 846 οὗ {Π6 ὕθιηρὶθ ἀγθαβ.0 ΟἿ {Π|18 8146 15 1ῃ 8 
δϑιο 586} Ἐκ μθεμ, γγϑο ἰπ [6 ἀδοθπάϊηρ βγεῖ, ἐμιδὲ ἴθ, 1}}6 ὑγαῦ 
σοΐηρ ὑρ ἴο {6 ἴθι} }6 ἔτομι (π6 τανΐπο δούνγθθη Ζίοη ἀπά Μοσίδ, 
1 ΟἸ"γ. χχυΐ, 16, ὙΠῸ ΒΑΌΌΪΠΒ μοὶ {18 γᾺΥ ἴο δ6 ἰάἀοηίίοαὶ 
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ν ΤῈ {16 γηῶν οὔουν ραββαρα, οοπιρ. Γὐρμείοοι ἀδ8ον. ἐσηιρίς Ηίδνοδ. 

νυ. 1 (Ορρ». 1. ». 559), ἀπά σοπιδῖπο ἴπ6 σαΐο ΘΠ ΑἸ Κμ οι ΜΠ ἃ 
νν Θϑίεσῃ σαίθ τηθητοηθά ὈΥ͂ Φ οβθρίιιβ 'π [Π9 Βθοοηὰ ἰθη1ρ]6 (ἡ μὲν 
εἰς βασίλεια τείνουσα, τῆς ἐν μέσῳ φάραγγος εἰς δίοδον ἀπειλημ- 
μένης. Απιϊᾳ. χν. 11, 5.) - ᾿ 

Υ. 6--9. Βοδίάο Πδοσβεὶῦ μι δβίοῃβῃπιθηῤ (- Ἐν» ΓΙᾺ ΓτῊτ ΝΟ 
ΓΥΤ)» 5886 σοπίθββεβ ἰο ϑοϊοσμοῃ, {Π|4ὲ Ὀγ ἴ6 σϑροζὶ Βτουρῆὶ ἴο 

μαι οὔ "5 δῇαῖτβ δῃὰ ἢ 18 υ]βάομι, Ὑ μοι ἀρροαγθὰ ἴο ΠῈῚ ἱπογθα 88, 
58 Βαά ποῖ Ἰοαγηοά {π6 μ4}} οὗ ἐπαὶ ϊο ΠΟΥ ΘΥΘ8 ΠΟῪ 88}, 
Ἀτια 5116 ποῦ ΟὨΪΥ ἀθοϊαγοθ ᾿ιἷβ βοσυδηΐβ ΠΑΡΡΥ͂, ὙΠῸ γγογ8 80]6 ἴὸ 
Βι6βγ 183 ὑβάοπι ΐπ 8. ργϑϑθηςθ, Βυΐ 4180 ργϑῖβθβ “ ϑονδῇ ἢἷβ 
Οὐοά, τιμαὶ Πο, ουΐ οὗ ἢιΐ8 Ἔνου αβεϊηρ Ιου ἰο ἢἷ8 ρθορὶϑ [βγβϑὶ, δά 
Βῖνϑῃ ἴμοπὶ βοὴ ἃ Κίῃσ ἴο ἀο ἡπάρτηριξ ἀπά 7 ϑέϊοο.---ΤΊ 18 ργαΐβ- 
ἔην οὔ) ἐμονδῇ (νυ. 9), τ ]ο ἢ ργθθαρροβθβ ἔτ πὶ πὸ ἴτὰθ αοά, 
Ἰοἀ {με οἱά {μθοϊορίαπβ ὑο [π6 ορἱπΐοπ {ᾶὲ {18 αθθη ταγηθὰ ἰο 
86 σου οὗ Φϑμουδῖι, ἀπ οοηνογβοά υἱ [ἢ ϑοϊοταοη οἡ το] ρου 
τααῖίοσβ. Βαΐ [Π6 τϑιηαυῖς ἀῦονο πιδάθ τὴ τοραγὰ ἴο Ηγαπὶ 
Πμ8. 118 Δρρ|ϊἰσαξίοη ΠοΡΘ αἶϑο, {παὶ ἃ Ἄοογίαίϊῃ τϑοορη οι οἵ 
«6 ἤόνδὴ 48 (οά οὔἼΒγαοὶ τγα8 οοηϑἰϑέεπὲ νῖτἢ ροΙ γι μοῖβα. ΗΟ 
11ι1|6 στουμά [μοτο ἰ8 ἔοσ {μ6 ποίΐϊοῃ οὗὨ δῦ ΘΟΠΥΘΓΒΊΟΏ. ΠΠΔΥ͂ ὉΘ 
᾿πέδγγοα ἔτοπι [Π6 οἰγοιπηβίαποθ ἐπα 816 πϑυϑὺ Ὀγπρ8 δὴ οβοσίηρ 
ἴο ἴδ6 ἰ6ΠΊΡ]6. 

γν. 10---12. ΑἸποηρ {π6 ῥγοβθηΐβ γῇ οι 886 Ὀτουρης πὴ ἢ ΠΥ 
158. ΘβρθοΐδιΥ ῥσοιηϊηθπί ἔπ6 ἀθαπάδηςθ οὗ βρίςθϑ (3) ΔΙΠΟΙ 

9. . -- 

τ ΒΊΟΝ. τγὰ8 ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ ἃ 4αδη Υ οἱὗὁἨ τθὰ] Αγαθρίς Ῥαΐβαπι, , ἐμὰ» 

δνθη ἰἔ σὰ 4068 ποῖ βρϑοίβ! ἢν ἀθποίθ Ἀδίβαῃι..----Ὗ. 11. ΤῊθ 
τωθηποη οὗ {Πι686 ΟΟΒΕΥ͂ ΡΥ βθη 8 σίγοα ὁσοδϑίοη (0 [9 ΠδυτϑΙΟν 
ἴο «44 Πογθ α]8ο, ὑπαὶ {116 θ6οὲ οὗ Ορβῖν, βεβίάθβ σοὶ, Ὀσουρῃς 
4180 ργεοίουβ βίοπεἕ ἂπά χϑὰ βαπᾶάβὶ ννοοὰ. Οἱ Ὀο εν ΘΟΙΏΡ. 

ΤΩΥ͂ ἰγϑα θα οη ἀΐθ Ηἱγαπ)-ϑϑίομι. β' οἰ βδησί, ρ. 51 8΄.--ΟΥ̓ {μ18 
φυοοά, {86 1Κ6 οὐὔἩ ποῖ πον υ σατο ἴο Φυ ἄρα αἴεογναγάβ, ὅ01ο- 
τηοῃ τηϑ60 ΒΑΙυβίγαάθ8, οὐ, δοοοχσαίηρ ἴο 2 ΟἾγ. ἰχ. 11 

ταύρου» 5:Αἰ ΓΒ ἴοσ [86 ἐδηιρ]6 δῃα ἷ8 ρα]δοθ, δῃα τημβῖςαὶ ἰηβέττι- 

τηθίδα ; Σγ733» κινύραι, οἴξλαναο, ζυλῖατ- Πκθ Ἰῃδέσπιπιεῃΐ8, οοταρ, 

ὙΥπογ, Ὁ10]. ΒΥ. 11, ρ. 114 ἃ; οὔα» νάβλα, ἈΔΓΡΒ, Θοταρ. 

Ὑ πον ἱ. Ρ. 4. ἷ. Ρ. δ41. ὰ 
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Υ. 18. Απὰ Κίηρ ϑοϊοπιοῃ σᾶνθ ὑπο |ὸ Θύθθῃ οὗ ὅμϑῦα 4]} 
1μαῦ 586 πιὶβῃϑὰ ἀπὰ ἀεϑῖγθά, Ὀεϑίἀθ ἐμαὶ νυ] οι ΒΘ ρᾶνθ μδγ "Τὴ 

ΑΙ ) ἥροτν γὸ ροϊθηξία, ἴ.6. οριιϊδηίία γοσίθ, νι αὶ ἢ οἵθε- 

ὙΥἶ80 Ρτγϑβεμίεα ἴο ΒΘΡ δἴοσ 1:8 σογὰὶ τδΠΠΕΣ οὗ ϑοϊοπιοη, ἰΠδὲ 
15, Ὀα8146 {πὶ ΜΠ ἰσὴ ἢΘ πηυδὲ πᾶνα ρίνθῃ ΟΣ ἃ8 γογαὶ γβῃηπηθγα- 
τίομ ἔον [Π6 ργθϑθῃῖβ Ὀγουρηῦ ἴο ἷπι δοοογαΐηρ ἴο ἐμ ογθηΐαὶ 
οὐδίοῃ οὗἉ βονογαίρτιβ.} 

Υ. 14 Β΄. ϑοϊοπιοπ᾿β τεανθῆ 8 δηά {Π6]Γ Θχροπάϊίξασθ. Υ͂, 14, 
10. [ἡ ρο!ά, γοαγῖγ, 666 ἰα]οηΐ8 Ξε (1,900,815 Μααν κ4).338,640,850, 
Ῥε51 46 [δὲ ψβῖοι οδηηθ 1π ἔτοπὶ [Π6 τη θΓο μδη 18, ν8838- Κίηρβ, δηὰ 
βονθγποσβ. ὈΥΎ]Ὶ πὰ Ὁ ΞἪ γο πιϑυομαπίβ, δαΐ {πο ἀἰθγθποθ 

Βούνγθθῃ ἔπθπὶ 18 μαγὰ το ἀθίβυπμηϊ πθ. )Σ Π68}8 οἱγοιηΐτα σαρίο- 
γαπαϊ σαιδα, πὶ. χίϊ!. 16, 17, ἀπ οἰβθυνίθγθ, 8ῃ 4 ἴϑνγ σύγουιηεῖρε 

δἴυο ποροίἑαπιαὲ, δἴυε ὀαρίοναπαϊ σαιβα. Αἴθον ([μ86 Ἔχδηιρῖο οὔ Ε. 
[μονΐ, (ὐιιϑδοίδιιδ ἀπά ογβέδῃ 48 9 νῚ Γ οὗ 116 στεαξ τηθσομαπίϑ, τυ. 
οὔ ἔηι6 8π|8}} ὑγδάϑγβ δπὰ ἀθαϊθγβ ; δαὶ 5: ἀοποίθϑβ ἔῃθ ψνβο θβαὶθ 

ἸΘΡοΒδηΐ (ΕΖοξ. χχνϊ. 18, 18, οἴς.), ἃ8. γγ6}] 48 1Π6 γοίδι]οσ, Ν θῇ. 
11, 81, 82. το δπὰ Σ]» σχοθρέ π᾿ ΟἿΡ ρᾶβδβαρθ, δηἀ 118 ρᾷγα]]ο] 

ἴῃ ΟἸγοπ οΪ 68, Ἰοσμοτα ἀοποίθ ἃ τιθγομδηῖ; οἴμοσϑ, {πογθίογθ, 
ζο]ονῖην [86 Κιΐφ.,) υἱνὲ φιΐ διρον υδοϊϊσαίϊα ὁγαπί, αν ὈΘΘῃ 
ἀϊβροβοά ἴο ππάογβίαπα ἰδ οὗ {Π6 ρεῤἰϊσαπὲ, φιυὰὶ πιδτοθδ πὶ γόσηιιπι 
ἐπυδοίαϑ δὲ γεαιπιθλιαϑ ἱπϑριοϊοδαπὲ ἐξ θαρίογαδαπξ ; [6 Ο4]4, ἀπά 

ΘΥΤ. ΤΘΠΔοΥ ἰ ὈῪ ἘΣ ΟἾΣν ἸἩιλοοΊ, ανεὐίοον, νυ Ἀΐ ἢ δὲ 811 ονθηὶβ 18 

ΟἿΪΥ ἃ οοπ]θοῖασθ. ΑΒ δυθ ταν γ 560. β'ομτη. οχρ]δίπβ : δφρίο- 
γαίογεβ πιδίαϊίογιπι ἐπ ἰρδί8 Ῥαίαοδίἑπας ξραιπῖθ ἀϊο ὑπάο ἰαξίαπ- 
ἐἴμπι, δίποθ Σ) ΠΘΥΘΙ ΠΊΘΆΠ8 ὀαρίοταν πιείαϊία ----“Ὑ Ὁγ ὩΡῸ 

ἈΓΘ ψγ8888]- Κίηρβ, ποῖ, 88 ϑββη. (Ἕβοῖ. ἀδθὺ ΠθΌΓ. 8ρυ. Ρ..42 πᾶ 
ἐλι8. ᾿'ϊ. 1064) τῖτἢ [μ6 ΟΠ 814. δββιαπιθβ, ΒΓΉΣ ΘΟ Ὁ ΡΩ Κίηρϑ οὗἵἴἹ 

Δ ΤῊΘ βδῖῃηθ ἱβουρδξ 18 ὀχργεββεά, 2 Ἄγ. ἰχ. 12, ὃὈν 186 πογάβ, δϑβίἀθ 
1μαὲ πίοι 886 μαὰ Ὀγουραι ἐμὸ κἰπρ, τ μῖοι τη9 Τάγραπι στρ θ 7 ὁχ- 

ΡἰδἴπΒ, ξϑ ἶσα ΓΟ ΓΊΝΟΥΝ ΓΙῸ ἜΣ ΟΓΙ ΓΙ ὩΤΤῸ ὙἹ ὙΔῸ Ῥγαείον ἰά, 
φμοά τεααϊαϊ εἰ πιμῖμα τιμθέγα ῥγὸ δἰ8, ψιιαα αἰξεἶξ {ἰϊα τοσὶ ς(, Τανσ. 
ἐπ Οἴγοη, εαϊά. Βεοξ Ῥ. 1006. Οπ [ἢ οοπίτατν Οἴθθθη. (ϑβοῖ. ἢ. 
ΠΘΌΣ. ϑργ. Ρ. 42), ἀ6 ν᾽ οιἴο, Εἴη]. ρ. 250 (βἄ. δ), ἀπὰ ὀἴμθγβ νῖβῃ ἰοὸ 
Ἀπὰ ἴπ (86 πογὰβ οὗ Ομγοηΐοίθβ ἃ ῥτοοῦ οὗ {Π6 ττί (δτ᾽ 8 ἀπδοαυδίπίδησθ 
σὰ 186 Ἠδῦτονν Ἰαηραδρο, ν᾿ 8116 Μονοῦβ (Κτίε. Τ]ηέοτβ. Ρ. 218) μα8 
ΤΘΟΟΌΓΒΟ δ Ϊη ἴ0 οογττιρίίοη οὗ ἐμ ἰαχί, Οοιηρ. Ηἄνετη. Εἴη]. ἱ. 1, Ρ. 
239. 
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ΒΔΌΧΙΠΪΔΓΥ ΟΥ̓ 8] 116 πδιΐομϑ. ὉΨ 18. ἃ τηϊχϑά συ] εἰ ιἀ6 οὗὨ πλθπ, 

ΒΌΓΗ Θβρϑοΐ! ]ν 48 δἰΐδοῖ Εἰιοιιβοῖ σοβ το ἃ παίοη, Ἐν. χὶϊ. 88, οὗ 
ἄννο] διιοηρ ἃ παϊίοῃ 88 8]16η8, ΝΈ ἢ. χὶϊ. 8, ἤθποθ ἃ τη] ρα 9 
οὗ Βἰγοϊπρβ, Εἰ. χχχ. ὅ, οοωρ. Ηδνογπ. ου ἔμ6 ραββαᾶρϑ, 76. 
χαν. 20,1. 37.--- ΑςοογάϊΠΡῚΥ ΩΤ ἸΣΟῺ ἅτ Κίηρβ ονεν πιϊχϑὰ 
Σασαβ, δπἀ ἱπάθϑαά ραγε συ αν, δοοογάϊησ ἴο 76 Γ. χχν. 25, σὰϑϑϑ 
Βεϊοηρίηρ ἴο Αταῦὶα Πεβογία ἼΞΤΩΞ ΟΣ ῦΣΙ. Ιχ 2 Ογ, ἰσ. 

14, τιογοίογο, 18 ΒΈΡΙ 15 τἰριν ὀχρίαἰποὰ Ὀγ 5» ὉΥ ὙΒΙΟΒ 18 

ἴο θὲ ππάογβίοοα ποῖ [6 ψν0]6 ρβῃΐπβα]α οὐ Αὐαρία, δὰὲ λαμά 
ἴα πιασπιιδ ίεγτα ἐγασίιδ αὖ ογϊοπίο δὲ αἰιδίγο αϊοδίϊπα ((668. ἐλ68. 
ἴι. 1066), οοτιρ. Ηᾶνογη. ου Εζαϊς. ρ. 471, ὑθοδιβθ 4}1} {Π650 ὕϑοββ 
σγεσε {ὙΙ ΡΌ ΑΓΥ ἴ0 ϑΟ]πηΟῊ .1--- ΓΘ βΌνΘΥΠΟΥ 18 οὔ Ῥοσγβίδῃ ογίρίῃ, 

δηα 15 ῬγΟΌΔΌΪΥ σοπποοίθα τ [86 ϑδηβοσῖς ραζδῆα, δοοῖνιδ, 
απεΐσιιδ, ἴῃ Ῥτδοῦ ραζάδα, ἩΠΙΟΩ ἴῃ [Π6 ο]ἃ Ῥογβίδῃ Ὑ71}} αν 

Βδδθῃ ρμαζδα. Οὐοπιρ. Βοηΐου δπὰ ὅϑ΄ἴογῃ, ἀϊθ Μοπαίβῃδιηεπ Ρ. 
195. 

Υ. 106 ΕΗ ϑοϊοιμοπ τηδάθ 500 8ἰδίο-8})16148, 200 Ἰαυρϑὺ Οὗ 
᾿ατροίβ, γνῷ θυρεοί, δσιιία, ἀπιὰ 80 8ῃιΆ}16τ Ὁ 3) ἀσπίδες, οἰψρεὶ. 

ΑΒ {δὲ βμῖθ! 48 οὐ τμ8 ἀπϑποίθμεβ ἀϑπΆ]]Υ ὑτεσὸ (οπιρ. 7 4Πη, 10]. 
Αταοῖιβοο!, 11, 2, ὃ 217, απὰ ΥΥΐμογ, 101.) ΚΟΥ͂. 11. Ρ. 482), {πθ80 
4180 Ἴοσθ πὸ ἀουδί πιδάθ οὗ ποοᾶ, Βαὶ ἰπϑίοδα οὗὨἁ ἰοαΠοΥ τῦογθ 
ονψεσίαἱὰ τὴ ἤπθ ροϊά, 600 516 κ6]β γεγο πβρὰ ἴῃ 1Π6 ρ]αϊηρ 
οὗ δδοὶ ἱαγρεί, δηὰ ὑπ γ8 6 ἸπϑΠΘ 8 ΟΥ̓ 800 5Β[|61Κ6]5 ἔογ ϑϑςὴ 8}116]4, 

ἘΠαὶ 15, 85 1Δ]6 8, 88 (88 8|6Κ6],-- τὸ ρατί οἵ ἃ τηδη θὰ, 8 ἐἢ 6 ΤΟΥ 8] 

586 Κοὶ (2 ὅδ. χὶν. 36), οὐ τ βΐομ 6000 τηᾶῖο 8 ἰαϊοπι.3.--- ΤΉ 686 
βῖδιθ- 88 1615 στο απ Ἂρ ἰπ {π6 ραϊδοθ οὗ βοϊοπιοῃ, [86 ἤοτβθ 

ΑὝΒοτο 8 ἐβεγοίουθ πὸ ἐουπάδίϊοη ἴοσ {Π6 ὁβιαγρθ οὔ ταϊδαπάοτείδπᾶ- 
ἕηρ οἦ ἰοἰδὶ ἱρμοόσπο οἵ Ηθῦγθιν, Ὀγοῦρῃς δραϊπϑῦ ἐ86 τ σῖίοσ οὗ ΟὮτο- 
πῖο]ε8. οὐ δοοουπί οἵ ΒΌΝ ὈΥ αφθθα. (θϑοι. ἀθν ποῦν. ὅργ. ῥ. 42), 

Οτασθοῦς (ἀϊ6 ΟἈτοπ  ΚἿ Ρ. θ4), δῃὰ ἀο ὙΥ εἰίο (Εἰπ]εἰς. Ρ. 250.) 
3 Οαυΐίο ἱποοποοῖνδθ]θ 18 86 ἐν κου τν οὗ Μονοῖβ (Κι. Τ]ηΐοτβ. ρ. 

99) ̓τκομ ποτα ποτε Ῥᾶδθδρο δηὰ 2 ΟἾγ. ἰχ. 156 ἢ, πνιῦθῃ Β6 ἀβηίθϑ [86 
ΠΠΙΨΘΓΒΔ]1Υ 80 πον] ροά ἔδοί, [μδὲ ἴῃ δὲδίθτηθη 8 οὗ ποῖρμὶ [μ6 ποσὰ 
ΡΝ 8 οἴνδῃι οπιϊειοὰ, ἀπ 600 οἵ ρο]4 8 ααϊὰ ἕοσ 600 βῃϊκοὶβ οἵ ρο]ὰ 

ἜΣ ἄϑθοη. 1ϑῃγρθῦ. Ρ. 700), δηὰ νῖβοθ ὑο ομβδῃρθ ΓΝ Τ' 1 

ἐπίο ὈΘΌ' δᾶ Βεβί 68 ἀδηΐοθ {μαὶ ὉΦῸ τυρῷ 8. τ: ΓΊΝΟ υἱῷ 

4 6Ἀν. ἰχ. 16, ταΐοἢ δά τιλίβ οὗἨ πὸ ἀουδὲ οοτΏΡ. -Βοιῖβοδα, εβοβ. ἄδγ 
ἴεν ν. 25 δ. 
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οΥ̓ 1Π6 ἔογεδι οἵ [μϑῦαποη, θαΐ τοῦ μ᾽ αμάογοά δἱοὴρ υυῖτἶι οἴποῦ 
ἐγθδβαγοβ ΒΥ {Π6 Εἰργρίϊδη Κίπρ 58 5Π8}κ πἀπάον Ἐδμοῦοαπι, χὶν. 
20. Οὐοποογηΐηρ οἴδοῦ ροϊάθη 53.645, σοταρ. Ὑ͵Πον Ὁ10]. ΕΟ. 
1, Ρ. 488. πΥτῷ ἈΣΤΙ. ΟΥ̓ ἴδιο ἀϊογθπε τηθαπίηρθ ρσοροβϑά ἴον 

{1}. ἐπαξ οὗ ΕἼΠΙΘΗΙ ἰ8 τη. πιοϑὲ ΡΓΌΡΔΡΙΟ ; ΉΤΟ --Ξ γτηο 

απριιῖι ἀὐἀμοίιμπι, {.6., φιοά γαοὶϊδ σον ἴπδίαν ἐαῳραπάϊεων πιαϊϊοοῦο 
αϊδμοίδιν (Εἄγβι, Οοποονά. ». 1180) : ἴοσ ἔπ6 Ὄχρ᾽δηδεοι οἵ 
6 εβθῃ. δηὰ Ὑ ποῦ αωγίσι 7ωσωζαίμηι, ἱ.6.,) πιΐσέι οἱ αἴὰο πιρίαἰϊο 
ἐοηιρογαΐιπι, ἰγγθβρθοῦϊνα οὐἁὨ {Π18 {πδὶ βϑοϊοσηοι ψοῦ]Ἱὰ παν πϑοὰ 
ΠΟ Δ]]ογοὰ δαΐ 186 ἤποβὲ ροββὶ 8]6 ροἱὶὰ ον βιοἢ βίαίθυβ 6] 8, μ88 
ΠΟ οἰγπιοϊορίοαὶ στοαπά. Ὑμοη [Πᾶΐ [16 ΑΥαρϑ 86 86 υδγὸ. 
βπίω, 7υσωίανο, οἵ νυῖπθ, 88 ωσιίανο Εαἰδρηαηι Δίανειαϊ. ', 19, ἴον 
Ὑη0. ταϊχθὰ τ ἢ τναῦογ (οοπιρ. (ὐββθῃ. οὔ ἴβ8. ἰ. 22) Ῥτονεϑ 
ποιίπρ, Ὀθοαυβθ {Π6 ννῖπθ 15 δοίυδ!υ ραὰΐ ἴο ἀθβϑίμ, ἐμαὶ 18, 
τοδθθά οὔ ἰΐ8 βέγθη ει, ὈΥ ταϊκίπρ' τὶ! ναῖον τ μἰ οι τ ἀτθ ποί 
αὖ ΠΙΡΟΥΕΥ͂ δὲ ὁπς6 (0 ἐγαπβίαν (0 {{π Δ] ογίηρ οὗ ρ014, οβρϑοΐδ!!ν 85 
1ι0 Ηδθγθννβ ΘΠ ΡΙΟΥ ποί τογτῷ ὃδὰξ ἴγγῶν» ἴο οαἱ οὔ, ἔογ ἐἰθ 

ταϊηρ]ηρ᾽ οὗ ψῖηθ. ᾿ ᾿ 

γν. 18---20. ϑοϊοπιοπ᾿β στϑαὶ ἔπγοπθ οὗἉὨ ἵνοσυ ουϑιαῖὰ τὴ 
Βοϊά. ἸΏ ΝῸ3 δ ποῦ ἃ ΤΠΓΌΠΘ πιδᾶθ Θη ΓΟ οὗἉ ἵνοσυ, Βαϊ δοοοτά- 

ἵῃρ ἴο ἔπ ἀπαίορυ οἵ [ ἜΣΡΧΑΙ Ρβ. χῖν. 9, »Ἰῶπ ΤᾺ 1 ΚΙ. χχί 

89, γὲπ 3 Απι. ἰ1}. 18, ἣξ Γῆ Δπὶ. νἱ. 4, Ὁ ἸΠτοπΘ νϑπθογοὰ 

ἢ ἱνοῦυ. ὙΠῸ ρ]άϊηρ 18 ἴο 66 80 ππάἀογβίοοά, {παὶ ΟΠΙΥ 189 
ψγοοά δὰ οἴ οΡ τηθίδα ]8 δ΄Θ οονθθά νυ ἢ ρο]ά, ἈΕῚ 186 ἰνουγ 18 
ἰηβεσίοά τὴ ΐη {116 σ!!ἀ6ἀ ρατίβ. (Ἰγ αἰγίσι ἀδριναΐμωνη, ἵ.6.) 

ταθδίαπ ἐδδέπιμπι, οοταρ. Οἰόθπ. ἐλόδ. ἢ. 1096 ἀπὰᾷ Επ;τδείἑ Ορη- 
οογά. ». 8958.) Τὸ (86 Ἐισομθ ΤοῚΘ βὶχσ βίθρβ, {86 βδοῖς δθονθ 
ν88 τουπάθα, ἀπὰ {Π0ΓΘ ὙΘΓΘ ἈΓΠι8Β οα ΒΟΙῺ δἰ 468 οὗ ἐμ6 ϑθαὶ 
(πη ὉῚΡὉ)» Ἠοϑιἀθ πο ἢ βιοοά ἔτγο ᾿ΐοη8 (ργο Δ ]Υ οὗὨ σβδὲ 

πιοίαΐ ρ οἷς. Βαβίἀθβ, οῃ ΒΟ Ἀ βἰ468 βίοοά Ἰΐοπβ, ἔγγο 91 ΘΥΘΓΥ βίθρ. 

1 Τπβίοδὰ οὗ {86 δαγνοᾶ β8οκ (δὴν Ων) 8. βοϊάδη ἐοοίβίοοὶ (Ὁ 

ἈΠ) 18 τηεπίϊοποὰ 2 (Ἔν. ἰχ. 18, δον ττδβ ἑλϑίοπθᾶ τὴ (86 βὲορ8 

ἰο Ἧϊ6 {πτοπο (86 ρίων. ὉΠ τοῖο υΒ ἴὸ 33 διὰ ΓΑ ΨΌ). Μονεῖθ 

(Καῖι. ὕπίοτβ. ρ. 214) μοτὸ αἶθο σαία ἐδ Κποῖ 858 ἮΘ ῬΓΟΡΟΒΘΒ [0 ἰγβὸθ 
9 ἀονϊδίϊοπ ἴο δῃ οστον ἴῃ ἐγβηβογίρίΐοη ; [ὉΓ ἰδ τγογὰβ μδνβ τὸ τϑϑθιῃ- 
μμρλὴν τ μδίονοσ, οη δοοουπί οὗ πο ἢ ΠΝ οὐ] ΒΡῈ ὁχομιδηρθϑα [ὉΓ ὁῃ0 
δηοίΒ6Γ, 



1 ΚΙΝΕΒ Χ. 91, 1117 

ΤΒο Ἰοπ8 τοῦθ ϑιῃ ἰθπιβ οὗἨ βονογείρτιίγ. Βαΐ {π6 ψο]6 [Ὠσοηθ 
ὙΓΔ8 ἃ τγοῦΐ οὗ βιοἢ βρίοπάοαυν, {μαὲ [Π6 ἰϑέογίδη σϑσιδυῖβ, {Παὶ 
1.6 1 τγαβ ποῖ τηδὰθ ἴῃ δὴν Κίηράοπ, ἢ 

Ὑ. 21 ἔὶ ΑἹ] ἐπ ἀτγίπκίηρ σαρβ ἀπ νθ856}8 4180 ἴῃ [88 ξογοϑῦ- 
Βοιβ6 οὗ [,βθδποη σσοῖθ οὗ {Π6 ἢποβὲ ρο]ά,2 ποΐ οὗ βιῖϊνϑυ, Ὀθοδιβθ 
ἐμ18 τυδ8 οὗ πὸ δοοουηΐ ; 858 βοϊοιηοῃ μά αἶβ8ο 8 ἢδοὶ οὗ ΤΑγβῃ 88 

αἱ 868, ὙΒΙοἢ, βαϊϊΐπρ ἢ 186 ἤθοι οὗ Ηΐγαπι, τοϊασηθὰ ομοθ 
ΘΥΘΙΎ ἴδ γοθ γϑαῦβ Ἰδάθῃ Ὑγ} ἢ σο]ά, 811 ν9γ,) πὰ οἵ μον να] 8168. 
ὉΥΆ ΠΊ6ΔΠ8 Οἢ {|| Μοαϊογγάπθδῃ 568; ὩΝ ΠΟΥΘΣ ἀθποίεβ ἐμ 

Ἐδὰ 566, οῃ νείοῖ . Π. ΜΙομαΘ 5 ἔσαπᾶβ ἐμ6 Βγροιμοβῖβ, ἐμαὶ 
186 Ηδοῖ οἰτουιππαγι ραίθα Αἐγοδ.---- Τ᾿ ἈΓΒΉ]18}} 18. ποῖ ἴο δ6 βουρμὲ 

1 Τῃ τηοάογῃ ὑἰπηθ8 οογίδίη] νυ ἐβγομθθ δγο ἰουπᾶ, ὙὨΙΟΝ δγΘ σαποἢ ΤηΟ ΓΘ 
ταθρτϊβοθηὶ, οορ. Βοθθπ, Α. ἃ. Ν, Μογρβῃὶ. 111. ρ. 176 δ᾽, τβοσθ 
βυοῖι ἀγὸ ἀθβογὶ θά, 

3 Ἠδγπῖον ἴπ Βοβοητ. ἱ. Ρ. 4. Ρ. 179 ἢ, τορογίβ β' π| }]8ν Ἰυχγν οὗ {86 
τοοάοτῃ Ῥαγϑίδη Κίηρ8. 

8 Βγοᾶον (Τ]ίδγβαοι. δον οἴηζοίπο Οϑρϑηβίδηδθ ἀὸν αἰίϑη ἰθβοι. 
ϑορτ. α. ΟΒτομοὶ. ἴϊ. Ρ. 252 81.) Βὰβ οῃ νυ ΥῪ ἱπβυββοϊοθηΐ ρτουμᾶβ 146 η- 
ἐδοὰ 186 πανἱραίίοη ἰο ΤΑΥΒ δ ἢ ἐμαὶ ἰο Ορΐν, οὗἉ νυ ΐοῖι τηϑηίίοι 
ἶδ τοδὰθ ν. 11 δηὰ ἴχ. 26 ἢ, σβογθαβ ποῖ ΟἸΪΥ 86 πδπὶθ ἢδοὶ οὗἉ 
Ταυθμἰβἢ Βρϑδκβ ἕοσ [86 ἀἰβογθηοο οὗ (89 ἔτο, Ὀαὺ αβο {μ6 ἸθηρῈ οἵ [86 
φογαρο ν88 ἀἰδγοηί,---ἰμθ σόγᾶροβ ἰο Ορὲὶνς ᾿ϑγα τηϑὰθ γοατῖν, 186 
Βεοὶ οἵ ΤΑΥΘ 8} τηδ4θ ΟὨΪΥ οη6 ὙΟΥ͂ΔΡΘ ἴῃ ἰ᾿γθθ Ὑ68γ8,---δηᾶ ἰαβίϊυ, 
σῖ (86 οἜχοορίίοι οὔ ρο]ά, {π6 Ά6οεί οὗ ΤΑΥΒ ἰδ Ὀσοι ρθε αυϊίο αἰ τοδί 
ΘΟτΑΙ Οὐ 68 ἔτοια ἔμ ο86 οὗ Ορβῇγ, δπιοηρ [86 τηϑίδ]8 παιηθὶυ ᾽ν 8 τνδ8 
186 ομϊοῦ αὐίῖοϊθ, 88 ΔρΡρῬϑδσβ ἔγοταῃ ἴμ τηθηίίοη οὗ (86 ΤΑγΒΗΐΒἢ ἰγαάθ 
ῬτεοΙ 86 1 Υ ἴῃ (818 οΘοπηθχίοη, τ μοσθαθ Αὐδθῖα, σσβογο ΟρΒΪγ ἰαυ, δα πὸ 
ΒΙΪνοσ, δηὰ ἐμαγθίογο ΟὨ]Υ ὈΥ͂ {μ6 γογᾶρθ8 (ο Ταγίθββαθ, τ ΒΟ τγ88 το ἢ 
ἴῃ 8: ἴνϑῖ, οου Ἱὰ {818 τηϑίϑ] Ῥθοῦπλθ 80 δοπητηοῃ [μι δὺ ἐξ νγγδβ οὗἨ Ὡ0 δοοοιηῖ, 
ΟΥ, δοοογάϊηρ ἰο ἐδι6 Πυρϑυ 1108] Θχργοββίομ, ττ88 ταϑὰθ 88 ΘοΙΏτΏ0η 88 
Βίοῃθβ. 5:60 ἐδο ἴΑγίμογ ἀβοιββίοι οἵἉ {18 ροϊηΐ ἴῃ την ἰγθδίΐ8ο θοῦ ἀϊθ 
Ἡϊγδι- ϑδΐοπι. ΘΒ  δετὲ Ρ. 82---86 δηὰ 71] δ. Υὸ πιΐρμι ἐβογοίοτθ 
πΟΠάΟΡ ΠΟῪ 50 ὑπουϊεϊοαὶ 8 σοτΚ δὲ {πδὲὶ οἵ Βγθᾶον οουἹὰ πᾶ 5βοὸ 
ἔθπογαὶ δοοορίδηοθ διποηρ ἐμοοϊορίδηβ (6 6βθη., Ὑμογ, ἀθ ὙΥοἰίθ, 
στϑαν., Μονοσθ, οἱα.), τοῦθ ἰδ ποῖ ὀχρίδἰποὰ Ὺ ἃ ὙΘΡΥ Ὁπογ 6 Δ] 
ταοῖῖνα, πδιηθὶν, ἐμαὶ δποίμοῦ τθάβοῃ σηΐρ εὐ θ6 ἑουπᾶ ἕογ {6 βαβρίοίοπ 
θηίοτίαἰποᾶ ὉΥ ἀο ΥΥ οἰΐο ἔγοπι ἀορ πιαίῖοαὶ ργοὐ ἀΐοθϑ δραῖπβὺ ΟἸγοηΐ 168, 
Ὑ Δὶς ὀχρίδῖτβ ὐσ ὩΝ ὈΥ ὩΣ Σ ΓΟΡΠ ΓΝ (2 ΟἈιε. ἴχ. 

21.) ὙΒοτγαίοτθ 58.}}} θυθῃ πονν, δύμοι. Μόνυβσβ [88 δββθηίϑα ἰο ἐῃθ ὀρρο- 
βἰ.θ ραγίυ ἰπ Ηἷ8 μδ] ἀοίθποθ οὗ ΟἸγοπίο!θβ, ρ. 254, ποῖ οῃ]ν ἀ6 ὙΥ οἱίθ 
Εἰη], Ρ. Ὁ) Ῥυΐ αἷδο θοὸν (Ὁ10]. ΗΟ. 11., Ρ. 7102 ἢ) δηὰ Τυοὶ 
Π4]}. Α. 1.. Ζ. 1385. Νο. 80) πιαϊπίϑί πα (πῖ8. νἱονγ, σι! Βοαΐ τεξαιηρ, 
10 στουπάβ, το 1 ἢάνο δἀάποορὰ ἰῃ τὴν ἰγοδίῖδο οἡ (μΐ8 παν ραδίίομ, 
Ρ. 71---Τ1060. 

ΥΟΙ,. 1. Μ 



118 1 ΚΙΝΟΒ Χ. 31. 

ἴῃ Τπάϊᾳ ον ΟἿ ςΐα, δαϊ 18 ἔλθ οἷά «οἰορταιοά Ῥῃηςρηϊοίδη οοίοη Υ 
Ταγίοββυβ ἰῃ ϑραίη.: Τὸ τΠἷβ ἀρτθθ αἷβο ἐο ργοάποίθ, νι μίοι Ἐπ ῖο 
β6οὶ Ὀγουρδί, Ὀοβ 46 ρο] απὰ βι!νθγ, 'ὰ τ μίοδ 81} ὥραϊῃ ἀρουπαοᾷ 
ἰῃ δποίθηξ ἐϊπλ68 (4]οίαἰϊἐ8 ρίωπιδὲ, γοντὶ, αοτὶδ, ἀτρουῖῖ, φαγὶ ἐοία 
νπιο Ηἱϊεραπὶα δοαίοί, Ῥίζι. ᾿ιϊδέ. πιαί, τ, 8, οοταρ. αἰ8ο [λ6 τη ϑεΥ 
ἐδβίδιποηε8 οὗ [86 ἀποίθηΐβ ἐο ἐμ δρυβάδῃςβ οἵ βῖϊνβὺ ἱῃ ϑρβίῃ ἰβ 
Βοολανιὶ Ἐ)]αϊ. ». 169 84.}, Ὁ Στ ΘΕ ρ 884 ΘΡ9 Εν ϑοοογάϊη 

ἴο [π9 ουγτοπέ ϑχραπαξίου, ἵἴνοσυ, ἄρεβ, πα ρβαοοοῖκβ."--- νΣ ΣΩ 
εἶ ὅγυ. δπὰ Αὐδρ. χεπάθι ὉῪ δἰθριδηΐβ, θυ 1Χ Χ, ὄδοντες 
ἐλεφάντινοι, Ῥμῖσ. θδιιν, δῇ ἃ τηοβὲ Ὄχροβίϊογβ [οἰ ονν ἐβεπι, ΒΘ 
σγογὰ 18. ἀπαιιοβέζοπὈ]Υ οοιηρουμάοά οὗὨ γὼ τοοιδι, φθηογΆ}γ υδοὰ 
ἴῃ 186 ΟἹα Ὑδβίαπιθηξ ἴογ ἵνοσυ, δπὰ γ 137» Ὑβίο, Βόνγουοσ, ἷ5 

ποῖ οοηποοίθα τ ἢ [Π6 ϑϑπηβογὶις ἐδλαϑ, οἰθρβαπε, Βαϊ 18 ἑοστηϑὰ 
ἔτοτα ἔ}6 Οοριίς ἘΒΟΥ͂, οἰορλαδ, σῖνα (86. ἀτέ, χη, διὰ ἀθποῖθβ 

Εἰθρμδη 5 ἰθοί ἢ, σοτηρ. 1,ἀ8βθη Ζίβοιν. ἢ, ἀ. Καπάδ 468 Μογρβϑηῃὶ. 
ἦν. 1, Ὁ. 18.- Ὁ ἀαποίθβ, δοοογάϊηρ ἴο 1Π6 ο]4 νογϑίοπβ αἀπὰ 

[6 ΒΑΌΡΙ 8, ἀρ68, ἀπ 18 ῬγοΌΔΌ]Υ οοπποοίοα [ἢ κῆπος, κῆβος, 
κεῖπος, οθρἦιι8, ἃ κὶπά οὗἉ Ἰοπρίαϊ θὰ ἀρ, ρεσμαρβ αἶβο νὴ τἢΘ 
βδηβοσῖν δαρὶ, ιιποαΐ, μονγθυαῦ, θοῖπρ' ΘπΉ 164 ἴο ςοποϊυάθ τα 

1 Τμΐθ 8 ΠΟΥ ἀμΐνοβα γγ δοκπονϊθάροά, απὰ (μ6 μγροίμοοὶ οὗ 
Μονοῦβ (Κὅ]]η. Ζε (βοῦν. ἣσ ΤῊ60]. ἃ. ῬΏΙοΒ. νοὶ. χν ϊ. ρ. 107), {πδὲ 

δ) 7 ἀδηοίοθ ραν] ν Τλαδιι8, δὰ ἰβἰδπᾶὰ πὰρ ϑαπιοίμγαοθ, μασ]ν 

Τλαγδὶδ ἴα Ογργαβ, Ἀ88 βθθὴ σἱβμο] τεῤθοίοά 88 βτουπά]θββ ὮΥ ἩΊΠΟΓ 
ἵν Ρ. 4. 

3 ον {π686 ῥγοάυοίθ ταῖρμὶ 411 ὕθ Ὀγουρμὶ ὈΥ {86 ἤθοί ἐγδάϊηρ Ὁ 
Ταγίοβϑιιβ 1 βάτο ββονπ ἴὰ ΠΥ οὔἶθιι οἰ ἐγοδίϊβο, ρ. 90 . ὙΙδὲ 
ϑραδΐῃ ἐϊβοὶῇ ῃδὰ ποῖ τιῖρμύ Ὀ6 ρατομιαϑθα ἀυτγίπρ' {86 νουδρα ουΐ οὐ Ῥδ. Κ 
ὁπ {ΠπῸ ποῖ οοαβί οὗ Αἰτίοδ, δ8 (818 δοοοτάϊπρ ἰο ϑίγαδο 1. χυϊἹ. ὅ, 
Ἡγοάοί. ἰ. ἵν. 191 δηὰ 194, δυὰ Πἱοάον. δῖ... σχ. ὅ8, ϑίδ., νγδ8 ποί οπ] 
το ἴῃ 6] θρβδηΐίβ δὰ ἀρθβ, ὑθὰῦ ἴῃ ΠΥ}, 88 δοοογάϊηρ ἰο Ηεοτοά, ἰ. ἷ1. 
82, ἃ ρστοδὲ ραγὶ οὗ 86 Αἰίοδη οοδϑὺ οὴ (86 Μοάιουγδηθδῃ ἰβ δ] ]οὰ, 

Κθ 4180 σγοσθ ἴο θ6 Ἰουηά, δῃὰ ᾿ἰπάθϑα τνετθ οοῃβίἀθγθὰ ΒοΙγ, σοι. 
Ἐμοιαιλένι8 οοπιπι. ἵπ Πιαα χχὶϊ, ({ἰοπιὶ. ἵν. ν, 225 εα΄. 7,ἴρ8.) 

5.ΑξΕ. Βοραυ (Βεγ], ψϑμγῦ. ἢ, νυν δβοηβοῖ, Καὶι. 1881 Μαγ, Νο. 96), 
888 υγροὰ (818 οΘοππδχίοη ἰῃ ἕδνουν οὗ 186 Βυροιμοβῖβ, {πὶ {110 ΤΑΥβ 8 
βοοεὶ ἰγαάϑᾶ ἰο [πάϊ8Δ. Βαΐ ἴὲ ἰβ ἀθοί 6] Ὁ ἀραῖπδέ {πὸ ἀογ ναιίοη ἔγοτα 
πο [πάϊδη {παὶ {86 Θἰδρῃαδης ἐπ 411 οἵμον Ββοπι το ἀϊα]θοὶβ δπᾶὰ θυθὴ ἵπ 
1886 Ῥογβίδη ἰβ οα]ϑά ρῈ}]} οὐ οἱ]; Βαὰ 186 Ηθῦγενπβ ἐποτγθέογα τϑοοϊνοὰ 
186 ἱνογγ ἔγοτη [πάϊα, ἰὲ νου]ὰ οοτγία πα! Υ βάν θθθπ ὉΥ͂ τη68η8 οἵ {86 
τοδγσδη 1] 6 βαῦδθδηΒ, δηἀ γγχὸ βῃου]ὰ οἰμοῦ ἤπὰ β'Β6 ἢ δ Οθῖπι διηοῦρ (Π8 
ΑΥ̓ΔΌΒ, ΟΥ {μ0 Ηοῦτονγβ ννουϊά ἢανα γοοοϊνθα {πὸ πδπθ ΡἘ1] ἕο οἰϑριδηὶ 
Ἀἰοηρ τὶ τι 086 θα οὗ {1118 δηῖπηα]. 



1 Κιῖνα8 χ. 98-- 25. 179 

ὍὌτεβοη. (εἶ1ε5. ἴ(. ρ. 1208), ἐπα [86 Ὀγοο 8 δηὰ ΒΘ μονηϊεθὰ γεσοῖνοά 
ἐδ Ὥδύὴθ ἩΠᾺ {Π 9 δηΐτη4] ἔγοτη (86 1πάϊδη8. ΕῸΓ δοοογάϊηρ ἰὸ 
4}1 φαβεϊλοηΐθ8 οὗἁ 116 δῃοίθηβ (866 ΤΊΥ ἰγϑαίϊδο ἃ, ἀϊ6 Η!γαῖη. 
ϑδίοση. ϑϑῬ  λμτί, Ὁ. 96), [86 παῖῖνο σουηίγυ οὗ ἔπθ κῆποι 18 ποῦ 
Τηάΐα, Ῥὰϊ ἘΠϊορία, δηά [6 Αὐδθβ, ΒΟ ἀγθ αἷ8ὸ β μι θπλῖοβ, ο4}} 

΄ 

ἴμ8 Δ ΡΘ τπυβυ!}}γ 5 4 δηὰ μᾶνθ ᾿θ81468 ἔνγθὶγα [ϑῦπλβ ἴῸγ {86 ἀ1- 

[θγθπὶ βοτίϑ οὐ Κἰπάβ οὔ ΕΠ18 δηΐπιαῖ, Βαϊ ποῖ ὁπ Β88 ἴδιο β] 1 ρἐιὐεϑὲ γο- 
ΒοΙΔὈ]Δ τ 66 [0 ζορῇ ον ξαρὶ.--- τ γ»5 ἢ 18 ὉΒΌΔΙΥ οχρ δἰ ποα δοοουαϊη9 

ἴο {Π8 οἹ ἃ νουβίοῃβ ὈῪ ρϑᾶφοοῖβ; οἴμογβ, πόνγονθῦ, απἀογβίαπὰ αἶβο 
ἃ κἰπὰ οὗἉ ἀρβθ, Ῥυΐ νἱπουϊ δὴν ροοά ρστουπά. ΤῊδ πογά ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ἀφδηοίοβ αὐόέ8 Νιιπιΐαϊοαθ, ἃ οἰιοῖσα ἀβ  Ἰσδου οὐὗὨἩ {π6 Ἰαΐθῦ 
Ἐοιαδηβ, ΜΠ] ΟὮ σΟπη68 ἔσο 7Ζίσσα, 4 ἴοῃ οὗ Μαυτγοίδπῖα ἀπά 
Ναυινηϊαϊα.; 

Ιῃ νν. 28--2ὅ 4}} 15 σοπιργϊβϑὰ υῃ! οἷ νγὰ8 811} ἴο Β6 τοϊαίϑά 
ἘΟΠΟΟΥ Ϊηρ᾽ ῃ6 τϊβάοη), τίοἶθ8, ἀπ ἃ χνθηποδ οὗ βοϊοπιοῃ .---Ὗ ν. 
28 δηὰ 24 τοίου ἴο Υὑν. ὃ---Ἰ4.--- Αἰιγδοιοα ΒΥ Ηἴ5 τ βάοτι βίη βῸΓ5 
γθᾶΣ ὈΥῪ Ὑ68Γ σαπι6 δπά ὈΓΟΌΡὮς 88 ργθϑθηΐβ ρο]α δπά 5βιἶνϑὺ γ88- 
568, σαγιηθηΐβ, ἈΓΠΊΟΙΙΣ, βρ[668, ὨΟΓ868 ἀπ πλ]68, Υ. 26 5 ομ]Ὺ 
ἃ τορϑεείοη οὐ ν. ὁ, Θ0Π)ρ. αἷβο ἰχ. 19. Υυ. 26---29 βίαπά ποσὰ 
ἴὸσ νοσά ἴπ 1 ΟἸγ. ἱ. 14---ξ[8. Ο ν. 37 ὀοπιρ. ἘΠ τϑιπασκβ οἢ 
υ. 31, ἀπά τ ῇαὶ [8 βαϊὰ οὐἩ {86 ἱπησηθηβα δοσυιηυ]δίϊοη οὗ οθάδγβ 
ἴῃ Φογαβαϊοιη ἤπᾶβ 118 Ἔχρ  οαΐοη ἴῃ ἔπ πυϊηθουβ θυ] ἀΐηρβ οὔ 
βϑοϊουιοπ. Ὀυαρλον ὀγοσπιοτί, ΤΑΌΪΒΟΥΤΥ ἴγθοβ, Ὑ]θδο ΒΘ ΥΘ ΠΟΥ 

ὈΘοοτηθ σατο ἴῃ Ῥαϊδβιϊμθ, ἀπὰ στον ἰΏ παρ εΓβ ΟΗΪΥ ἱπ ΕργΥρίὶ 
δρουαὶ Οαἶνο, δαὶ γοτθ δῃοΙ ΘΠ 80 σοπμποη ἴῃ {Π6 ἰο στουηᾶβ 
οὗ Ῥαϊοβιΐπο, [δὲ [16 βγδο! 88 864 ἘΠ 6 πὶ 48 σοτητηοη Ὀ ]ἀϊηρ 

1 566 {80 ἔδγέμον ἀοπιυπβίγδιίοῃ ἴῃ τὰν οὗ -οἰἰοα ἰγεδίΐβο, Ρ. 104 δ᾽ 
ΤΙο ΒΕονίονον οἵ ἰξ ἴπ {86 768 1.. Ζ. 1836. Νο. 194 Ρ. 110 τεπλασῖκ, 
“ ῃδὲ δυϑὴ ἴῃ βραΐη 1,861 ἢ) θβρθοῖδ!ν ἴθ ΕΙ ϑραπία Βαείϊοα, ἀταοηρ; [88 
Ταγάα), (μ6 ἀοδοοπάβηί οὐὔἩ ἰμ6 Ῥμθηϊοΐδῃ8 ἔμ 6γ6, ἃ ἰοῦγῃ Ταμοοὲ ( ῬΙοῖ. 
ἰϊ, Ῥέη. ἢ. π. 1), οὐ, (δοοογάϊηρ ἐσ βέγσδθο 1, 141), Ταοοὶδ τ8β ἴουπᾶ, 
ἔτγοτω νυ οὶ (86 Ὁ Σ ταῖν παίαγα! ν μᾶνθ τϑοοὶνϑα ἐμοῖγ ἤδιηθ.᾽ἢ 

ΔΆ, 
Ταῖβ ἴ8. ροββῖθ!ε, θα γγθ πιαβέ ποί οἡ {μ8 δοθουπηΐ βὲνϑ ρ ἔμ αἰξοπιρὶ 
ἴο δβεῖψη {86 πηθδῃΐηρ' οὗ 9 Σγ [ἢ ἴδνουν οὗ {Π6 αϑα8] Ἰπἰογργοίδίϊοα 
οὔτ6 νογτὰ Αγ. Βϑῆδῦυ ἷ. Ρ. 4., δπὰ (6βθῃ. ἴῃ ἐμ6 Ζεζ;. πιαπ. ἀτρὸ (86 
τοβθια δΐδποθ οὗ 55 (0 (π6 Μδδθασῖς ἰοροῖ, ρεδοοςῖ, τηθηῤοπθᾶ ΒΥ 

Αδοϊαπρ πὶ ἐμοὸ ΜΙ τ ἀαῖθθ, δὰ (μῖ8 παρροθοὰ ἰοροῖ 8 ποὶ γοῖ {861} 
ΒΟ Β οἰ ΘΠΕῪ δϑοοσίδί θα, οοπρ. 1ΆΒ56η ἱ. Ρ. 4. Ρ. 39. ἢ 

᾿ Μ 



ἊΝ 

180 ΚΙΝΟΒ Χ. 28, 329. 

Ἐπ 6 Ὁ ; σορ. [8, ἰχ. 9, ου ψ εὶς ὙΤΠοοάογαξ τοπλδυκβ : τούτων 

(συκαμίνων) ἡ Παλαιστίνη πεπλήρωται. Οὐπρ. ἱπ ροποταὶ 
ὙΥ̓ἀγη κγοβ, λίϑέον. παίων. ϑψοοηιοτὶ ἴῃ ἘΙΟΉΒΟτη 8 Ἐερετίον. Βαά. 
11. Ῥ. 224 ἔν, οβρϑοίδ!]γ ρ. 282 ἢ. πὰ ὙΥΊπον Ὁ0]. ΒΨ. 1ἴ. Ρ. 15 
8..- Ὠδ βυοδιιογο-ογθϑίβ ἴῃ ἐμ ον ἰαπὰβ οὗ Φ υἀ8} (πϑεψὉ 

ὙΘΙΘ ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΟΙ, ϑορογαϊπρ ἴο 1 ΟἿν. χχυὶϊ. 28, τογαὶ ἀοπιαῖπδ. 
γν. 28, 39. Τὴ υπάογβίδηάϊηρ οὗὨ {π686 ποί ΨΟσῪ ΘΑΒῪ γΌγϑ8, 

ξφοποογηΐηρ' γὨΐομ [Π6 ο]4 Θχροβίξουβ ξοσιηθα ἸηδΠΥ ρίλα5865 δπά 
οοῃ]δοΐαχοβ (οοηρ. Βοομαγί. λίσγοξ. '. Ρ. 170 64.) Βθοκ, ραναρῆν. 
ολαϊά, ἰἰδν. ΟἼινοη. ἰϊ. 1 84. ἀθὰ Ζαιά. 46 Τίδιι, ονὶξ, δαον. ». 16), 
ἀορθπάβ οὐ ἔμ πιδαπίπρ οἵ ἐπ πογὰ ζΣγγν Ὁ» τ Βίοἢ βοπιθ Ἔχρ  αἴα 

οὗ πο ᾿ἴπθη, ὄυϑδιιδ ([ῸΓ Ἔχϑταρῖθ 3'60. Βοίπι., ΟἸθτῖοι, δὲς.), οἵ βασβ 
Βιᾶνθ οοπβίἀθγαά [ῃ8 πᾶπιθ οὐ ἃ ΘΟΕ οὐ ἴονσῃι ἄοα ((Βμ4]ἀ., 
ογοταθ, Ὑ]ρ., Κ΄. Π.. ΜΙςΝ,, ϑιρρίσηι. ». 1271, δῃὰ Μοβ. Ββοδὲ 
Ὧ]. Ρ. 891 8... Ἰαβ}} γ Μδαγοσ), δῃὰ οἵμοσβ 86}}} βανβ υπάογβιοοα ΒΥ 
ἴξ ἃ ἰαχ. (80 Παίδο απὰ Τγοΐβοη ἀφ σοπιπιορο. δὲ παυϊγαί. Ηοῦν. 
ἴῃ 116 Οὐπιπιοπίαί, (Ἰοἰἰΐπσ. Ῥοῖ. χνὶ. ». 156) Τιδ σῖρῃξ βθη89 
888 θ6θῃ τηδὰθ ουΐ Ὀγ θβεη. (ἐλ68. 11], 1202), γγῖιο, τί πίῃρ Ἀθγθ 
αἶδο (π6 τηθϑηΐηρ οὗ τὺ» αϑοογίαϊηθα ἴοτα ΟὔΠΟΣ ῥΆ588 968, 

ἨΔΤΩΕΪΥ, οοηἤωσιιδ, σοπσγοσαϊίο (οοταρ. α6ῃ. :. 10; Επχ, υἱῖ. 19; 
Ιμον. χὶ. 86), ν. 28 γοπάϑυβ : ἀἀάιοοδαπίων αὐέδηι, ὀφιιῖ ϑαϊοηιοηὲδ 

45 Αοσυρίο δὲ ασπιθη πιθγοαίογιση, τοσίογιην ρείεδαπέ ἀσπιῖπ 
(ὀφυονῖμη) ργείϊο οογίο (4 ἴτοορ οὔ σογαὶ τρθσοβαηΐβ Αἰ γα Υ8 
[διομθα ἃ ἔτΌΟρ οὗἉ ΒοΥ868 δὲ 8 ἢχϑὰ ρτῖςβ) ΤῊϊβ δχροβιξίομι δαεῦ- 
ΚΑ ΠΙΥ σοπηθοίβ ΣΤ ὙΠ ὙΛΓΙῸν ΘΟΠΕΓΑΓΥ ἴο {86 δοοθηΐβ, Ὀαΐ ͵8 

7 ΒΥ ἴο δ ργεεσγοά ἰοὸ 16 Μαβογϑέϊος ᾿πιθρραμοίίομ,. 88 [818 18 
οδνϊουβ᾽ γζοοπηθοοίοα τῖτῃ. [8:6 Θττόπθοιιβ οχρίϑῃδίίοῃ οὗ γγγ Ὁ ἘΥ͂ 
Βηθ ᾿ἴπθὴ οὐ ἰγἱθαῖο.---Τ 9 ἤγθὲ ογὰβ οὗ [86 σϑῦβθ, ΝΜ ΩΣ 

εν ὈΝΡΝΟΝΟ 816 ποπιΐπαέ, αὐδοῖ. (6 ΑΒ ἴο {6 Ὀυϊηρίηρ, οὗ 

εἶα Βοσβϑοβ οὔ ϑοϊοπιοπ ουἱ οὗ Ἐργρι." ΝΜ 18 ΠΟΤῈ [Π6 τηδῃ- 

ΠῸΡ Βα ὙΓΑΥ͂ οὗἉ Ἔχίξ, [86 σϑηγονϑὶ, θχροσί, ποῖ [88 ΡὈΪδοο οὗ οχὶξ, δ8 
ἨἩδρηρβίθηρ. ΟἸτίβίοὶ. (11, Ρ. 801 δββαπιβϑ.--- ΤῊ ἰγαπβροτί ἴοὸκ 

1 Βδιίοδιον (Ῥγοθθη Ρ. 170) [658 οοτίδί πη! γ ϑηΔἀεανουγοᾶ ἰο ἐχρ[ δίῃ (86 
πογὰβ δοοογδϊηρ ἰὼ (80 Ηοῦτον δοοθηίβ, ὑαΐ μ5 τοπάοτΐπρ δηά ἱπίογ- 
Ῥνοίδίϊου : ἐ 8ῃ4 ἃ ἔγοορ 86 Κίηρ᾽ 8 πιϑγοβαπίθ ἰοιομοᾶ, ἃ ἴγὸθρ δἱ 8 
Ῥτίοθ, ἐμαὶ ἴθ, {1:6 Εἰ πρ᾽β ἰγδᾷθτγβ ἐθίομθᾶὰ ἔγοορ ὉΥ͂ ἴσοορ δἰνδυβ δὲ 8 
ἀοβηϊία ῥτῖοο ; (ῃ9 οσβθθ ψ6γῸ ἰπ ΘΥΌΓΥ ἀ 6] 1ν ἘτῊ ζοίομοὰ δηὰ οουαί 
ἴδ ἴοο ζογοθὰ δπὰ ἀπηρίαγαϊ ἰο ταθοὲ τῖ Εϑπογαὶ δοοθρίαμοθ. 

Ἂ 

ὡστιοσα πὸ 



1 Κινα8 χ. 28, 29. 181 

Ῥίδοθ ἴῃ Ἰδσρθ ἰΓΌΟΡΒ 119 σαγάνδϑη8, 5 [π6 πο δη [8 ἴῃ {Π6 Εἰαϑὲ 
αἴ [80 Ῥτγοβοηΐ ἀδΥ ἰγανθὶ ὙΠ ἘΠΟΙΓ γὰγθ8 ΠΌΤα 0]δοα (0 Ὀ]δςθ, 
ΤΉΘΥ ΤΩΔῪ 480 αν ῬθΘἢ ὙΘΓΥ͂ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ, 8ἃ8 {8686 ΤΠΘΤΟ ΔῊ 8 
Ῥτου: 464 ΒοΥβ68 ποῖ ΟὨΪΥ ἔογ βϑοϊουμοι Ραϊΐ α͵8ο ἔοσ ἔμ6 Ἡ]Ε 6 δηὰ 
ϑγτίδαι ΚῖηρβΪ:Ὠ ΤῊ ῥγίοθ νγὰβ ἃ Ἰον οὔθ, 150 8} }κ6]8 Ὁ ἃ 
Βοσβθ, ἐμαὶ 18, γθοκοιμϑὰ δοοογάϊηρ ἴο {Π6 στογαὶ 3}6 οὶ, 238 οὗ 
339, ἀπὰ 600 5.6 1κ6]8, αροιὶ 3238, Ὁγ ἃ ομαγίοί. Ση 9. Ὁ ἀϑποῖββ 

Βεζθ ποῖ [πθ πῶσ ὁβασῖοὲ ὉΥῚ ἰέβο, Βὰξ 68 γ.γ, 3. ϑ΄θπι, Ὑἱϊ. 
4,10, 18 ; ΕΖεϊς. χχχῖχ, 20, [86 οδμαγίοι {μ6 Ἰοαπι οὗ Βογβϑβ 
θεϊοηρΐην ἰο ἴτ,72 ΡΥ ΒΑΡῪ ἔἶγθθ Ποσβ68 (ΘΌηρ. γΘΠΊΑΓκ8. Οἢ 
γ. 60), ποὲ φικαάγίσα (ΟἸ]6γ.) 8560. ϑοἰιπι,, οἷς.), 88 [Π6 δοποϊ υϑίοι 
ἴδαξ ἱΡ ἃ Βοῦβα οοβὲ 150 5}|6κ6]β, ἃ ἔου-οσβθ ομαγῖοῦ πουἹά ὃθ 
δοὶ ἴον 6000, 18 ὈΥ πὸ τηθδῃ8 οογίδίῃ. ΠΤ ὩΡΏ ΔΙῸ 

Οὐαμδδη Ἴβῃ Κίηρβ ἱπ βΌΠΕΙΆΙ; ὈΥΊΤῚ δίδηἀβ μότ ἴῃ [86 Μά 

8686 Ὁ ΟΔμδϑη 68, 88 608. ἱ. 4, 2 ΚΙ. νἱῖ. 6, αηὰ ἘΖοῖ. χυὶ. 8, 
φοΏΡ. (ὕθβθῃ. ἐΐδθ. ἱ. 541], δῃὰ Ἡδηρβέθηρ. Βοῖεγ. "1. Ρ. 278 ἢ, 
Τῆς ΗΠΕΐΘ δπὰ ϑιγγίδῃ Κίηρβ, το οὈίαϊποά Πουβ68 ἔτουι Εἰργρίὲ 
1πγουρἢ ἐμ6 τηϑγομδηίβ οὗ ϑοἸοπιοη, ὑγ τ8 ΡΑΓΗΥ δὲ Ιθαϑί (ἢ 6 
γΑΒ8818 οὐἨ βοϊοπιοη, 88 [18 ΒΟ ΓΟ ΡΉ οχίθπἀθὰ ονοῦ 411 {80 
Οδπβδη ἴο8, οχοθρί {86 Ῥμοηίοΐδηδ, ἀπ οὐος ἃ ρατὶ οἵ ϑγγίδ. 

1 ΤᾺΒ ἐγαάθ ργονοθ [89 ρτοδὺ δ} οὗ Εργρὶ ἴῃ Βογβοθ, τ ΒΙοὶ ἐδ 
αἰϊοβιϑα ποῖ οὨΪῪ ὉΥ͂ 86 ὈΪΌΙ1641 δοοουῃίβ, 88 1π (86 Ῥοηίδίθαο, 86- 
οογάϊηρ ἐο ὙΒΙΟΝ Βοτθοβ Βο]ἃ {6 θσβέ ρἷδοθ διιοπρ {86 ᾿ΐνθ βίοοϊ οὗ {89 
Ἐργρίϊαπβ, θη. χὶνὶὶ. 17; Εχ. ἰχ, 8; Ὀοαί, χυὶϊ. 10, οοπῖρ. Ηθῃρ- 
βίθην. ἀ. ΒΒ. Μοβ. ἃ. εξ. Ρ. 4, δμὰ π᾿ (86 οἴ οῦ ΒοΟΪκβ, δοοογάϊῃρ' ἰὸ 
πο ἃ ἴδῦρθ ΠΌΤΟΥ οὗἨ ΠΟΓΒΘ δπᾶ ταθγ Δ ῃ 8 Ὑγ6ΓῸ ΔΙ ΥΔΥΒ Τουπὰ ἴῃ [ἢ 
Ἐργρίΐδῃ δστιῖθθ, Ἐκ. χῖν, 6, 7, 9, χν. 1; 2 ΟἌν, χὶϊ. 8; 2 ΚΙ. χνἱϊ. 
24; 18. χχχί. 1, ὃ; Χ6Γ. χὶνί, 4, 9; ΕζΖοκ. χνὶϊ. 1δὅ, Ὀὰξ αἷθο ὈΥ ἐμ 
τοοπαπηθηΐβ, οοαρ. ὟΝ ΠΚίπβυη ἱπ Ηθηρβίθῃρ. ἱ. Ρ. 4. Ρ. 4, δπὰ ὑμ6 δο- 
οσαηίβ Οὗ ἐμ6 ΘΎΘΘΚΒ δπὰ Ἐοταδηβ. (8366 ἔβθῖα οοἸ]οο θά πὰ Βοοβαγι δ 
Μΐδετος. ἱ. ν. 169 4) 

Ξ΄Άρμα δηὰ σι ΤΊ δ Αἶδο ἀγ ἀθϑὰ ἴῃ (μ18 56η56, ΘογηΡ. θδβθῃ. ἐλδϑ. 4. υ. 
5 διὰ μον ἰεαίσ. 4. υ. 
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ΟΗΑΡΤΕΣ ΧΙ. 

ΒΟΙΟΜΟΝἘ, ΡΟ ΧΘΑΜῪΥ ΑΝ ΣΟΟΧΑΤΕΥ, ΥΥ. 1---18; Η18 ΑΨΕΚ- 

ΒΑΒΙΕΒ, νυν. 14--40. ΗΙΒ ῬΕΑΤΗ, ΥΥ̓͂. 41----43. 

Ἔ89. ἸΔοΙαίγγ, ἰπῖο συ οι ϑοϊοπιοη [8]}} ἱπ εἷβ δἀναηροᾷ, αρθ. 
ἈΡΡΘΑΥ͂8, ἴῃ 80 τγ]56 δηἀ ροα-βδαχίηρ ἃ Κίηρ' ἃ8. ϑοϊοπμοῃ ργονβά 
ἈΪτη561} το θ6 ἴῃ. [6 ἀράϊςαίίοη οὗὨ [Π6 ἐθιηρ]68, 80 βατργίβϑίηρ, {μας 

ΤΔΔΠΥ πᾶν οοποοϊνοά 1ξ ἱπηροβ81}}}6 [0 Τθοοποῖβ [Π6 ἔνγο {ΠῚ η 58, 
δηᾶ πᾶν οἰἴποῦ ἀθοϊαγθά ϑο]ουμ μ᾿ β, ἰΔο] ΣΎ Ῥβυομοϊορίοα!]ν ἰσα- 
Ῥοββῖθ]θ (Φατοῖὶ, ΑΡδῦΡ., Ηοίάθρσοι, αἰδϑονί. δῖ. ᾿ϊ. Ὁ. 255 5864.» 
Δα ΘΒρΘΟΙ ΠΥ «8.1, Οη οϊομλοπ᾿ 8 δαρροβαά͵ ἰΔοἰδίσΥ ἰῃ ΕἸΟΒ- 
ΒογπΒ Βϑροσί. χνὶ. Ρ. 120 8..), οὐ ἔτοπι {118 ἸΔο] αν ἄγανσι [Π6 
τὴ. σοποϊυβίοη, {πᾶῦὺ ϑοϊοσλομ οουἹὰ μᾶν 8. πὸ βῃοὴ οἶθαῦ 

Κπον]οᾶρθο οὗ ασοἄ 88 ὑγαάιείοπ 8] ̓ιἰβίοΥΎ ἀβοσῖθ68 ἰο Ηἷπὶ (ατβϑαν- 
Ῥοῦρ, Ἐο]ρίοῃ δἰ. 9 ῥ. ὅ02, ψαῖκο, ἀ. Βοϊίρ. ἅ. Α. Τ'. ν. 809, 
801.) “Βαϊ ἀραἰπϑβὲ δο νἱοϊδπὺ ἃ βοϊαοη οὗ ἰδ σοπ γδαϊοίίοη 16: 
18. βυοἰθηῦ το 1ηὐηγαῦθ, ἐπὶ ΠΠ6ΥΘ ΓΘ τηθῃ ἴῃ ἈἰΒίΟΥῪ οἵ πο ]688- 
ΘΟΠΒΘΩΌΘΠΟΘ, ὙΠῸ ὍΘΙ δροβίαίο8., Τμυ8 Βν, Βδυογ. ἀ: ΒοΙρ. 
ἃ. Α. Τ᾿ 1, Ρ. 310 7πβε]γ σϑρ θβ ἕο ἐ18 ανδιτηθηΐ, ΔΕ Βουρἢ τὴϑ 
οϑηηοῦ δάορι 18. [ΆΓΊΠΟΥ ἜΧρΙ ηδίϊομ οὗ ἔμθ τηδέϊαν, Ὀθοδαβο ἐξ 
τ β(8 Οἡ, ἃ ΡΠ] ΒΟρ )ς] οοπδίγαροίίαη οὗ μϊδίονυ, ψ ἢ 10 }} γα ΠΟ] 4 ἴο 
Ἐᾳ ἱποουσϑοῖ, [Ι͂ἢ 18 ἢχβέ ῃ]δθθ 88 ἴο ἔπε στουπάβ, οὔ, σοὶ 
“δε ΘΠ ἀΘΑνΟΌΡΒ [0 ργουθ {Π|8 ᾿πηροββ ὉΠ Υ οἱὗἩ Θοϊοηοῃ Βθοοτηΐηρσ 
8 ἸΔο]αἴοτ, 9] θο  γ6] γ ἐ Κθη ἐΠο. σοπθ ἴο ἐπ ΠΟ] οί τεαβοη- 
ἴῃ. ““ Βοϊοπιοῃ, {Π6 βοὸπ οὗ {88 πιοβὲ ἔδγνθῃὶ 8η4 ἄθνομξ ψου-. 

Βαΐρρος οὗ 1π6 τὰ Οοά, {π6. τηοά δ] δπὰ 88 ᾿ξ σεῦ βίδπάδγα οὔ 
16 ρᾶσθ ψουβῃρ, οὗ αοά ἴῸγ 411 διΐαγθ Κίπρβ οὗ 18γδ0], ἀπά 
οἀαοαίοα ὈΥ Ηἷπι ἀπ {86 ρσοόρμοὶ Ναίμδῃ, δὲ 1ῃ8 βαπια ἔθ [ῃ68 
ννϊβοϑὺ τῃδη οὗ 18 ἀρθ, {118 υγῖ86 Τγ8Π, ΠΟ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΙ, 88 ἃ 
ΠδίΌΥΑ]15[) 80 ΘΑΥΏΘΒΕΪΥ οΟΠ ΘΙ ρ]αἰθἃ δπά βἐπαϊοά ἐμ6 σοῦῖκβ, οὗ 
116 Ογθδίου, δὴ Ἰἀοϊδίου 1 Ηον 18 {π18 ογθα}]6 3 1π 80 οχαϊ θᾶ 
νβάομη {Π6 ΠῸΠΥ οὐὨἉ ἸΔο]δίγΥ 18. ἱποοποείνδοϊο "ἢ. Ἠρτο [πγθο 
τιῖπρβ 88 ἀγρϑά, ἀοβοθηξ ΠΌΤΩ ἢ ῥίουβ ἐϑΈμευ, το] ρίουβ οἀποδίίοι, 
Δηα στοαὶ ψἰβάοιη. Βυΐ [Π6 ἔντο ἔΌΣΤΠΘΥ ῥσονα ποι] ἴῃ ρ, 85 οχροσὶ- 
666 ΚΠΟΥ͂Β ἃ {Πουβδηἀ οᾶ568 ὑν ἢ 6.6 1Π6 οὨ ]άσθῃ οὗ ρίοιβ ραγϑηΐβ, 
ἈΠ οὗἉ ΡΌΓΘ γϑ]ϊρίοιιβ δἀποδίϊοη, θθοοπηθ ον] απὰ ὑπροάϊγ, ἀπὰ 
οδῃ ἢΘΓΘ Ὀ6 {Π9 1688 τηδηϊ βίο, 48 βοϊοσμοπ Ἰοηρ ναϊκοά ἴῃ {Π6 

ἊἜ, 



1 ΚΙΝΟαΒ ΧΙ. 188 

ἔοοϊδίερβ οἵ ἢϊ8. ρίουθ ἐλέου, ἀπ τῦδϑ ΒΙΏΘΟΣΟΙΥ ἀονοίοα ἰο ἐμὸ 
ἔστυις ἀοά κδπὰ ΗΪ8 βοσυοθ Βιξ 16 οχαϊθθα υνϊβάογῃ 8 ἀβοϊαγθά: 
ἴο 6 ᾿ποοιηρϑῖθ]6 ὙΠ ἸΔΟΙδΙΓΥ, [Π6 πδίαγο οἱὐὗὨ Ἰ(ΟἸΔΊΤΥ 8 
ΔΙΣΟΡΟΊΠΟΥ το ἰβυῃἀογβίοοα, δηά 118 οὐἹρίη 18 ἰΥϑηβίδυσθα ἴὸ {Π8 
Βεβδα, τβοσθαβ 16 8 τοοῦβά ἴῃ μ6 ᾿θαγτὲ δῃά βρυίῃρβ Ποπι {110 
ΒΘΏΒΌΆΙ ΡΙΌΡΘΗΒΙ (168, ᾿πηρυ 1868, ἀηἃ ἀθδῖγθθ, ἔτοτα [86 ᾿πδῦ οὔ 
πα ἤεβ. ἄἀτοδαὶ νι βάοῃπι ἄοθβ βοῖ ρυδγὰ ἔγοια ἐπθ [Ὁ}}}7 οὗ 
ἸΔΟΙΒΈΓΥ, 48 80 ΤΥ στοαῖ ῬἈΠ]ΟΒορμθτβ ργονθ. [Ὁ ἰβ ἃ οοῃβίάθ- 
Ταῖϊοι 4] 45 οχίουπαὶ, ἤθη «8(1 ΘΒρθοί ΠΥ ἀΥρθ5 ἴΠ6 στδαὶ 
σε βάοιη οὐ ϑοϊοιηου δηὰ ἢΐβ οσαϊ δὰ ποίϊοῃβ οὗ (οά, δθ σβθη 

Υ πον (ὉὉ]. ἘΎΥ. 11. Ρ.. 480) τοι γΚ8. οα [Π6 σοπίγατυ, {πὲ ἘΠ|6 
νγβάοπ) οὗὨἨ βο]οπιοὴ γγ88 πιοσὸ οὗ ἃ ρο ἶσα] (Πδῃ οἵ ἃ το] ρίοιιβ 
οδϑῖ, δρδῖίῃηβὲ σῇ ]ς]ν δὲ Ιθαϑὲ [Π6 τνονάβ οὗ ϑοϊουηοη ὉΘΑῪ ὑββεϊ πη ηγ. 
γαικο᾽ 5 οδ]δοείου ((. Ρ. 4. Ρ. 809) ἴ8' πιχοἢι τοῦθ ῥγχοίοαπά : “ Βδά 
ϑοϊοπιοη μδα 80 οἰδβασ δῃὰ ἐπογουρῇ ἃ Κπον]οάρθ οὔ [μ6 ἐγαίῃ, 
85 ἸΣδ ἸΠῸ ἢ Θβογῖθ68 ἴο Ἠἷπι, Ἔβρϑοίδ! νυ ἰπ [Π6 ῬΓΆΥΟΡ δὲ (π6 ἀ4641- 
«οδἤοη οὗ {πὸ ἰθιηρίθ, ἰδ του]ά πᾶνθ θη δρβο  υξε]Υ ἱπηροββίθ]σ 
ἴον Ηἷπη ἴο ἢανθ δβογνγαγ ἃ βύηκ ἱπίο ἸΔοἸδένυ, ἀπά 16 ἃ ἰ'σθη- 
τίοαβ δπὰ ὉΠρΌΑΙΥ 11{8, Θβρθοῖδ! γ᾽ 88. {Ππ6 οοπίγδαϊοίΐοη ο 1Π68 
1Ββοογθῖῖο] Κηον]θάρο δηὰ {Π6 ργϑοῦῖϊςαὶ 110 νγᾶβ πιο 1888 τηϑ- 
πἰεβε ἴπὶ εἰ Βίρμον απιϊαυϊεγ; ἀπὰ, Αἰ τδγ8 ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ (ἰδὲ 8ῃ 
ἱπαϊνίἀπι4]} οἰἐμον χη ΘΙ δάμη} 18. 16 ὑγατἢ ΔἸΓΘΘαῪ οχιϑαηρ 
δΙΌΘ ἢ [}ἴπ|, ΟΥ 8 δἰΐδομθά ἰοὸ ἃ οπϑ-ϑ θα σοπίθρ ιν ἰ8ῃ- 

ἄθπον." ΤΠ να δοῖ4θ ὃν {Π| μἰδίοΓῪ πδηαθά ἀονπ' ἴο Ὁ8, νγγθ οδῃ. 
ΠΘΙΈΠΘΙ ΔΒ ΣΡῈ ἴο ϑοϊοιποῃ ἴῃ {86 ἢγβὶ γϑᾶγβ οἵ ἢἷ8 ταῖρι 8 ὁπ6- 
εἰάθα σοπίοπιρ᾽αἰῖνθ ἑθπάθῃου, ΠΟΥ 8: ΠΊΘΓΘΙΥ ϑχίθσῃαὶ δ πλβδίοῃ 
οὗ 186 ἐγαῖῃ, θεσοαυβα {86 σοπίγα τυ 18 ἀθο θά! ἐοϑυβθα ὈγῪ ἢἷ8 
ΡΓΆΥΘΙΒ αἱ ΟἸθθοη, πὰ αἱ {πὸ ἀοάϊςδίοη οὗ {Π6 ἰθαιρ]θ. Ενϑῃ 
18 σγο ΓΘ ἔθου ἴο δάτῃϊ ἐμαὺ ΕΠ ΓῸ 18 ΠῸ βιοι σ]ατίπρ οοπίχα- 
ἀϊοιίίοι Ὀθένγθθη. μἷ8 ὑμθογθιίοαὶ Κπον δάσο ἀηα ρῥγδοίϊοαὶ 118, 89 
8 ἴο Ὀ6 ἴθαπα [π᾿ ΠΙΒΗΥ͂ πθῃ δ΄ {116 ργθβθηὶ ἀδΥ, γϑῦ γγθ σδῃποῦ 
τὸρατὰ [ῃ6 σοποίαδίοῃ οὗ Ὑ αὐ κα 88 ψ6}} Τουπ θα, Ὀοσδαβα ἱπ (86 
βγϑὲ ρ'δοβ 86 ῥγθβαμηββ ἴῃ ἴΠ6 βρί τΐ 8] 118 Οὗ πλθὴ 8ῃ ὑποϊιδηρο- 
Δ] ΘΏ6 58, ὙγΓΒΙ οι 18 σοί γϑαϊοιθὰ Ὀγ Θχρθυίθηοθ, ἀμὰ ἴῃ [8 ποχὶ 
Ρίδοθ ἰθατδβ δἰϊορθίῃοσς ουΐ οὗ σοπϑιἀθγαϊίοη [Π6 μου υα} ἱπῆπ- 
6η66, τ ΒΙΟἢ 116 56 Π868 Θχθγοῖβθ οἡ {|| Κπονίθάρο δηά {116 ρθπογαὶ 
δρί σία] 136. 1 ΒΟ]οπιοπ γα ΓΘ σοργθβθηΐβα 88 δὴ ἰ(οϊϑίθγ δἱ [Π6 
ΥΕΓΥ {ἰπ|8 θη μα ἀεαϊοαιοά [Π6 θη ρ]6, [μθη παρ [18 τοργο- 
βθηίδου 6 ὈΒυο ο] ορΊςΑ! Υ ἱποοποϑίναθὶθ. ας {π]8 18. ποῖ 
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Τοαπά ἴπ (μ6 ΒοΟΚΒ οὗ Κίπρβ, ποὺ 18 ἃ βδιάάθπ ἱπιπιοάϊαϊθ ἔγϑῃβι- 
ἔϊοπ ἔσοπι (ῃ6 ρυγθ σψουβῃῖρ οὗ αοά ἰο ἔμ6 νψογβμὶρ οὗ ἰά4ο]5 
Αββοσίθα, ΠΔῪ ποῦ οὔοθ ἃ οι ρ]θίθ ΔρΟΒιΔΒΥ͂ ἤτοπλ “6 βόνδῃ, ποῖ 
ΘΥΘΏ ἰπ [ἢ Ἰα8ὲ γϑᾶῦβ οὗ ἢΐ8β τοῖρῃ, θαδ οὨ]γ, {παὐ ἢϊ8 πϑᾶτέ νγᾶϑ το 
Ἰοι 6. θπεγεὶγ ἀονοίθά ἰο “6 ῃοναὶν (νυ. 4), αὶ {πγουρ Ηἰβ τῆ γ᾽ 
βίγδηρα τῖνοβ γ88 8]1Θπαἰθα ἔγοπι Ὠΐἷτα, ἐμαὶ 6 νγεπὶ δεν 140]5, 
Δα ΡῈ} αἰΐαγβ ἴο ἔπθῖι (νυν. ὅ---8.) Τα βοϊοίηοι νγ8 ομβασρεα 
ΜΙ Ὦ, ποί ἃ οί] σοηυποίϊδίίοη οὗἩ ϑμονδῖ, θὰξ ἃ ΒΥμογ ϑεῖς μι] χ-- 
ἴαγο οὗ ἔΠι6 βογνῖςθ οὗ Φϑβονδῖ ἀπά (Π6 τ ουβηρ οὗἉ 14018. Βαΐ [815 
ΒΥπογουϊβιϊς {ἘΠ ΘΟΟΓΑΒΥ͂ ΟΥ̓ ΠΟ Ιι68η8 ΘΧΟΪ 68 ἴῃ ᾿ἰπὶ [ἢ6 ΡΙΌΡΟΣ 
Βούνίςθ οἵ 14ο]8, ἃ8 Ηᾶνοσγη. ἘΠη]οῖῦ, ἱ. 2, Ρ. ὅ88 {πη 58, θαΐ οοτπι- 
βἰβίβα ἀἰγθοῖΥ ἰῃ [μ18, (μαὶ 6 οβδγθά βδουϊῆσθθ {ἴγθ6 ὑ{π|68 ΔΎ αχ' 
ἴο Φοβονδῖ ἴῃ {86 ἴθαιρ]ο (ἰχ. 28), δπά αἱ {π6 βᾶπιθ {ἰπ|9 Ὀαγηϑα 
ἴποθηβ6, πα οβοσθά βδοσὶῆςθ οῃ {μ6 μὶρᾷ ρΐδοοβ οὗ ῃ6 14ο]8. οὗ 
Ηἷ8 χῖνοβ. Ηθ ν]βῃθα ἰο ΒοΥΎΘ τυ ΠΥ [μογά8, ἩΠΟΥΘΟΥ͂, μουν αν 

066 ὙΟΥΒΠΙΡ ΟὨΪΥ δηα Θχολ υβίνοὶΥ ἀπθ ἰο {π6 ἔγὰ οά νγὰ8 ποξ 
ΟἾΪΥ ἱπ]υγοά, θὰ Δββι π]διθὰ ἰο Ἰαο]αίγγ.--- ηθ σδιιβο͵ οὗ (115 
Ἰάο]αίτΥ (86 Βϑιοσίδῃ Ημ48 ἴῃ [86 ΠιδηΥ Βίγαηρθ ψῖνοθ, γ8ο 
ταυγηθα ἀΥαΥ [Π6 μοατί οὗ [π6 Εὶηρ 1π ἢ18 οΪα ἀραὶ ἴοπι [μ6 Ιωογὰ.} 
Οπ {ΠπῸ οομίγασυ Υ δἰ ρ. 861 οβή]βοί8, ὑπαὶ “16 σοπποχίοη ἘΒ 
{ποῖ ἱποἀθβ δὴ ἱποϊ!παίίοῃ ἴο ἐογθῖστι ουδβίομμ8, δηἃ ἃ ρα] 
Ἰάο]αῖτγ. Ηργθίῃ 1168 ἃ οογίαίῃ διιοπῃὶ οὗ ἐγαΐῃ, ἀπ τηϑηΥ δο- 
ΘΟ ΠΡῚΥ πᾶνο οθηβαγοα Ηἷβ8 οοπηθοίίοῃ τῖ τ ῬΠ ΑΓΔ Β ἀδυρηίοσ, 
ΠΟ, Βουσονον, ἰδ ποῦ δας πουῖϑοα ὈῪ {Π6 ργϑβοηΐ ἰιϊβίουϊοαὶ πατ- 

1 Ὑ͵7Πδὺ Ζυβιεϊ ἱ, ρ. 4. Ρ. 138 Β΄, γϑηαγκβ ἰο [86 ΘΟΠέΓΑΓῪ 18 80 δι ροσ- 
βοία!, {πδὺ (86 πιοβί 1ὲ τηϑγὶἐβ 8 ἐο 6 πιδπιϊομβα ἴῃ ἃ ποΐβι [{ Βογθ, 
Βο {π|Κ8, [μ6 ἀϊπι ποίῖοπ οὔ [8 ὑγοδοπιΐπδηοθ οὗ (86 ννῖνϑϑ ἴ8 ποὺ ἰο 
ἀροϊάθ 88 10 τοῦθ ἀϊοίδιογί !!γ, ἐδ 18 αἰἱου]γ ἱπογθά!}]6, θθοδαβο, βγεῖ, 
ϑοϊοπιοη γγὰ8 ἴῃ δδγιθϑὺ δθοιί πιδίίοβ οὔ τοὶἱρίοη, απ τγᾶϑ ποῖ δοοῦὰϑ8- 
ἰοπιοᾶ ἰο δοὺ (86 ἰῃαπιογαίο, 88 Ἀρρθδγβ ἔγοτη {μΐ8, (8δὶ 6 ἀϊὰ ηοὲὶ 8]1ονν 
180 Εργρίίδῃ ῥγΐποθβθ ἰὸ ἀνθ }} ἴπ ἐμ6 Βοῦβθ ἱπ στ μῖο ἢ (ῃ6 δὺκ γγὰ8 
πῶμα ΔηΩ, ποχί, πὸ στεδί ἰθιηρίδίίοη οου]ά ἢδνθ δυΐβθη ἔγοπι ᾿ἷ8 νεῖ νεβ, 

86 (Π0Ὺ ἀἸά ποὶ τοραγὰ ὑποὶγ ον το] ρίου. 88 δομθ οοηΐξογ- 
τῖπρ᾽ Βαϊ νδίϊΐοη, δηὰ ἴῃ (88 τοϑίγαϊῃς ἱπ νν μἰοἢ Οτίθαίαὶ, ἀπ ββρβοῖδ!]ν 
ΤΟΥ͂Δ, τυῖνο8 νά, γγβγθ ἀΠ40]6 ἐο ϑχϑγοῖθθ πιποῖ ἰηἤπθποο. Βαΐ 188 
βγϑὶ ρτουπά μο] 48 ομ]Ὺ ἴογ ἐμ ἰΐηθ σι θθη βοϊοπιου δἀμβογοὰ ἴο 89 
Ιοτὰ πῖθ 1} 818. Βοαγὶ, δπὰ {86 βϑοοπᾶ 18 θοπίγασθηϑα ραγί]υ ΒΥ ἐμθ 
τοδί σδαστη, τυ ]οἷλ βϑοπβαουβ Βαϑι μθηΐβπη ἢ88 [0 (86 παίαταὶ μοδτὲ οὗ 
ΤΩΔΠ, ῬΑΤΟΪΥ ὈΥ {μ6 οὔθ θχρϑγϊ θη 8 }}Ὺ ῥγονθά ἱπῆπθπο, π Ὡς (μ9 
Οτίθπίδὶ τνῖνθβ ανθὴ ἴῃ ἐμοῖγ ταϑέγαϊπΈ θχθγοῖβθ οὐδοῦ μοῖρ Ἰογὰβ δπὰ 
᾿πβραηᾶθ, 80 ἃτὸ ποῖ βϑίἄοπι βηίίγοὶυ τυ]οὰ δπὰ γραυϊἀοὰ Ὀγ ἰδ 
ἐπιγίρσιοβ οὗ [86 βοσδρῖο, 
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ταῖῖνϑ, ΠΌΓΤΊΡ. ΥΥ. 1 δῃὰ 2.---Α οογίαϊῃ ἱποιἱπαίϊοῃ α͵8ο ἴο ξογεῖρῃ 
οαβέἔοσῃβ πιὰ 6 οοποοίγοα ἴο Ὀ6 ππἰξοά σὴ Γ[μοζεταθ οσβιΐρ οὗ 
αοά, 48 ἰξ 185 αθήγιιθά οὐὨ ϑοϊοσμιοπ ἱπ 86 ΑΓ γοᾶγβ οὐ Ηἷ8 
ταῖσπι ; 1ξ 18 ΟΠΙΥ͂ ἃ ΤΌΟΚ, οι ψΒ]οἢ [μ6 Βά6] ΠΥ οὗ [86 μοαγί ἴο [86 
Ἰμοζά τοδὺ δἰ ἰαδὲ βυθον βῃῖρνγοοῖς. Βαΐ οὔν Ὠδγγαῦνθ ΠΟΥΠΘΥΘ 
ἀσβουῖθεβ βοϊοσλοη 88 ἃ βροί]688 βαϊῃΐ ; ΤΏ ΟΝ ΤΊΟΙΘ ΤΩΔΥ͂ ἯΥ6 ἰδ Σ᾽ 
ἔγοτα [86 σϑρϑαϊθβά ταγῃίηρβ οὗ αοά (οοπλρ. 11]. 14, νἱ. 12, ἰχ. 14 
ἢ). τ1θαὲ βοϊοτμουι νγγὰβ ἰοπρ ἴῃ ἀδηρον οὗ ΓἈ]ΠἸηρ ἰηΐο ἰάο]δέγγ. 
ὙΠ15 ἀδηροῦ νγαβ ἱπογθαβθα η0 ἀοαθὶ ὈΥ͂ ἴΠ6 ἱπο!!παίίοη ἐο ἑοσοῖρῃ 
σπδίοσαβ, Ὀαὲ [818 ἱπο!ἱπδιίοη 1186} τγαβ ἀραὶπ οσοδϑίοημθα ὈΥ οἷτ- 
οὐτηβίδηςοβ δη χα] δἰ ]οὴ8 οὗὨ Ἀΐ8 τοῖρτι, ψ 1 0ἢ. ταυβὲ 6 τοραγάθά 
8.5 ΓΟπιοίθ σοποατηρ οϑυ568 οὗ ᾿ἷ8 ἤπα] [8]. Αἰποηρ {Π686 18 
Βγχβῖ ἴο θ6 σϑοκοπϑᾶ {89 δοπιπιθσοθ σαγτῖθά ὁ ΕΥ̓͂ ϑϑοϊοπιοη, ψμὶοΒ 
οἱ ἴμ6 οὔθ μη θη μβδηῃοθά [ο ἃ ἀδηροίοιϑ οχίθπί ἢ18 ἴογβ οὗ 
ΒΡΙΘμάοαν ὈΥ ἔο δοοαταυ]αίίοη οὗ στοαὶ τυθϑ! ἢ, ἀπά ργοάδυςοά ἃ 
ἸΧΌΓΥ ΒοΔΓΌΕΪΥ [0 6 τθοοη 116 νεῖ τἢ [86 8 π|ρ16 τηδ ΠΏ 68 οὗ ἃ ρίουβ 
τιβοοοταῖ, ἀπά οἱ {Π6 οἵμον δῃὰ ἱπίσοάπορά ἃ ἄδρτθα οὐ ἰοϊθσαποθ 
τονγαγὰ μϑαίμθηῃ ουδίομ!β 8δπἀ το]! ρίουβ νἵδυγβ, τυ Εἰ ἢ τγαβ ΒΟ ΓΟΘΙΥ 
ςοηϑἰβίδπι πὰ ε}16 το] ρίοη οὗ Τό μονϑ, νυ ἢ1]6 οσθῃ [ἢ 6 ΘΟ πιο γοΘ 
1861 τγυδ8 βοιηθυθδαῦ ἀπε Ποοογαῖίο. Νοχὺ {πΠ6 στοαὶ νυϊϑάοπι οὗ 
ϑοϊοιποη ταὶρῃξ Ὀθοοπιο [56] ἃ ρου] ου8 τοοῖς, ποῖ 80 πὰς ἢ ἴῃ [Π6 
Ταβρθοῖ αἀὐσο]ῦ ἀροη Υ 4. 4“. Η688 (( 6δβςᾺ. Ῥν. υ. Τα]. 11. ῥ. 418), 
[αὶ δὴ οχίγαναραπὶ ϑρί γι οὗ δῃπαυῖΥ τοὶρηῦ ΘΑΒ1ΠΥ δπίΐοο Εἷπὶ 
ἔγοιῃ ἴῃ: Ορθῃ πὰ 86,768 ΤΌ Οη5 οὗἩ [π6 Κίηράοτῃ οὗὨ ἐγαίῃ ἰηίο 
τπαδρὶς, {πΠ6 ἀαγκκ Ἰουτ  ΟΥὙ οὗ [π6 Κίηράοπι οὔ 1168, ἀπά 80 Ἰεδά {86 
ὙὙᾺΣ ἴο Βαρογβε οι, ἃ8 πλυο τηοτῸ θθοδαδο {Π6 τ ]ἀ6-ϑργθδά ἔδιηθ 
οὗ 118 τυϊϑάομηυ Ὀγοῦρθῦ ἃ τη 46 οὗὨἨ πιθη ἴο «6γυβα]6πι, δπά 
Ῥἰδορά ἔμϑῖὰ πὶ σοπποχίου τ ᾿ΐπλ, ἡ Πο80 Ποπιαρα ποῖ ΟὨΪΥ 
ΔΙΥΔΙΘη6α νη Υ ἴῃ ἢ18 μοατί, ας 16 Ὠϊπι ἰο ἃ 51}}1 σταδίοιν (ο]6ν- 
8ης66,) 84 ἀρργοχὶ πιδίϊοη ἰο {π6 μθαύμιθη σου, Νόοηθ οὗ 689 
Τθΐηρβ, Πουου Σ, ΓΘ σθηδαγοά ἱπ ΟἿΡ παγτγαίϊνο, θθοασβθ ἢ 688 
“οὐ ]ὰ ποῖ πθο}ββα τ ἸθΘδα ἰο 14ο] αἴγγ, θὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 πηράϊαῖο οοοα- 
βἴοῃβ οὔ 1ΐ, ἱπαϑηχιιοῃ 88 ΠΟῪ αἰ πα ἰβῃ8ά [Π6 ραγθοη νγ8}} θ6- 
ὑπθθῃ ἴπ6 ἰσὰθ πουβμὶρ οὗ αοά ἀπά 186 μϑδίμθη :ἀο]δῖσγ, ἀπά 
Ῥτοραγθα [88 ὙΥΑΥ͂ ἴου [ἢ ροββί ὉΠ  οὐὗὨ [Π6 ἀροβίαϑ᾽Υ. ΤῈδ ῥτο- 
ῬΘΓ ἱπητηοάϊαίθ οϑτι88 οὐ [18 1411 γγὰβ Π18 ὁοππαχίοῃ Ὁ ἸΔΗ͂ 
ἔογοῖσῃ Ἠθαίμθη τῖνϑβ (ν. 2.) 

γυν. 1 δῃὰ 2. Αὔἴδν σβδὶ ἢδ8 θθθῃ σϑιηασκθὰ οἡ 11}. 1 {9 
ἀαυρθίον οἵ ῬΏΑΓΔΟ, οαπποῖ Βογθ 6 ρΡαΐ ἱπ [Π9 58π|0 σδίΘΌΓΥ 

ῇ 
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ὙΠ [86 ΟμοΣ ἰογοῖρηι νεῖνϑϑ οὗ ϑοϊοπιοη. Νομον ἰ8 (818 11 
Ρ 6 ᾿ἴπ [μ6 νογάβ, θαῦ γαῖμον ΕΥ̓ [16 ΘΧργδββίοῃ γη  Ή ΤῊΣ ΓΝ» 

« φὲ φιΐάοηι ὠπα σι βίδα Ῥλαναοηῖδ, ἧ. 6. ρναείον βίδαην Ρῆι. οἤ, Ὁ. 
25. 28 δυγονυν σὶρ Υ ΘΧρουπάβ, [Π6 Εἰαγρῦϊαπ Κίηρ᾿Β ἀδιρἢ οΥ 
᾽θ8 βδαρατϑίθα βιΌτα ὅἢ)6 οἱ Ἀ8. σῖνθϑ, 80 ὉΠδἴ {Π8 ὁθηβογο ρσοπουποθα 
ἀροη ἔμοπὶ ἀο68 ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο ᾿ιογ.Ὶ Απὰ [ζ 18 οθῃβαγθα οπγ, (α) 
τὲ. ϑοϊοπμομ, οοΠΓΆΙΎ ἴο {π6 ἰανγ (Π δας. χυὶϊ. 17), ὕοοὶς την 
("3 Ἢ) βδηρο σῖνοϑ, (ὃ) ὑπαὶ ἢ ἴοοῖκ Μοαδδίῦβ, Ατωτηοηϊίθ, 

Ἑ ἀοπαεΐνο) Β᾽4οπΐδη, απὰ ΗΘ γομηθη----τότω ἶ6 παδομβ νυν 
ὙΠ Οἢ [5γ86] νγὰϑ [0 Βανα ΠῸ ἱπίθγοουγϑβο (ν. 2.) Βθοδαβα {Π|86 ἸΑῪΥ 
ΘΧΡΥΓΒΒΒΙΥ ΟΡ 816 τηδυτῖαρο ΟΠ]Υ ὙΠ Οαπαδηϊίοβ (σοιηρ. Ποαῦ. ν. 
1--8 νὰ Εχ. χχχίν. 16), ΜΊομ. (Νοβ. Β.. 11. ὃ 100) νου]ά γϑίϑσ 
[6 σπογάβ, “ Οὗ τ6 παϊϊοηβ οοποογηΐπρ τὶς ἢ {16 Τωογὰ οοπι- 
ταϑπα64,᾿" εἴς. ΟὨΪΥ ἴο ἔπ Θ᾽ ἀουδπ8 δπὰ Η 68; Ραΐ ἐΠ15 σθ- 
βχϊοἰϊοι 18. ΔΥΡΙΓΓΑΙΎ ; ΟἹ [16 ΘΟΠΙΓΑΙΎ ΟἿΥ Υαγβ6 οχίθηβ ἰῃδὲ 
1θινῖπθ ῥυΌ  οα ἴο [ῃ6 παίϊοπ8 ΤΟ] ΘΟ γΟ] Υ πατηβά ἴῃ ν. 1], 88 
Ἑεν. ἰκ. 2 Β΄, χὶ ὃ; Νϑῃ. χῆ!. 28, δὰ ἴπ᾿ Ἐ}15 π6 γα 18 0 ΓἹΡΟῸΓ 
οχίοπαϊηρ Ῥογοηά [86 αν, 89 ὙΠ Ιμοσ (Ὁ10]. ΕΥ̓. 1. Ρ. 858) 
ἀβθϑυίϑ, θὲ 16 18 ΟὨ]Ὺ δὴ ἱπίοφγοίδοῃ οὔ {πᾶῇ ῬγΌ Οἱ ΟΠ οΟΥ̓Το5- 
Ῥοπάϊηρ ἰο {86 8ρί εξ οὗ 16 Ἰαᾶνσ. ΕὟΥ {Π6 ἸαΥ τϑίδυτηρ ἴπ [ῃ6 
ἤγχθὲ ἱπβίδποθ ΟἹ]Υ ἴἰο {Ππ᾿᾿ε (ὐαηδδηϊίοθ, ψ)ὴ0 σοτΘ ἀθνοίθβα ἴο 
ἀοδβίγαομοη, ἱπνοϊνοα ἃ γϑίδγθποθ ἴο 8}} Ὡδίοηβ,.. ἴο ῃοτα τἢ}6 
γαϊϊο: “πὸ ἐπ ἰαοἰοίαίγίατι α διιρεγϑιϊειοδὶβ ηχμϊϊογίδιι8 ρεζἰσογόπ-- 
ἐμν) Οἷδν.γ) ἀππιοχϑά᾽ ἱπ ΒΟ ραββαρθβ (0 {π6 ἰὰνν ἀρρ!]64.2 ΤῈ6 

1 ΟὨἿΪΥ ὉΥ 8 ἴδ[βα υἱϑῖν οὗ σμ: 88. ποία Α6ομ8. ἀπά οὗἁ ἡ 88. τιθϑηΐπρ' 

ἐπιργϊπιὶβ οου]ὰ (μ6 ο]4 Θχροβίίογβ Ββανα βθθῃ Ἰθὰ ἐο [86 σοποϊ αδίοπ, ἐμδὲ 
1π6 Βἰβίογ δ ΘΘΏΒΌΓΕΒ {818 Τ᾿ ΔΙΤΙΔρΡΘ ἴῃ ἃ ΒρΘοΆ] πιδηη 6, 88 Ὁ ΘΧΘΙΏΡΪΘ 
ΟαἸπιθὺ σοπιᾶτκθ: βοσιρίατο οἴἴθη 1πβῖϑιβ οὰ (86 ππαΥγῖδρθ οὗ {μ6 ἀλυρ ον 
οὗ ΡΒΑΓΔΟΩ τῖϊ βοϊοίθομ, 88 1Δ το τᾶγκ, Βαϊ 10 88 (Π6 βοῦγοα δᾶ 
Θοτηπθηοθιηθηύ οὗ 81} 18 ΘΥΤΌΓΒ. 

3 Τῇ, δοοογαϊηρ ἰο Πδαῦ. χχίϊ. 4, {6 Ατοπιοηϊίδ δὰ ἐμὸ Μοδθέίθ σατο 
ποῦ ἰο Ὀ6 τεοοϊναά ἱπίο 86 οοῃρτορδίίοη οὗἉ [βγ86], ποὺ ὄνϑὴ (0 {86 ἰθπτ 
Βεπογαίϊίοη, ἀπ ονθη οὔ [6 Εἰ Δοτηΐίθβ, δοοογάϊηρ' ἰο ν. 8, ΟΠ]Ὺ {86 6}}}}- 
ἄγϑα ἐπ ἐμὲ {πὶγὰ ρϑπογδέοη, ταῦθ 1688 γν88 ἱπίου πη ΥΤ]αρΡῸ τὶ ἢ (ΒΘτὰὶ 
Ῥοστηϊ θα, 1, 88. νγὰβ (86 οϑϑὸ νυ} ϑοϊοσῃοη, ἰμθῪ ρᾳᾷνθ οποδαίοι ἰὸ 
ἸΔο]αίτγ. [ῖπ δαί, χχὶϊ. 8, {86 Εργρίίδηβ ἱπάββα ἂγθ μ]βοθὰ ἴῃ ἐμ6 
ΒΒΙΏΘ ΘΔ ΘΡΌΓΥ 10} (86 ΕἸΔοπηῖύ68.; δοοογάϊηρ ὑο σε θῖοἢ τηαττίαρο τὶ 
δὴ Ερβγρίίδη ψουὰ δ8 88 θοῦ Ομ Ὁ]6 δ νι δὴ Εἀοτηΐία, 16 οί 
ΜΈΓΘ ΘΟΌΔΙΠΥ ργοἠιάϊοῖαὶ ἰο [86 1 οὗὨ ὑμ6 1βγϑοὶ 68; τ μΐομ, Βουγονου, 
δοοονάϊηρ (0 [η6 δθουθ, γεϑϑ. ἠοὺ [ἢ 6 οϑϑθ τ] 86 ἀδυραίον οὗ Ῥμκθοὶ. 

Ἂς 
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ποιὰ 5 - τ. βαΓυ οἰ ΤΘίογ πὶ ἴοττα ἰο «08. χχῆ!. 12... 

ἴπ ταβενου, 86 ἐπι Πἴκθ. τσοσὰβ οὐ σοβῆα, [ΠΟῪ γϑεῖ οἡ Εἰχ. χχυχὶν. 
16, δηἀ 1δαὺ. υἱῖ. 1---ὃ..-  :»Ἴ ὩΓΤΣ ϑοϊομθοη οἷανθ ἴο ὕμιθπι.---- 

ἄδποῦεθβ βτοὲ [ῃ9 δείαομπνοπὲ οὐ [80 παβθαπὰ ἰο Ηΐ8 νῦξ, 
Οοη. ... 24, Βαϊ ἴῃ Ποτῦ. ἐν. 4, χ. 20, χἱ!. ὅ, χχχ. 20, 1 18. πβοά 
οὗ αὐὐδομισθηῦ ἰο 6οναῖ. ΟἿ δυῖθοῦ ἀθβιρπ θα γ' ομοοβαϑ [85 
οσργθδϑίοῃ ἴο βῆουν ἔπαὶ βϑοίοσαου τϑπάογοά ἰμ6 ἀδνοίίοη, νι ἢ 
1.6 Τμογά ἀδιηδηάοά, ἴο ἐπ Ἀθαῦθο δ παίϊοηβ 8πά' {Πϑῖν ποιηθῃ. 

γν. 8ὃ--Ἃ ρῖνο [Π9 ΒΙβυουῖσαὶ γουο 6 γ5 ἔον νυ. 1 δῃὰ 2 ; ν᾿. 8 
ἴον ἴδο σύ γ Ὁ τ᾿ 1 ;--ΤΌῸ νῖνϑθ, ρυϊποθβθεβ, αηᾶ 800 σοποα- 

δῖπεβ. βοίοπιοῃ Ὑγ88 ΠΟΥΑΙ]γ ποῦ ἱτηρθ}]6α ἴο ἔβῖκθ 80 ἸΏ ΔΗΥ͂ 
ὙΪΤῈΒ 8 Πα ΘΟΠΟΌΒΙ 68 ὈΥ ΒΘΠΒΌΔΙ ΠΥ δηά ]α8ὲ, Ὀὰϊ ὈΥ͂ γαηΐἐγ, ἀπὰ 
δα ἐπάθανουν ἴῸ γθβθηι} ]8 ἴῃ {}ι8 τοβρϑοῖ, 1 ποῦ ααϊίθ ἕο ΒΌΡΡαΒβ8, 
ἴδιο βονθγεῖρῃβ οὗ οἵδιοσ παίίομϑ, ἃ ρασί οὗἩ σῇοβθ ΪὈΧΟΓΥ νν88 85 
ΠΌΤΩΘΙΟΤΙΒ ἃ ΠΆΓΟΙ 88 ρΟΒ51}16.)---, 4, ἘῸΣ ἃ πιθ Π8 νυ] Πβίοοά 
186 ἄβηρεν ἴο [8 Βρί γ [8] βίαίθ τγιβϑίηρ ἔδοπι 1π6 τα] τα δ οὔ" 
μὲβ πῖνϑβϑ, δαῦ 7} ἴ ]) ἰοναχ 5 {110 {ἴπη6 οὗἁ 8 914 ἀρ, ὙΠΘᾺ 

186. Η65}} δυο, Ὧδ6 Ῥγερομάργαποθ ΟΥ̓ΟΣ 86 βρ᾽ γΐ, Η18 ὙΊΝῈΒ 
ἰατηθά [18 μαατέ ἴο οἴοσ ροᾶβ, δὸ ἐπαῦ 6, ὙΠῸ μδά ργαγϑά ἔν 
8158 ρϑορὶβ δ 1π6 ἀβάϊοδίοι οὗὨ {Π6. ἐθιῃρ]6, “168 γοὺν ᾿θαγὶ ὃ9. 
τπαιν! ἀθάν σίνοῃ ἴο ἐπ Τμογα (ν111, 61), πον ΠΪπηΒ6 1 θϑρδη ἴο 
ἀϊνί46 1}}8 μεαγί, βο [Πδὲ 1Ὁ νγᾶβ πὸ ἸΟΠΡῸΣ εἰριὶ ψὴ ἢ Φ μονὴ ἢ18. 

Οοά, πὶ νοῦ αῇον {π0 ρσοάβ οὗ (}6 Βι4οπίαηθ ἀπά Ατητηοη το. 
-ϑοϊοπιρῃ, πποσθονσ, γγ88 ποῦ ἜΣ ΣΟΙ ΠΘΪΥ ο]4.---Κ΄. ὅ. ΤΊΘ ρῃγαβα:. 
ὈΣΎΤΕ ὈΣΠ δῃ ὍΠΕ πρὶ 18 ΔΙγραάγ ἴῃ 1||ὸ Ῥεπίδίθαςο ἃ βίαηα- 

ἴηρ ἀεβοσίρείοι οὗ ἸαοΙΑίσν, 80 {πᾶὲ {πθγ6 σϑῃ 06 πὸ ἀουθὲ δαὶ 
ϑοϊοπλοι ἰαρβθα ἱπίο δοίμαὶ ἸΔο᾽αιτγ, ἃπὰ ποῖ ἸΠΘΓΟΙΥ, 88 «}πϑιὶ 
Δεβογίβ, δ]ονσθά ἢΪ8 ἔουθῖρτι υγῖν 88 1:6 ΘΧϑγοίθθ οὔ Ἐποὶν ποτε ϊασΥ 
τε σίοη. [Ὲ σου ΔΙ ]Ὺ 'β ποῦ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ τϑοογάρά [Πα Β6 βδουβορά᾽ 
ἴο 14018, θαϊ 18 Βα ὈαΪΠῈ {θπὶ αἰΐαγβ {π6 Βδογιοθ ν}}}} ΒΟΔΤΌΘΙῪ 
Βαγθ θϑθῃ. γδηθησ. ΒῸΣ 1Γ Β6 σου !ά τϑοομοῖ!θ, ἴ[μ6 Ὀα ]ἀϊηρ οἵ - 
186 αἰΐασβ οὔ 140]8. Ὀϑίουθ 19 ογϑθ οὗ ὑπῃ6 σο0]6 ρθορὶθ, δῃὰ ἴῃ 

1 ΤῊ ἴογ ϑκδωρὶο ᾿αγίαβ Οοάδοτοδῆπηθ ἰῃ μα Θχρθέϊ οι ἀραϊπβὲ 
ΑἸοχδπάρν, δεοργάϊηρ ἰο Αἰβθηευβ (]εἴρηοϑ. ἰϊδ. (ϊ. ο,. 1), ἀπ Ουτεϊαβ 
(υἱέ, Αἰ, ἰ. Τ. ο. 8), ἰαοὶκ πεῖ! Βἶπι, φογίδί! Υ πίονα ἤοπι σδαῖν (Πδῃ 
ἴο στε ν "18. Ἰπδὲ, τρία ρεβίοεδ ἰγθθομία δεχαρίπία; διὰ οἴμος Οτεπίαὶ 
βουεσοῖ 8 ὮθνΘ 80. ἸΠΔΥ νεῖνοδ, {παι {ΠΟΥ ὀδηποί ΡΟΒΒΙ Ὀ]Ὺ Κπονῦ {Β6πὶ 
Δ}; σορ. Βοβϑηπι, Α. ἃ. Ν. Μοτεοηὶ. |ς Ρ. 181. 



ὙῪ 

188 1 ΚΙΝΟΒ ΣΙ. 8---8. 

εἰρμε οὗ 186 ἐοιαρίο ἀδαϊςαίοα ἴο ἐμ6 Τμοσὰ τὴ [86 ᾿οσβΕΐρ οἵ 
ϑμόνδἢ, Β6 ταῖσι ΠΟΥ ΔΙ ὨΪΥ 40 80 Μ 1} τορατά ἴο 1π6 οεγίηρ οὗ 
ΒΟΥ ο6 ΟἹ ὑμι686 αἰΐδιβι Απά θυϑὴ 1 6 βῃου]ά δοίυδ!υ μᾶνθ 
οὔδγθά ηο βδογίβοο ἴο ἰ4ο18, γαῖ τι θα ]ἀϊηρ οὐ ἐμιοὶν δἰΐασβ ἐμὲ 
οἴδμιοσβ τηῖρης βδουίῆσθ 8 ΠΟ 1688 1Δο]αίγουϑ ὑμβᾶῃ 1 6 ὨϊΠπ1561} 
βου βοοά ἰο ἰ40]8, Απά μον ἔαν 1Π6 1Δο] ΑΥΤΥ οοτημιϊεθα οα {6859 
Δ]1Δγ8 γγχὰ8 ΠῸΠῚ τοι αἰ Πἱπρ᾽ ἃ ΤΙ ρυϊναίθ τ σβῃρ οὗ 186 οτοῖρτι 
ψῖνοβ οὗ βοϊοσμοῃ ΠΛΔΥ Ὀ6 86θῃ ΠῸπι χὶν. 22---24. 

γν. ὅ---8. Ο]γ ἴῃγθο οὗ ἐπ ροάβ ἃ.θ ΣΡ υ ββὶΥ πιθηθοπθά, Α5- 
ἰατίθ οὔτμο δι ἀοῃΐδηβ, ΜΊςοπι, 6 Δροταϊ δύο οὔἽ]16 ΑἸὐηταοη ῥθδ, 
ἀπά ΟΠΒοιηοβὰ, ἐδ δροπιϊηδίϊοῃ οὐ Μοαῦ. ΑἸΒΟΌρΡ ἰΐ 15 βαϊά, 
νυν. 8: “1μὺ5 αἰά ἢθ ἴῸγ 8}} ἷ8 βίγαμρϑ υῖνϑβ," ὑπαὶ 18, υγϑῃΐ δδσ 
μοῖρ ροαβ δὰ θὰ} {μθπὶ 4] 878, γοί ἰξ 18 ποῖ ργοῦ8 019 ἐμαὶ 801ο- 
τοι ὈΌ1]Ὲ Αἰ [Αγ ἔῸΓ τῆοσϑ [Π8πῃ [Π686 ἕῃτοο ροάβ. ΕῸΣ ποῖ ΟὨΪΥ ΓΘ 
1Ὸ οὔοΥ Αἰ αγβ οὔ 14.018 θα} Ὀγ ΘοΪοσηοη τιθη!οη θα οἰϊ μοῦ ΠΘΓΘ ΟΣ 
2 ΚΙ. χχὶλ. 18, θαξ [μ686 Δ᾽ γβ ὑγϑσο βυ Π οἰθηΐ ἴοσ 41] 8 τῖνοβ ἕο 
ΌΓΒΒΙΡ {μοῖν ροάθ. ΕῸΣ ἴμ6 Ηϊἰΐο8. δῃὰ ΕἸ ἀογηϊέοβ, οὗ σι μοτα 
Ῥοβί 468 {μοϑθ πϑιπηθά ϑοϊοζμοῃ μδα υῖνϑϑ, ἀρρϑᾶῦ ἰὸ βαγθ Πϑᾶ πο 
ἀϊβεϊποῦ 14018 ρθουν ἴο {μοπλβοῖγοϑ ὙΠῸ ΗΕ οΒ ρυ ΡΥ 
ὙΟΙΒΕΪρροά Αϑβίατία τῖῖῃ {π6 ιάοηῃΐδη8θ, δῃά {μ9 ἘΪΔομηίθβ 
ΜΊοοῖι οΥ Μο]θοῖ. [ἢ {86 ψ8οΪ86 ΟἹά Ταβίαμπιθης ἐμ6 ροά8β οὔ ἐμ 
ἙΓΔομιῖία8 ἃγθ ΟἸΪΥ τηϑηοποά ἴῃ 2 ΟἾγ. χχυ. 20, πὶ ὩῸΠΘ ἃΓῈ 
πιιηοά.- 2 ΤῊ Αβίαγίθ (γγ 9) οὔ [μ6 Β᾽ ἀοπίδηβ μδ5 Ῥθθὴ ἈΠΠοΣ- 

ἴο ΡΓΘΕΙ͂ βΘΠΘΓΑΙΙΥ (ὈΥ Οτέαξου [ὅγιαθ. α. Μγε., Μύπίον [Βοἰῖς. 
ἃ. Καγῖ.], θβοπ., πον, Ηρ, δηὰ οἵμευ8), ἰάθη βοα τλῸΒ 
Αββθγδῆ, τπ|}} Μονθσβ, ὈΥ δον ποῖηρ ΤΘΆ8018, ἀϑιποηβίγαίθά (μ 6 
Ποπέγαυγ.8 ὙΤΗϊβ ροάάο88 18 πιθηδοποα ἴῃ ἐπ ΟἹά Τοβίδπιθης 

1 Αι Κο οογίδἰ ΠΥ δβθοσίβ, Ὁ. 861, (μαὺ βοϊοπιοῃ νν}}} μανο 8180 οβίδ- 
ὈΠΒμοἃ ἃ βοραγαίθ τγοσβΐρ ἴοῦ ἐμ6 ἀδυρμίον οὗ ῬΒδγδοι, Ὀαύ τασδὶ δὲ 
[80 Βᾶπι6 ἐΐπη6 οοηΐθββ ὑμδύ ἴῃ {86 ὙΠοΪ6 δι ρθοαπθηΐ ρογίοα πὸ ἔγαοθ οὗ 
Ἐργρίϊδη ἰἀο] δίγυ 8 ἐοαπά ἱπ Ψπᾶδ}, τ ΒΟΓΘΌΥ ΐ8 ἀβϑογίϊοη τῖτἢ 811 Σὲ 8 
ΔΡΡΟΠ ἃ ΘομΒοαῦθποθ8 18 σοίαίθα. ΟὈΤΩΡ. δ͵ἷβο {86 γϑῦλαγκβ οα 11]. 1. 

3 Ἡυροδοιὰν (δ. 8) 94115. ἐμ6 Διόνυσος οὗ {80 Ατὰρϑ ἀπ !]πηρ' ἴῃ (88 
Βοῦ ἢ οἵ Ῥα]θδβίϊμθ ου {μ6 βοδγᾶθγβ οἵ Ερυρί, ὈῪ τβοπὶ ῬγΟΡΘΌΙΥ δῖ ἴο 
ΒῸ πηάογβίοοα {89 ΕΔοτηϊίοθ, Οὐροτάλ οΥ Οροτάλ, πο πδπιθ Μον. ἱ. Ρ. 
4. Ρ. 387 ἱπίογργοίβ ἐσπὶς δ εἰ, διὰ ἰάθη ῆθ8 ἐπ ροὰ τῖτ ΜοΙοΟΒ. 

3 Τὴο ἀουδίβ πο ἀθ Ὑειία (Αὐοβαθοὶ. Ρ. 822 1.) [88 ταϊϑοὰ 
δραοϊηδὲ {μ6 Ῥγοοῦ ρίνοπ ὕγῪ Μονυ. οὗ {86 αἰνθγεῖγ οἵ Αβίασίθ δηὰ 
Αββογδῇ, δδ οὗ τὸ ἱπιροσίδῃοθ ἔνϑῃ 1 {86 7 γὼ θαᾶρ. 11. 18 

ἈὈ8 ποὶ αἰδοτοπὶ ἔγοσα (86 ΧΟ Ν νι, 7, 180 ἰδοπεῖεν οὗ {86 Κ5!ἀοπΐδα 

ἊΝ 
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ζιεδί 49 Ἐδν18 σϑσβα ἀπά ν. 88, οὔ] ὺ ἱπ 3 ΚΙ. χχ!δ!. 18; ἴῃ ἔμθ οἵβοῦ 
Ῥαββαραβ (παρ΄ 1]. 18, χ. 6; 1 βιὰ. νἱῖ. 8, χἰϊ. 10, χχχί, 10), 

βἰδπάβ 1π6Ὸ ρέμν. ΓΠΙων» ΔΙηγοβὺ αἰ νσᾶγβ ἴπ οοηπδοίίοη ΜΝ 

Ὀΐον» ὙΓΠΙΟὮ Ῥοἱ 8: [ο ΒΘ γα] ἔουπβ οὗἁὨ Αϑβίαγίο, 8βο ἐμαὶ ἔπ ρὑτο- 

ῬῈῚ πηθϑηϊηρ οὗ ἔμ 5ιάοηίαῃ Αϑίαγίβε οου]Ἱὰ ποὺ θ6 ἀείθγιϊηθά 
ἔτοτα ἔδιεβθ ραβϑβαρξβ, δβυύϑῃ 1 {Π|6 Ὺ δοίπα Π οοηίαϊηθα ΔηΥ ἐπίπρ 
τοῦτα ἀοβηίίο οοποογηΐηρ Αβίατίθ. [{ ἴ8 ἱηξεστϑᾶ ἔγοπι {1Π|0 οοπ- 
βίδηϊ ἀββίρπδίίομ Αβίαγὶθ (Αβἰιΐογει}) οὐ [π6 Βίάοῃΐδμηβ, {πᾶ [6 
νγὰ8 1ῃ.6 πϑίϊομα] δηα ἐπίθιατν αἰν ΠΥ οὗ {π6 Β᾽ ἀομΐαη ῬΗωηὶ- 
οἶδῃ8, δῃ4 {μ}8 15 οοπῆσιηθα ΒΥ ἰαΐοσ τυτίτοϑ (Πγάμ8, 4 οἱιάϊίοα 
Ταέϊιι8), σοπρ. Μον. 1. Ρ. ᾳ. 602. ΤΙ νΐ8 σοάάεδ85, σγί!οβθ νου μΐρ 
ὙγΑ8 ἰΓΔΠΒρΙδηίοα ἤθη ΤΎΓΘ ἰο Οατίμασθ δηά μοῦ Ἠοαγβμοά 
ΒταΘΙΪγ, ἰδ οα]]ϑὰ Ὀγ ἐμ6 αστεοκβ ἀπά Βοιθδηβ Οὐρανία Σ᾿ ἐεληναΐη, 
Οὐοεϊοείῖδ ἀπ ὕωπο, ἀμ 18 πῃ ΘΒ ΏΔΌ]Υ ἘΠ|6 τπποοι ροί 4688, ἀπά 
ποῖ ὕἜηαβ, τ} θοτι Οἴοονο (ἀ6 παΐ. 1)εον. 111. 28), Θιυΐάαϑ, ἀπά 
ΒΟΙΩῚ6 Οἴἢ 6.5 [ΘΠ ΠΕ ΠΟΙ, 866 ΜΌναΓΒ 1. ̓ . 4.--- δ’ πᾶπι6, γῶν» 
ἴου συ βίοι (Π 6 ΘΒθαϊεο Ἰοηρτιοβ ἴογά πὸ βυΐίαθ]8 δἰ γτηοϊορΎ (88 
116 ὙΘΥΥ͂ πιποσίαπαία οἰγπλοϊορίθβ οὐ ἔπ ἀποίθπίβ ἰπ βάθη [δ 
ἀϊῖδ ϑψν. ρ. 158] δῃὰ Βοομασὶ [(αη. οἱ Ρλαϊ.». 109] ῥτονθ), ροϊῃΐβ 
ἴο δὴ ὕρρον Αϑἰαΐίο οτἱρίῃη, δπά ἢδὺ Ἰάθῃ [Π6 Αββυυίδῃ 
Ῥεγβίδῃ Ταπαῖβ, ἔον ὙΠ] ΟἾΔ ΠΥ ἐαβυϊποπῖε8 84 ΓΕΆΒΟΠ8 Βρθ 8, μ88 
ΒΘ οοτηρ] οί! ἀοπιομϑέγαιθα ὈΥ βϑυθγαὶ ᾿πβοσ! ρίοπ8 Ἰαίε]γ Τουπά 
ἴπ 186 τυ ΐηβ οὗ ο]4 Οδγίμαρο, ἱπ ψῃῖοι [μ6 Οαγιμαρίπίαη Αϑἰατίθ 
15. 4180 ς411.4 Τδηαἷβ ἀπά οοῃποοῖβά τὴ Β 66] (οοπιρ. πο 8,2,1, 

δηά ὅ Οαγιῃ. ἱπβουῖρ. πα Ο΄6δόπ. ίοπιηι. Ῥση. ἱ. ».168---117.) Βαϊ 

186 ἀογίναιου οὔ 1[π|θ πᾶπιθ γγηγγῶν ἔτοπι ἔμπα Ῥεγβ. 5 χων, ἀστήρ, 

βἰαῦ, ῥτοροβθϑὰ ΒΥ 668. (ἐδέϑ. ᾿', 1088), ἀπά ἀρρτονβὰ ὈῪ Μονβϑῖβ 
(. 607), 18 81} γϑυγ ἀοπρεῖα!, δ ἐπουρἢ Ἰαΐασ ΟὙὝϑϑὶς βόα βὲ8 
ἀπά νυϊνουβ ἀοτῖνο ᾿Αστάρτη ἴτοια ἀστήρ (8ε6 Μον. ρΡ. 60θ), 
Βεοδιβοεμ6 ἰπἰεἴ8] Ἰθέύατ τ οδηποῖ θ6 ἐμὰ Θχρί αἰποᾶ, {86 Ἰάθῃ- 
ἐἐγ οὔ Ἴδα ὅσσ. Ζοῤδοωὶ πίρὰ ἸδΔροὶ 18 ποίου οογίαϊῃ ποῦ ῥσο- 
Ὀ4Ὀ]6, θαΐ [πῸ ἔννο νογάβ αῦὸ το]αϊθα ἴο δῖ οἵμεὺ 88 ΩΝ ἴο 

᾿Αβίασγίο στε ἐπ Οδπδδη  ἰθῃι ΑΙΘΠΘΓΔἢ ἀο68 πού [0]]1οὐν θθοδῦβο {86 ρίωγ. 
ἜΤ ἰβ ποὲ ἐο 86 δ ὁποὺ ἰδοπι θὰ πῖϊῃ (86 Βίδοπίδη 
6 Ὁ γαἷν» 2 Εἰ. χα, 14, Βοποναῦ, ἀο ποὺ Βοίοπρ, ἰο ἐμ18 Αδβίασιθ, 

φΟπρ. ΤΟΊ δΥ ΚΒ οα ἐ86 ραββαρθ. ΤῊΘ τϑιηδἰ πίηρ᾽ ἀουθί8 δτὸ τοτιονοᾶ 
ΌΥ ἦμο ϑαδθοαποηϊ ροπίιβίοη οὗὨ [86 ἀμ Αββοσδὰ πιὰ [Π6 Αϑβγτῖδπ 
Βιάοηΐαπ Αϑίατίθ, ἡ μῖοι 18 δοκποπεάροα ᾿γῪ Μονθτϑ Ἀἰπιβοὶ, 



100 Ἧ ΚΙΝΟ8 ΧΙ, ὅ--8. 

τ» [8:9 ἀἰνουβι εν οἵ ππῖ ἢ Μόονοῖβ τσ μν Αβ Ρη,ϑ, Ἀπ Ὀϑόϑα96 
489 ἀεβίρτιαίίοπ οὔ {π|8 σοά 688 88 φυδβοη οὐ ἔμ βίδιβ ᾿στροάρχῃ 
ἐπ Θαβραίϑιη (Π  ρθά. ν. 6, ὃ 10) ργονθβ οουΐδίῃ]ν ἔΐθ Ἰἀθηεν ο 
᾿Αϑιαγίθ στ ἤμιπα, θὰξ ποῦ [ῃ6 σογγθοίηθϑβ οὐ {Π6 δἰγιποϊορν ἱπ 
ᾳασϑίϊοπ. Οὐποογηίηρ {Π16 νγογβμὴρ Οὗ Θ᾽ ἀουΐδη Αβίαγίθ νγο ΚΠΟῪ 
ποίμϊηρ ασῖμον {πδῃ ἐπὶ (6 βάτιθ Οδγιμασίπίαῃ οἰϊοῦ σοάάθ85 

᾿ Ῥα58864 88 υἱγρίπαΐο πιπιόη (Αυσαϑέϊη. ἀ6 οἱοϊξ, 1)οἱ ᾿ι. 26) παρθένος 
᾿Αστάρτη (ϑαποῖιμπ. Ρ. 80), θογΘ [86 Ρ0]}8 Βοαᾶ (οοιιρ. Θ΄ δθη. 
ἐλ66. 1ῖ. 1082), νγαβ ὑγουβηῃϊρρϑᾶ 88 1π6 ρᾳγα ΠοΙγῪ ἢγο, δπά {πὶ 
ΠῈΣ βϑυνῖςθ τνα8 οοῃα υςἰθα ΟΥ̓ ἀπηλαγτὶθα ῥγίθβἕθββθβ (οορ. Νον. 
Ἰ Ρ. 4 Ρ. θ08 4) 

ΜΊΙςοαι, [π6 Δροπηϊπαίίϊοη οὔ ἴῃ Απιηπιοηΐίθβ, 8 ἰ4θπιιῆθα Ὀγ 
ταοβῦ (869 Υ ἴπογ, ὈΪ0]. ΗΥ͂. 11. Ρ.. 118 8.., ἀϑββη. ἐλό8. 11. 7194 ἢ, 
46 Ὑ͵εῖίε, Αὐομθοὶ. ὃ 285 4.) στε [πΠ6 οἰ] 4 -ἀδνοατίηρ Μο]ΘοΝ, 
ἴο σΠοτα ἔγοπι ἴπ6 τη οὔ ΑἢιδΖ ἃ ρῖαςβ οὔ βου ῆοθ νγὰβ Ἵγεοίϑα 
αἱ ογαϑβαίθαι πὶ ἔθ ν8]16 Υ οὗ Βθηῃ- ΗΠ! πποπὶ. πῃ ἔδνουῦ σου ϑΙ Π]Υ͂ 
ΟΥ̓ [Π18 15 [Ππ6 οἰτοιπιϑίδποο, ἐμαὶ ΜΊσοτα ἰβ ἰη ν. 7 οδ᾽ θὰ Μοϊθοῖ. 

Νουν βίαπάϊηρ 618 ἀθηοπαϊπαίίοη, μονγθνϑῦ, ψγ6 τησϑὲ ἢ 
Μονοῖϑ ἴ. ρ. 4. Ρ. 824 ἢ, ἀϊϑυϊηρσαΐθῃ 116 Ομ] 4-ἀονοασίηρ ΜοΙθοὶ 
ποιη ΜΙΊσοια ἔπ πδέϊοπαὶ ροά οὗ {π6 Αἰητηοηϊίθβ ; ἔου (α) [86 
ΠΔΙΏ68 816 αἰβδιθη, Τὴ Μοΐθοι πογβμϊρροά ὈΥ {π6 8δοσχὶ- 
ἤσςδ οὗ οἰ ]άγθη 1β ἴῃ ἩθΌγονν αἰνγαυ8 ἘΣ ΓΙ ὙΠ (86. δγιῖο]ε ; 

186 140] οὗ [6 Αὐημπιοηῖα8, ἴῃ ν. 7 ἱπάθοά αἷϑο ἩΡῸ ψϊβοῦς {Π6 

ΔΙΈΪΟ]6,} μα ἴῃ 411} οὐδοῦ ρ]δοθθ, σμογθ ἴδ 18 ταδπεϊοποά, πον 
ΜΙοοπα (οϑῇ, νν. ὅ---88, 2 Κι. χχιΐ, 18), οὐ Μαϊοδπι (οξίο» 

[ὁγὙ. χ ῖχ. 1.-.8, Ατ.]. 15.)2) (0) Τὴ ὕνο μαὰ ἀἰβδσεπε Οἰδοθα οὗ 
ὙΟΣΒΉΙΡ π΄ ογαδαίθηι; {Π6 Αβϑγγίδη ΜΟ] ΘΟ ττα8 γουβῃίρροϑά ὃγ {16 
ΒΔΟΥ Π 6 Οὔ ΟΠ] άγϑη ἱπ {6 νά] ]1ογ οὗ ΒΘη-Ηἴπηομι, ναΐ {Ππ6 Απιτιοηϊ- 
δι ΜΊ]οοια οἡ δτηουπίαϊη βἰξααἰοα δαβί ον δγαβαίθμι, ρσόραθὶγ (παὶ 
αθοσναγά5 οα]]6α [πΠ6 Μοππί οὗ ΟἸ᾽νε8, ἀπά {ππ6 ρ]8668 οἵ ννουβῃὶρ οὗ 
116 ἔνγο 8.6 8180 ἜΧρυββϑὶυ ἀἰβεϊη συ βηθα ἴῃ 2 ΚΊ. χχῖμ. 10 ἀπά 18, 
ΕἾΠΑΙΙΥ (6), ἴδ βδουίβοββ αἶϑὸ ὑγεσα ἀἰβδγθῶι. ΥὙΥ 16 ΜοΙθοὶ ἰ8 

ΟἹ Μονθτβ (ἀϊο ῬΒδηίΖ. ἱ, Ρ. 825) τοραγάβ ὙΡῸ ΒΕΓΘ 88 8 ροββ, δηᾶ 

868 (0 διηθηᾶ Ὀϑΐ, Ῥυλ πιϊοαί Βοΐπς δαϊμουϊβοα ὉΥ̓ οτιεἶοαὶ 

δτουηπάβ. 
32 [χὰ 186 ραϑβαρο Ζϑορᾷ. ἱ. ὅ, ὈΣ ἴον ὙμίοΒ Ηἰισὶς που] τεδᾶ 

Ὀϑίρῃ, ἀοποῖοβ ποῦ βρθοΐδὶ ν᾽ (6 ̓ ΑἸαπιομἐεἰ8ἢ ξοᾶ, θαὶ Βεδὶ, νῆο ἴ3 

οΔ]]6ὰ ἐῃἷγ Κίηρ. 
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Δἰσσαγβ πϑηγϑᾶ ΟΠ]Υ ἴῃ οοηποχίου τιν 116 βδουίβοθ οὗ οἰ ἡ] άνε, 
ποῖ ἐδ6 5] 1ρ)ιῦοδι ἔσωσθ 15 Ἰοα πὰ ἱπ {π6 πέιοϊα ΟἹὰ Τοβίαμμθπὶ οὗ 
Μηοοαι μανὶπν Ῥθοη πουβμῖρροα ὃγ {Π6 [8γ86]1{68 ἴπ [ἢ18 ΘΠ ΠΕ. 
-- Τὸ ἀϑοπιϊπαίίοη οὗ [πὸ Μοδθινθβ δπιοβ ((ὐ ει 5} 18 αἱ 4}]} 
ονϑηΐβ ακὶη τὸ Μηοοα, ΤῊΪΒ ΠΥ ὃ6 ἰπξογγοα ἔγομι ἐἰι6 γοϊατίοη.- 
881 οὗ 116 ὕνγο ὩδΕοαϑ ; 10 Δρρθᾶζϑ 8.11] τογα οἰβαυγ ἤγοια υάρ. 
χὶ. 24, πιῆθγο Οπιοβ 18 θυθη ᾿ς ]]6ἀ (Π6 ροά οὗὨ ἐπ Αὐπηπιοηῖῖοϑ8,} 
ὙΒΘΥΘΆΒ 1Π 411 ΟἾΠΟΡ ρ]Δοο8 (Ὀ651468 ἤθσο, ἰπ νν. 8, ὅ, 7, ἀπά 89, 
ΟΗΪΥ ἴῃ Ναπι. χὶ. 29; 2 ΚΙ, χχῇ!. 18; 9 6Γ. χΙν!. 7, 18, 406) 

δοά οἵ {π6 Μοαδθίνεβ, δῃὰ ἔοπι {11|8, τπαὸ (Π6 ἔννο ροάβ ἅτ 
Γαραγὰθα 858 [Ππ6 ῬΙΌΡΘΙ πηδβίουβ οὐ [686 Ὠδίϊοη8. [ἢ Ναπι. χχί. 
29 δπὰ “6γ. χὶνι!. 40 116 Μοαδθίλθβ ᾶγθ ςδ]]δά {Π6 ρβορὶβ οὗ 
(Ὁ απιοβ, ἀπά “6γ. χῖνῃ!. 7, [Ππ6 πο 68 οὗ ΜοδΡ ἀγθ ἀθβιρῃαίθα 88 
ῬΓΠοο8 οὗἩἨ Οδπιοβ, 88 Ατῃ. ἱ. 14; ὅ6γ. χῖχ. 8, ἐπ. ποῦ]οβ οὗ {π6 
Απιτροηϊίοβ ῥσΐηςοβ οὗ Μα]οδιὴ ; ἂπά δοοογάϊησ ἴο παρ΄ ᾿ϊ. 24 
Οὐαπιοβ σαν {}16 Ατωπιοη 88 {πεῖν Ἰλη 4, 88 6 μόονδὴ [Π6 18Γ86}1{68 
μοὶ ἱπμουζαπο, οορ. Μον. ἱ. Ρ. 4. Ρ. δ58 ἢ.---ἸἩ ΡΥ Ο Δ 0]Υ α͵80 
1μ6 τοῦδ νι88 ἴῃ ἔῃ πηαΐῃ ροϊηΐ8. αἰ κθ. ΟΥ̓ 186 νγογβῖρ οὗ 
ΜΊ]ςοπι 4}} δοσοπη 8 [41] 15, δ τ ἀο ποὺ δύ ΓασῖΪγ ἸΔΘΉΘ ΡΥ Πΐπα 
στ Μοοοῦ. Τὸ Οδπιοβ, αἶβο, ἔπ6 1β8γϑ} 168 βου ῇοθα πὸ οἢ}}- 
ἄγῃ, θαὺ ἢθ τγᾶ8 οογίδί ]γ ρσορί εἰαϊθά ὈῪ ἢπ6 Μοδθὶτοβ ἰπ {π|68 
οὗ στοαὶ προθβϑίευ Μ1ΠῚ (6 βδογῆσθ οὗἉ οἰ] άγοη, 2 ΚΊ. 11. 27, 
ψΒ]οἷ 1 411 ργο Δ Ὀ ΠΥ 1Π6 Αὐητηοιῖίο5 ἀϊά τ Ή {]ιοῖς ΜΊοοΙι. 
Οοπιρ. 5811} οη 2 ΚΙ. χυΐ.---απιοὴρ [Π6 ὐθθὶβ Ολπηοβ 15 οδ θᾶ, 
δοοογάϊηρ ἰο ἃ ποίίοθ οὗ ΕἸ αβθ ία5,2 Αὐἱοὶ, μδὺ 15, Ἰίοη οὗ αοά 85 
186 παι-ροά, ποῖ ἔσθ οὗ (ὐοά, 485 Μὸν. ρ. 884 δηά ἀο Ὑγοίία 
(Δοῖο!. Ρ. 828) ΘΥτοπθοῦβΥ θχραἰη. Α8 ναι-ροά ἢ 15 γορῦθ- 

1 Νοὲ 186 Απιογίίοβ, δ ὙΥ ἱποῦ, Ὁ10]. ΒΥ. ἱ. Ρ. 260, ἀπὰ 46 Υ οἰίβ, 
ἘΠΈΘΩν Ρ. 328, ἔγτοπι ἃ Βυρογῆοίδὶ υἱϑὺν οὗ {818 ραββαᾶρθ ἤν οοῃ- 

Ὁ . 

5 Καλοῦσιν εἰς ἔτι καὶ νῦν ᾿Αριὴλ τὸ εἴδωλον αὐτῶν οἱ τὴν ’᾿Αρεόπολιν οἰκοῦν- 
τες ἀπὸ τοῦ σέβειν τὸν ἼΑρεα͵ ἐξ οὗ καὶ τὴν πόλιν ὠνόμασεν. Οποπιαϑβίς ΘΟἸΏΡ. 
Μον. ἱ. ἢ. 4. Ὁ. 384. 

5 Οἡη [818 Μονοῦϑ ἴ. Ρ. 4. πιδίηϊγ ἰουηᾶβ ἷ8 νίαν οὗ {86 το- δίαιτα οὗ 
15 ροᾶ, πα ϊοῖ Β6 ΤΠ6ἢ βαρροτίβ ὈΥ 18. χχῖχ. 1, 2, 7, ψβοσθ ὈΝῸΝ 

πιαδὲ ἀεποία «76 γυβ88]6πὶ 88 {86 μοδυί οἵ αοᾶ, 88 Η; σὶρ, Εν] οὐ (80 
Ῥδβϑαρε, δηὰ βίεπάοϊ, ΤΙοοῖ. ἃ. Α. Τὶ. ῥ. 489, 4180 Ἰοδοὺ ; θαὶ Ηδνοτη. 
ὕοταπι. οα ΕΖεκ. ρῥ. 098 Ε΄. μα μεσ 4180 ἀθίβη δά {86 οοστθοὶ θα ρδπδ- 
ἔοη. Απᾷ {πθ ἀογίνδιίοη οὗ ἐδ πδῖῃθ ἔτοπι 1732 -Ξ-- ὩΪ 2, ὙΠΙΟΒ ἰδ 
πότον πιδοὰ οἵ ὅγα, τυ} 1] ἰξ ἰδ δρρτονϑὰ ουϑῃ ΒΥ Νίονοσβ, Ρ. 387, 18 νσυ 
πηφαϊίΔΡ]6 ἰο {86 ἤτο- παίατγο οὗ ὕδιωοβ. 
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βϑηθά οη [Π6 οοἷῃβ οὗ ΑὐϑθοροἹἝβ, βίδηἀϊπρ οα 8 ρ111ἀν, Βο] ἀϊηρ ἱπ 
186 τρις μαμὰ {86 βυγογά, ἴῃ 1Π6 Ἰο ἃ βρθᾶσ δῃηά 8}}16]4, τυῖ τ ἔντο 
Ῥαγηΐπρ' Το ἢ 68 Ὀ65146 Ηἷπιὶ (οοπιρ. ΕΚΠοὶ, ἀοοέτ.. πιίτι. υσέ. ἕοπι. 
1]. Ρ. ὅ04.) Ηἰ5 πϑπιο α]8ο ροϊπίβ ἴο Ἐ[ι18, Ὡ 25 δμδαοίον, ἀοπιϊέον, 

ἔγοιη Ὁ23 Θαι8] ἰο τ ὉΥ͂ ἃ οἰβδηρθ οὗ {π6 ἸδὉ 1818 9 8πά 

ΜΉ ΟΝ. ἀτθ οἤθη σου οαπαοα τ ἢ ὁπ6 δποίθο, οομρ. α6β6θῃ. ἐῤέδ. 
τ. Ρ. 689.1 

Υ. 6. τῆττὺ ΠΝ "ἶ ἃ Ῥγορηδηΐ ΡἢγΆ86 ἰΔ θη οπὶ Ὠδαῦ. 

1, 86, χὶν. 24, χχχίϊ. 11 Ἑ, ἴοσ 3. '᾿ γοὺ ΝϑΌ» ἴο ἔΉΠΠ]ον (Π6 

Τ,ογά β}1γ.---Ἴη ν. 8 Ὀαγηΐηρ ̓ἴποθηβα 18 “Ἰπθη!οηθα Βοίοτα ββογῖ- 
ἤςο, Ὀδοδαβθ ἰξ 80 ἔν μο]ἀ48 [89 ἢγβιὶ ρ]δοθ 'π Ἰἀοἰαίγυ, (αὶ θατα- 
ἴῃρ' ἰῆσθηβθ ἰοὸ [Π6 ροάβ 8 οἴῃ τιϑοὰ [Ὁ νουβεὶρρὶηρ ἔποτα, 2 ΚΙ. 
χχὶ!. 17, χχῆΐ. ὅ, οἷο. “1ὲ ἀργθοβ," 88 Βδϊιγ, Θ΄ πῖθ0]. 1. ἢ. 
281 ἢ τἱρΉ ΠΥ γϑιηασβ, “ς ἢ ἐΠ6 ἐππάδτηθηΐαὶ ποίίοῃ οὗ {116 
ΜΟΥΒΠΪΡ οὗ παίασα, {πὸ Ποστθ νϑρϑίβθ]8 οἴου ηρβ, θβρθοΐδ!ν ἐμ 
Βυγηΐηρ οὗὨ ἰποθῆβθ, ΟὉΟῸΓ ἰῃ Θχοθββ 8ηα τηποῖ οἴθηοῦ ἰΠδη ἴῃ 
οἴ οΓ πιοάθ5 οὗἹἉ γνοΥΒ ἢ], βία ρδγΆ}}6] τ} τ 6 Ὀ]οοάγ οβοτίπρβ, 
ΠΑΥ͂ ἴῃ 80Π16 08868 ᾶγ6 Θυύθῇ βιρρ[απίθα {Π6πὶ. Ιπορῆβ6 ΟΠ]Υ͂ 
νὰ8 Ὀυγμθὰ οἢ {Π|6 Δ] 18 οὔ {116 οβ ϑϑϊαὶ ροά 4688 δ Ῥδρῇοϑ 
(Μύμίον, ἀον Τϑαρ. ἀ. ἢ. Οπειη Ζὰ Ῥάρἢ. ρΡ. 20 () 

γυν. 9, 10. ΒΥ ἷ8 [Ὁ}] βοϊοπιοῦ Ὀγοιρ]ε (Π86 ἀροῦν οὗ {{|ὸ 
1μοτὰ Ὄροπ ἢἶπι, ὙΠῸ Π84 ἀρροϑαγθά ἰο ῃἴτὶ ὑπῖοα (ἰἰ]. ὅ, δῃὰ ἰχ. 
2) δῃά πψηθά τω. Εἰς ἐπίτασιν δὲ κατηγορίας τῆς θείας απο-- 
καλύψεως, τῆς δὶς γενομένης ἐμνήσθη. οὐδὲ γὰρ; δι’ ἄλλου προφή- 
του, φησὶ, τὸ πρακτέον αὐτῳ ὑπέδειξεν" ἀλλ᾽ αὐτὸς αὐτῷ πρὸ 
πάντων ἀπηγόρευσε τῶν ψευδωνύμων θεῶν τὴν λατρείαν' εἶτα καὶ 
τοὺς ἄλλους νόμους φυλάττειν ἐκέλευσεν. Τοἀοτεῖ. 

᾿ Ἶν, 11---18. Ιῃ 1π6 Ὀϊνίμθ βοπίθηοθ, σι ἴοι νγα8 ὈΥΟΌΔΡΙΥ 
ΔΠπουηςσοᾶ ἴο δοϊομμοπ ΟΥ̓ 8 Ῥτγορὶ οί, ρϑσθαρβ ΑἸ ΐ]6ι (ν. 29), 
Ὑμοοάογος [88 ροϊπίβα ἰο {πὸ ᾿Ὠἰνίηθ ροοάποβϑ (δείκνυσι τὴν 
ἄμετρον ἀγαθότητα), ἈΪΟΝ τηΔη [8818 1861} ἴῃ {Π18, {μὲ {π6 8η.- 
πουῃοθά βοραγαίΐοῃ οὐ ἴπ6 Κίηράαοπι (α) οσου8 ποῖ ἴπ βοϊοσαοπ᾿β 
116-τἶπλο, θὰ ΟΠΙῪ δἴλου ἷ8 ἀθαίῃ, δῃά (Ὁ) {16 βαραγϑίΐοῃ 80 18 
ἴο Ὀ6 ὯῸ ΘΠΕΓΘ τοηἀϊηρ' ΑΥΑΥ οὗ {π6 ψμο]6 Κίηρσάοια, θὰ ὁ.6 

᾿ ααἶθο ἰ5 ἴο τϑιηαΐη (0 [8 βοπ. Βαξ {8 1 ἄοπθ, ποὲ ἔγοῃι γεϑρβθοῖ 

1 Οη {86 οἷον δἰίοπιρίβ δὲ δχρ᾽αἰηΐπρ ὑμ6 πογὰ ΤΣ οπιρ. Φήδληι. 

Ταεΐηναπη, ἀδ Οεπιοδοῖο Μοαδίίαγωπι ἰαοῖο ἴῃ 1. Οοἰτίοἶνα σοἰϊεοίϊο λέεί. 
»λιϊ. ἰλοοῖ. 1. 1. ». 19 8. 

τας 
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το ϑοϊοτμοῃ, σγῆο ἰοτίοϊ θά ἐμ6 Ὀῖνίπ σταοο ὈῪ [8 1Δο]αῖτγ, δαὶ 
ΟὨΪΥ͂ οπ δοοοιηὶ οὗ Πανὶ δηὰ οὗἩ «ογυβαίθι, σοῦ Β6 Βαά 
ςβοϑθη (νυ. 18), {παὺ 18, ποῖ ἤοπὶ ἃ ραῦθα] ργθΐθγθηοθ οὗ Ῥανϊά 
Δπα «Γογυβαθπι, Ὀὰξ ἴῃ γον [πα΄ [86 ῥγοη86 τηδ4θ ἴο Ὠανὶὰ 
(2 ϑαπι. ν]}.) δπὰ {πὸ ομοῖςθ οὗ “δγιιϑαίθσα οοπηθοίθα τ] {15 
Ῥτοιηΐβθ, 88. [86 ρίαοε οὗ [Π6 τηδῃ ϑίδίίοη οὗ μἷβ ὨΔΠῚΘ, ΤΗΔΥ͂ 
Τοταϑῖη ΠΠΟΙΔΠρΘΔΌ]Θ 88 ἂῃ δοῖ οὗ στδοθ, ἢ οἢ ΠΟ βῖη οὗἨ τηδῃ 
σϑπ τάν (νυ. 30.)--- Ομθ ἐτθ6 Μ|11 ρῖνθ ἴο ἐμ γ βου." Δ0- 
Ἄοογάϊηρ ἴο νυ. 18 δηὰ 8ὅ, χ!!. 230 ἢ,» ἔθη ἐγῖθ68 ἃγὸ βορασζαϊθά ἤτοσω 
186 μουβθ οὗ Παν!ά, ἀπά βαβι 468  αάδῃ Β θη απλῖη 8150 ΤΘι Δ] 8 ἴο 
δα. ΥὙοὲ 11 8 ΘΟῃΒ.ΔΠΕΪΥ 5614, {πδὲ ΟΠ]Υ ὁη6 {γ186 Τοτηδι θα ἴο ([ἢ8 
Βοιβε οὗ Πανὶ ά, δῃά ἴδῃ ἐγ 68 [6}} ανᾶγ. ὙΤὨῖ8 αἰ ΠΟΌΪΟΥ σαπποῖ, 
σὴ} Ο. ἃ [μ4ρ.. 4. Ὁ. ΜΊΟΒ., δηὰ οἔοσβ, θ6 βοϊ νϑὰ ΟΥ̓ ἀπά εγβίαπᾶ- 
ἴηρσ 1π6 οπ6 ὑγίδο ἴο θ6 Βοη)ατηΐη, 88 οῃ6 ἰγῖδα θεβίἀθ Φπάδῃ. ΕῸΓ 
πε μΒοδά-ἰγῖθθ, το ἔουπιθά ἐπ βι βϑίδποθ οὔ [Π6 Κἰπρήοπι, δῃ ἃ 80 
[ἌΓ βυγραββοα {116 βίαίβ οἵ Βϑη)ατηΐῃ ἱπ σοηιρ888, τηδρηϊ τάς, ἀπά 
Ρορυϊδέΐοη, ἐμαὶ {π6 018 Κίῃράοτα γνα8 παπιϑά δῇῆἔδϑγ ἰΐ, οου]Ἱὰ ποῖ 
ΡΟΘΒΙ ΒΥ Β6 πππιοπέϊοπθά, ΝΙοῦ τϑογο βαι ἰββμοίουυ 15 ἐπ ὀχρϑάϊθηὶ 
οἵ 56ὺ. βὅ'οιπι. : αἰοίξ ἱπαηι ἐγίδιωηι, φμὶα ἀμανι ἰδίαγωπι ἐγίδιιιγη 
λαενεάϊέαδ πιϊσία γεν ἐγαΐ οὲ ΗΠ δτοδοἶψηνΐθ πα λαδιίίαδαπί, ἴο π ΐ ἢ 
ΟΙεσ., ὅς], ἀπα οὐ μοσβ δββεβηΐ. ΕὉΥ [86 ργόρμοῖ ΑΒ 8} σθη 8, 
ν. 81, ἴῃ Ὅγάου [ο Βυτηθ 1126 [Π6 δοραγαίίοῃ, ἷ8 πιδηε]θ ᾿πΐο ἔχονθ 
Ρίθοοβ, δηὰ ρίνϑϑ θγοθοδτη θη, ΊὮ 086 τγογάβ : ἴθπ ὑσῖθ68. ν}}}} 
ἴ!ο Τιογά ρῖνο ἴο {πθ6, αὶ [86 οπθ ἐπα 8141} Ὀϑίοηρ ἕο Πιϊπὶ 
(Βεβοβοα.) Βαϊ Ποῖ ν βου] ὀὌὀχρϑεῖ : ὕνο ἐγῖθθ8 8}14}} 
Τοπηδὶπ ἰο Ηἶπ),) 88 [Π6 ῥτΌρ οὶ τοίαϊποά ἔνο ρίθοθβ οὗ 1118 
τηληῖ]9. Βοβί 468 Θγοθοδη) ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ τϑοθῖνϑά ΟΠ]Υ αἷπο ἐγ δ 8, 
45 ἴπ6 ἐτῖδ6 οὗἩ Βίπηθοη, γιὸ σγϑοοῖνϑα ἢ 8 ρογίίοη οἵ ἰδπά τ ]π 
1Π6 ἱπηιουιίδηοθ οὗ {π6 οἰ] άτοη οὐ υάδῃ (08. χῖχ. 1---9), [ὰῪ 
ΔΠορείμοῦ πε πΐπ ἘΠ6 ἰουγϊουῪ οὗ 7π46]}, 8ο ἐμαὶ ἴὲ οου]ὰ ποῖ 
Ροϑ5 δ᾽ γ Ὀ6 ἱποογρογταίβά σὴ {Π6 Κίπράοπι οὔ 18γ86].} 6 τηυβὲ 

1 Ὑγη}} (π|8 ἀρτοὸ Ἐοβοῆση. (810]. ΑἸΔΒΚ. 11. ἴ. Ρ. 806 )) «πὰ ἀθ 
γγειίο (Ασοθθοὶ. ὃ ἘΠ] Οπ {88 οοῃέίγασυ ποῦ (Ὁ10]. ΕΒ. ὟΝ, ἱ. ν. 
138) Ἔχρ ἴῃ β, (μὲ ποὶ [86 ν"}ο]ο {τῖθθ, θα ΟὨ]Ὺ ΘΟΠῚΘ ἔονγῃΒ οὗ β'᾿πηθοῃ, 
88 αἷἶβο 2 Οἢγ. χὶ. 10, {πὸ Ῥδηῖ ἰοννηβ Ζογδὴ πὰ Αἰ͵δίοη, [6}} ἐο (89 
Κπράοπι οὗἨ Φυάαῇ, ἢ ἢ 186 ἀρροπάθα γοπηατὶς, ἱμδὶ ουθη θαίοσο [86 
ἀϊν!δίοη οὗ ἐμ6 Κίπράοτι βονϑγαὶ τη: ἤσδίϊοἢβ ἴῃ {}|6 ἰογτϊ οσίαὶ το] δἰΐοηϑ 
οἵ {89 ἐτῖθ6 8 ταὶρ ΐ ἢδνθὸ ἴδ θη ρ͵δοθ. ϑ οἱ τπῃοα! ἤοαύϊοηΒ ἅτ οοτίδί ε] Υ 
ΠΟΥ δὰ ὑμθη ᾿πίγοἀυοοα, Ηδποῦ ῬγοΟΌΘΟΪΥ ἰΐ 18 ἴο Ὀ6 Θχρ]αἰποᾶ, ἐπὶ 
186 ἴοττηβ Βοίμοὶ] (χῖϊ, 29), δπὰ Ψεογῖοδο (χνϊ. 84) ᾿γίπρ στη ([μ6 θοτ- 

ΥΟΙ,. 1. Ν 
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Ἐπογοΐοσα ὀχραῖμ ἔπ οοπβίδηϊ τηθηίίοη οὗ ἔθη ἐγῖθ68 ἀπ ὁῃ6 
{ῖθο (Δ 44}}) ἔγοπι [86 Βυπιθο]οαὶ ἱτηροχὲ οὐ {Π9 ἔτγο πα ΟΓ5. 
Ὑμαὶ ἕδη ἀτῖθε8 (41 αὐγαν, 18 ἀθβίρῃβα, 88 ἴβθῃ βίρτιἹῆθβ ἐοίβ! εν, 
ςορ. Βδἢν, βίῃ. ἱ. Ρ. 175, ἕο ᾿Ἰπαϊοαῖθ ἐμαὶ 41} 18γδ6] [68}1 αὐγαῦ 
ἴτοια ἰμ6 Βουβο οὗ θανία, 48 18 αἷ8δὸ δββοσίϑ, χίὶ. 206. ΟἿθ 
ἐγῖθα σϑηχδίηβ ἰο ᾿ΐπι, {παϊ 18, οὗ [π6 Τῖνίηθ σταοθ ΟὨΪΥ ἃ δἰῃρὶθ 
Ρατγί οὗἉ {86 βονθυθι ΕΥ̓ ον 8}} [βγϑοὶ 18 Ἰεδ ἰο ῃἷἰπι, ΤῊ]8 υἹῈν 
8. σοηβττηθα ΕΥ̓͂ ἔμ6 οὐβογνδίίοη, ἔπαὶ θυθὴ ἔπ 6 βίδῃηατϊηρ ἀϊδβισῖθα- 
ἴοα ἰπ [86 ΟΙά Τοβίαπιθηέ οὐ 1βγαθὶ ἰῃηΐο ἔνγϑῖγθ ἐγῖθαβ Π88 [δ 
τηοδβῦ ῬγΌΡΘΓ στουπά ποῖ ἴῃ {Π6 ἔδοϊ ἐπαὺ 7600} δὰ ΘΧΔΟΟΪ ὑνγαῖνο 
8ΒΟ0Π8, 88 86. ἐΐ6 γθοορῃϊίοη οὗ ΕΡ᾿ταΐπὶ ἀπ Μη Αββθῖ 88 βθρᾶ- 
γαῖθ ἐγ θθβ, 6 ῬΡθορ]β ῬυΌ ρου ογπιθά {πἰγίθθη {π1068, αὐ 18 (0 
Ῥ6 βουρῆξ ἴῃ τΠ6 ἱτηροχῦ νι μοι 1818 πυηθο . Πδα δοχυϊγοά ἴῃ 1Π|0 
ταπηοίθϑι δηϊ χαϊευ ὈῪ ἐπ οὐβογνδξίοι οὐ 186 ἔνγαῖνθ πιο !ἢ8 οἵὗἁ 
[86 γα δηὰ {μ6 ὕνγεϊ νθ βῖ ῃβ οὗ {Π6 Ζοάϊαςο, οοπιρ. ΗΘηρβίθηρ. 
ἀϊθ 68}. Β1}. ῥ. 72. ; 
Υ.14 Αἱ Ενοῃ 1 ββοϊοπιοη νγᾶϑ ποί ἴο 1086 ΔῃΥ͂ ρατΐ οὗ {δ6 

κίηράοῃι, γοῦ 6 γα, ἀατγίηρ Ηἷ5 118 εἶπχθ, ἴο β 8 ρα ἰϑητηθης 
ἴον 58 1Δο] δ γΥ ἐπγουρὶι βονογαὶ δάνθυβαγῖβ8, γγΠ0 δῃἀληρεγθὰ ἴΠ6 

ἄετϑ οὗ ΕρΒγαΐπι, μαΐ δββίρπβά ἰο Βεηδηΐη, [6}] ἴο {80 Εἰπράοπι οὗ Τδτγβεὶ, 
{μὲ ΖΊΚΙαρ, "θ]οπρίπρ ἰο βἰ πιθοῦ, νγᾶβ ἴπ Πανὶα᾽ Β ἐϊπηθ ἱποογρογαίϑά 
ἢ 186 ἰτῖθο οὗ Τυάδῃ, Ὀδοδυθο (86 ῬΒΠΠΒἐΐπθ Κίπρ Αομΐβ ργαϑοηίθὰ 

ἴς ἴο Πανϊᾷ (1 ὅ4πι. χχνὶϊ. 6); Ζοτγδῖὴ δηᾷὰ Αἴὔδϊου αἰβὸ τηδύ Βδᾶνο δθ- 
Ἰοπχοᾶ ἰο [86 ἐτἦδθο οὐ  υἀδὰ Ὀοΐογα ὑμ6 ἀϊνίβίοη οὗ (μ6 Κἰηράοπι, τ ΠΘγθ, 
δονθνθγ, ἰδ 18. 0 Ὀ6 τϑιῃθιρογθᾶ, ἐμαὶ Α ἰ͵δῖοπ θοΐπρ; ἰγαπβέουτοα ἰὸ (18 
1μονϊΐθβ, νγδθ πϑνϑὺ ᾿δοί Δ} ΠΥ ἴῃ μὈβϑαθβίοπ οὐ ἐμὸ ᾿απίίθϑ, δηὰ (δ 
δἰγοπροδὲ Ῥδγίυ οὗ (86 ᾿π ΒΔ Ι ἐδη8 οἵ Ζοτγδὰ ογηϊρταίθα ἴῃ ἐμ ἐΐπια οἵ 
186 Φυάροθ ἰο 1,αἴ8ι ἱπ {π6 ποτίβ οὔ Ῥαϊοβιϊπο (συὰρ. σνἱϊ.)}; δαὶ βορὰ 
ΔΒΒυτρύοπ9 40 ποῖ ΔΡΡΙΥ ἱπ {86 ς486 οὗὨ (86 ἰγῖθο οἵ ϑβίτηθοη, Ὀθοδυϑο 
186 ψ 8010 τοΥγι ὑουῪ ΑἸ ἰο ὑβοτὰ Υ͂ Φοβῆυα, ᾿γίπρ νἱΐα ἐμαὶ οὗἁ 
Ψυάδι, τγδὴ βυιτουπάρα ὈΥ ἰἴΐ, 8ο ἐμαὶ {μ6 Ξτηθοηϊίθβ τηῦβὺ μανθ 
απιϊρταιοα, 1 (ΠΟΥ νυϊϑμθὰ ἰο αἰδοῖ ἐμοπιβοῖνοβ ἰοὸ (86 Κίηράοιι οὗ 
[δγ86], Νὸν 1 ΟἸγ, ἱν. 81, 89---ὖϑ οογίδί]ν ροϊηίβ ἰο τγβποσΐπρθ 
δπᾶ (ογτϊογῖδὶ ομδηρ68 οὗἉ {π6 ΚΑ᾽πιθοπίίθβ, μαὶ γοῖ ηο Θιιϊ ρτϑίϊοη ᾽8 τλθῃ- 
εἰομθὰ οἡ ἔπ ἀϊνίβίοη οὗ [16 Κἰπράοπι, νυ ἱοῖι ττουϊὰ θη 116 18 ἴο βαοὰ 
ΔῺ ΒΒ μηρίΐοη. ΕὉΥ {86 Βίδίοτηοπί, 2 ΟὨγ. χν. 9, "" Αβα ραϊμβογοὰ δ]] 
Φυάδβ ἀπὰ Ββηϊαπιίπ ΡΟ. ὈΥΎΔΙΤῚ οἱ οἵ ΕρΒγαῖπι, Μαπδββθι, 

δηά ϑέπιθοτι, ἴογ τηϑην [61] ἴο Βἰπι οαὐ οὐ 16τδ6] " ἄοο8 πο ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ 
ῬΓΘΒΌΡΡοΒΘ ἐμαὶ (86 Αἰπηδοηΐίθθ δοίπδ!}ν Βοϊοηροα ἴο ἐμ Κίπράοτα οἵ 
ἴδγδοὶ, ἴον {μ6ὺ πϑιθ Ὡννν Ὀθοϑαδθ οα [86 ὁὩ6 Βαπὰ {Π60 μδὰ ἐδεῖγ 

τοβίάθησο τ] ΐ (86 τοττ ΟΣ οὗ Φυάδῇ, δπὰ οπ [86 οἶβοὺ βεϊοηρϑὰ ἱῃ 
ἰάθα, δυθὴ ἱξ ὭΘΨΘΡ ἵπ γϑδ] ν, ὑὸ 186 ἔθη ἰγῖθοβ. γον τ ΟΟΙΏΡ. 
Αἶ80 186 ΓΟΙΏΔΓΚΒ οἡ χὶϊ, 17. 



1 ΚΙΝΕΒ ΧΙ. 14---.2}. 198 

Ῥθδοο οἵ ᾿ιἰ8 Κίηρσάοπῃ, ἀπά πιυϑὲ μᾶνθ σοηβί ΠΕ Υ γϑιιϊπ θά Ὠΐπὶ 
ἐιδὲ "6 οὐ {π6 φυϊοξ ροββθβϑίοῃ οὗ {π6 (ΠτΌηΘ, ἃ8 γν0}} 88. {Π6 
ῬθαςΘ.] βονθυεῖ σηΥ οὔ (π6 ψ 8016 Κίηρσάοπι ἱη μου ἑοα [τοτὰ 8 
ἔΔΈμ ον, οπ]γ ἴο [Π6 σταςθ, ἐγα τ, δηά ἰοπρ-βαβοτίησ οὗ [μ6 Τ,ογά. 

γν. 14-.--.22. Το ἢγβὶ οὐ {Π|686 δάἀνθιβαγίϑθ νγὰ8 ἴῃ ΕἸ ἀοπηθ 
Ηδάαά ον Αἀκά (νυν. 17) οὗ [Π6 τογαὶ ταςθ, γῇῆο, ἤθη ἃ ὈὸΣ πὶ [Π6 
8 δΌρ ον τ ἱοἢ «[οαῦ, ἴῃ (Π6 {ἰπ|6 οὗ Ὠανά, οαυβοά διηοηρ [Π6 
ἙΔοιηΐξοβ δον ἐμοῦ σομαιοϑι, γτὰ8 βανοί, ἔοι ἔδνοι ἴῃ ΕρΥρί, 
νὰ ἈΔΟΥαγ 8. τηρτγτίϑα ἰο {πΠ6 5ἰϑίον οἵ Ῥἢδγοδ μ᾿ 5 6, δηά οα 
186 ἀοδέῃ οἵ Πανὶ ἀπὰ «7040 τεϊυγηθά ἰο 8 παίῖνθ Ἰαπά. Ουγ 
παυταίγο ΑἰγηἰΒῃ.68 ἃ ΒΡ ΡΙοτηθηΐ, σογίδί ΠΥ ποῖ ααΐϊίθ ἔγβα ἔτοπι 
ΟὐΒΟΌΓΙ 168, ἐο [86 νΘΥῪ Ὀυϊοῦ δοοοιηΐ, 2 ὅδῃι. νἱϊ. 18 ἢ; 1 ΟἸν. 
χνΐ!, 12 ἢ, οὗ ΊΠ6 βυδ)] ραξίοη οὗ {π6 ἘΠἀοηνἶ ο5 Ὀγ Πανὶ ά. Υ,. 15. 
ὌΝ τὴν “ἐ ψῆθῃ Π6 τὴὰ8 ΨΠ ΕΠ ἀοπι;᾽ εἰπὲ 18, πιϑὲ ᾿ΐπὶ 

(ἴῃ ἃ ἃ Βοϑεϊ]9 πιδῃ ποι.) ὙΤῊᾺο οοπποοίίοη οὔ {μ8 ργῶρ. χη ᾿ 11} 

λᾺ] 18. ΧΡ δἰμθα ὈΥῪ {π6 ρῇγαβθ, ἴο σγαρθ ψὰῦ ΠΕ ων) 016, 

Θδῆ. χίν. 9; Νυῃι. χχ. 18, οἴο., 80 {πδ8ὲ ἔπ τὸ 18 ΠῸ ὀσοδβῖο [ῸΣ 

116 διιθπάδίϊοῃ ργοροβθα ὉΥ Μμα, βϑίῃοθ ἴπΠ6 οἷά Θχροβιίουβ, 
ἴο τβοπὶ Πὸ γοίογθ, αν ροββιθ]Υ ΟἾὨΪΥ ρίνοῃ ἴΠ6 86η86.--- 
γρυπῶν ἀρῃποίθθ οἰἴποῦ ἐπθ δάνδῃςοθ οὐ {πΠ6 ἀγπν (χν. 17, 

Χχ. 22, 15, υἱῖ. 1, οἵϑ.- οὐ 8 ὀχρίδἰηθά ὈΥ 4116 τηοπηλϑίποιιβ 
σΠατβοῖον οὔ ΤΑ μα νεὸς: “Τὸ Ῥᾷγν {π6 5]αίη. ΒΥ {Ππ6 8]αἷῃ 
᾿σαπποῦ Ὀ6 ἀπάογβίοοά (Π6 5]αῖη ΕἸΔομπιῖξοα (Ὁ. α 1καρΡ.}, Ὀαΐ ΟὨ]Υ 
[116 1θταθὶ 68 το [6]] ἱπ {π6 Βαί!]6 μίνϑη ἴο {π6 ΕἸΔοπηῖίοβ ἴῃ 186 
γΑ]]οῪ οὐ ὅ41:, δορμ{μνας θπῖπι Τἀμηιοονίην πιασπατι σιραιην ΠΟῚ 

᾿ ϑονοδαίι. Οἷδθν. ΑΒ Δοοογάϊηρ ἴο 1 ΟἾγ. χυ . 12 ΑΡἱβῃαὶ 16 
16 ΙΒτδοὶ νοβ ἴῃ ἘΠ18 θα 616, γγχθ πηαϑὲ ἱπηασίηθ (ἢ6 ργορτθϑβ οὗ 
ΔΙΑΙτΒ 8ο, ἔμαι δον (818 ἀθίδαϊ, ἴῃ νυ] οἢ, 85 18,000 ΕΠ Δοιηἶγ69 [6]], 
[89 15γα6 1168 παϑὲ ἤπνο ἰοβὶ ποῖ αὶ ἔδιν τηϑη, 9οὰὉ ψ} ἔγϑϑἢ 

ἸτΟΟΡ 5 Ἰηλγ θα ἰπίο {Π6 ΠΟ ΠΕΓΥ ἴο πίον [Π6 5]αἴη [βυδϑ 95 ἀπὰ 
ςοαρΙοίθ ἔπ6 βυ δ) αραϊίοη οὗὁἨ Εἰάοπι, ἴογ σοι ραγροβο ἢθ το- 
ταὶ ἴ) {Π6 ΘΟΠΕΓΥ͂ 51Χ τηοπῖῃ8 ἢ {86 ὙΠΟ 16 ἜΝ δπά οαἱ 
ΟΥ̓ ΘνΟΥΥ πιϑ]6 (ν. 16), 4. ὅ. Ηεβ88, (1686}}. Τ)λαν. 1. ρ. 878 [.-- 
ΟΞ ἀθποῖθβ 81} πιθῃ Ῥϑαγίηρ οὐ 80]6 ἴο ὈΘΑΥ ΑΥΤΏ8, 8}1 (ἢ 

νάϊαης {π8Ὲ τηῖσιξ ἢανο τ} 6 }]64, ἔον ᾿Παάαάιι οἱ αἰἴϊὲ αὐ μσονιιηΐ, 
πέὸ φόη8 ἠάιηιαα ἐπιϊποία 66έ. Οον.---.. 117. Ἴ]ιῈ γοσηρ ῥγῖποθ 
Ηαάδὰ ἢρὰ νἰ ἢ βοπιθ βουνϑηῖβ οὐ Ηἷ8 [ἈΠ ον, βχβὲ ἰο Μιάίδη, 
ἴποη ἴο Ῥαγαῆθ. ὙὍὙΠδ 5ἰξιδίίοη οὐ Μιάΐδῃ οαπποῖ Ὅ6. ϑχϑοι 

ΕΝ 2 
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ἀοιογιηΐποά. ΑῬγάπο οὗ (6 Μιάϊαηΐνο8 μαά {πος γεϑίάθποθ 
ἴῃ {πιὸ πεῖρα ουτμοοά οὗὨ [π6 Μοδθϊο8 ϑαβεναγά ἔγου Εἰάοαι ἕο [89 
ΘΑΒίΘΓΏ 5ΠΟΓῸ οὗἨ ἐΐθ Αοἰαηίεὶς ρα]; {π6 οἵποῦ πη Π6 Ασα- 
Βῖδη ρϑηΐπϑαΐα Ὀθένγθοη Εἰργρί δπά Μουῦης ϑ᾽παὶ, οοπιρ. Εο- 
βθῆτη. 10]. ΑἸ. 1. ρ. 95 ἢ, ἴαβθη. ἐλδ8. ἴ. 886 ἢ. δπὰ 
ΥΥ πον, Ὁ10], ΒΥ. ἢ. Ρ. 111 Ηδθγθ 106 ἀϊδιγίοι ἱπμαδιτοα ὈῪ 
186 ἸΑΕΘΓ 18. σου (ΔΙ Π]Υ πιθαπέ, άδγᾶπ, ΘοΠὨΠΙΟΠΪΥ (8116 [Π6 νν}}- 
ἄογπαεβ8 οὐ Ῥαγϑῃ, Ὀογάθυβ οἡ ἐπ ϑδαδὲ ου Εοπιὶ, οὐ ἔπ ποσὶ οἱ 
{1π|6 Βοεἢ Θχίγοι εν οὐ Ῥαϊθβεῖπθ, μα 18 ὕπὸ τηοβί ποσίβογῃ 4118- 
τῖοι οὗ τπ6 5᾽ημαίξίς ρϑηϊπβαϊα, ἔθ ὑ] άθγπθβα ᾿γἱπρ δοίτ θα 
Ιάἀπηιαθα δπὰ Εἰργρί, ἰπ σ ΒΟ Ἰγ, ΝΆ. χη, 26, [Κ Δά68}},} οοταρ. 
Ἐο". Ραὶ. 111. Ρ. 189 Β΄. 171 ἢ 

Υ. 18. Ετοπὶ Ῥαγαπ ἐμ Ύ ἴοοῖ τηθὴ τ ἢ ὑΠ 6 πὰ, ργορ ΌΪΥ 89 
δ. 1468 {πγουρἢ 616 ψ]ΠάΘγηθββ, ἀμ ἃ σαπιθ ἴὸ Εἰργρί;, νοτο ῬΜΠ8- 
ΤΟΝ. νγϑἰσοσιθὶ ἐπ βοη οὔ ἐπ ΕΔομιῖθ Κίηρ, σᾶνο ᾿ἷπι ἃ Ββοιαβθ, 
ΔΡροϊηἰβά πὶ τραἰπίθπαποθ, δηά δ] οὐ θά μΐμι απ, ργο δ ὈΪΥ ἴο 
Ὅ6 ου]εἰναιοά ἴον {π6 Βυθ5ἰβίθηοο οὔ ἔθ ἔαρὶεῖνεβ ὙΠῸ οάπιθ νυ τ τῃ 
κῖιη, θαξ ποὺ ἴογ τῃ6 ραβίαγα οὔ ἐμοῖς ἤοοϊκβ, δ8 ὅσ μα] δπὰ ῬΘσο5 
ἰπίδυ πὶ {8ιῖ8, ὑπαὶ τ[Π6 ἘΠΔουλ [68 ὑγοῦα ἃ ῥῬαϑίογαὶ ρϑορίθ ; ἔῸ 
{Π6886 διρίνοβ σου ὰ βοαγοοὶν Ὀτίηρ μογὰβ συ ἐπθπι. Ἠδάδα 
8150 σϑιμδί θά δὐ {ῃ8 το γαὶ οουγί, ἀπά (ν. 19) ραϊηοά βς} ἄνοιαν 
ψῖο ῬΠΔΥΌδΙ, ἐμὲ μ6 σαν ᾿ΐτῃ [ἢ βἰδίθσ οὔ [ῃ6 ἀπθθῃ (ΓΤ ΒΓ) 

ἢΐ8 ψῖθ ἴῃ πηδγτίαρθ, 10 ῬᾶγΘ Πΐ πὶ ἃ 80}, ὙΠῸ νγ88 γοδηθὰ ἵπ 
ῬΠΑΥΔΟ 5 μουβ6. Υ͂, 20, Το ψϑδηΐηρ, ὙΠ ]οἢ ῥγΟ Δ ὈΪγ,), 85 
δθοπρ ἐπ Ηθθτονβ (απ. χχὶ. 8) ἀπά οἴβμοὺ ἀποῖθηξ πϑίϊουιβ 
(οοιιρ. “οισίαθὲὶ απαΐ. 1. 22 ἢ.) νγᾶβ Δοσοπηρϑηϊοα ὙΠ ἃ θαπαιιοῖ, 
ἴοοκκ ρῥδεθ ἴῃ ἔδθ χσογαὶ ραΐδοθ, βθοϑιδθ ἐπθ οἰΣ] ἃ νγὰβ {ΠπΘΓΘΌΥ͂ 
δαἀτηϊ (6 ἀπιοηρ ἴπ6 του] οἰ ϊάγοη ἰο Ὀ6 δάἀτπιοαίοα σι ΤΠ Θαι. 
γν. 21,22. ΑΒ58οοη 88 Ηδάδά τβοοῖνϑ ᾿μιο!]ροηοθ οὔ 1:6 ἀθϑίδι 
οὐ Ῥανίἃ δὰ “οδὺ, μι βϑὶκα ἰϑανθ οὔ Ῥηδγδοι ἰο στϑίαση ἴο εἶδ 
ΠΟΠΠΕΓΥ, 8πἀ οδιαίη8. ἰξ δῇἴϑι ἃ νϑίῃ αἰξθπιρὲ οὔ Ῥμαγδοῖ ἴο αἰϑ- 

1 ῬΑγδπ '8 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ἰἀαπιβοἃ Ὁ ΝΘ ΝΥ ὑπεῖς π᾿ Ατδῦ. ἴ. Ρ. 
240 4), Βοβθππι. (Ὁ10]. ΑἸΒΚ. {{. Ρ. 106), ἀπᾶ ν. Βδῦπιον (Ζυρ ἀ. 
[ἴβγδ8]. Ρ. 88), υἱἱ ἐπ αν Ἐδίγαη ἴῃ (Π6 ποὶρ] θουγποοᾶ οὗ Κ᾽ηαὶ, 
γγΠΘγα ἱπ ἐμθ ἢγϑὲ οϑηίυτΥ οὗ {86 ΟἸτἰβεϊδῃ θγὰ ἃ ἴον οχἰδιϑὰ νι ἃ 
ΒΙΒΠορ᾿ 8 8566 (ουπιρ. ΕοΡ. Ῥα]. 1, ῥ. 207 ἢ, 428.) 8.66 οῃ [86 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂ 
Πδηκο, ὕπέργβυοι. ἃ. ἃ. Ῥοηίαί, ἰϊ. ρ. 199 ἢ, Υίπον 18 8180 ἴῃ Θ ΤΥ, 
σι μθη Π6 του] γτθοονον (Ὁ1}]. ΠΕ. Ὗ. 11. ρ. 289) {86 ΒΙ0]1οαὶ Ῥαγδὰ ἴῃ 
1η6 ορρίἄμπι Ῥῆαγαη τηϑπιϊοποᾶ ᾿Ὺ Ἐμοῦ. πὰ Ηϊόγοη. ἰἰπαύοὰ ἔπ τοθ 
ἀαγβ᾽ Ἰουτηοῦυ οαϑέ οὗ Αεΐαπα, σοτρ. οπ [86 σοπίγαγυ (168. ἐλεδ. 1ϊ, 1090. 
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846 πὶ ΠΌΤ ἢΐἰδ ΡῬΌΓροθθοΌυ ΤΠ σογάβ οὗ ῬΏΑγδΟΙ, “ νμαΐ 
μιαϑὶ ἔῃου ἸΔοΚοά σὴ πλ6,᾿ ἀγθ [πΠ6 ἸΙαησυααρο οὗ ρυγθ ἴονθ ἀπά 
ΑὐΔοΒθηΐ ἰο Ηδάδα, δῃηὰ ἴηνοῖνθ [Π6 σϑαυοδὶ ἴο γοηαίη, ΤῊΪς 
ἜΧρ  δἷπμϑ [Π6 δηϑυοῦ, “ Νο, Ὀθαῦ Ιθὲ πη6 ρο." Τῇδὶ [π6 ρϑυιη 8- 
βίοῃ νγαὰβ σγδηίθά, ἢ] οἢ (Ὁ]1ονγ8 ἔγοπι ν. 29, τη δῦ πθγθ Ὀ6 811ρ0- 
ΡΟ] θα Ὀγ εἶθ γτρδάθσ, Τῆυβ Ηδάδά γοϊυχηθα τὸ ἢἷ8 παᾶνα ]δηι], 
μοῦ Ὀθοδα86 ἴῃ σΟΠΒΘαΌΘη06 οὗ [Π|6 Δ ΠΥ οὗ βϑοϊοπμοη σι ΡΒὰ- 
ΤΆΟΒ Πα Πποροά ἴο Ὀ6 8400]6 [0 ταῖρτι πιθαηνν ἢ }}]6 88 βϑο] ποι 8 
ψδβ888], 181] ἢ6 8ῃου]ά [86] Ὠϊπηβ6} βίγοηρ δῃουρὶι ἰο οαδβὲ οὔ {110 
γοΚο οὗ [μ6 153γ86]1168 (Π 6γ68.), θα  θθοδυβο δον {ἰ ἀθδίῃ οὔ 16 
5 ] υραῖοῦ οἵ [18 ΘΟΠΙΤΥ ἢ6 ὯῸ Ιοπρον ἔδαγθα [0γ {πὸ βαξδίν οὗ 
μιἷθ 116, ἀῃὰ ταΐρηϊ ΔΙγθδαῦ ομουϊβῃ ΡΪΔη8 ΤῸ [18 ἀθ6] νθγϑηοθ. 
ὙΥΒαῦ ᾿6 απάογίοοκ δραϊπβὺ βοϊοιηοῃ ἰ8 ποῖ τθοοσάθά. ἊΑσςοοσά- 
ἵηρ ἴο Ψοθερῆυ9 (νέᾳ. νι]. 7, 6) Π6 βΒῃουά πᾶν ἱποῖτοὰ 
Ιάσππιδοα ἴο τονοὶὶ ἀραϊηϑὲ ββοϊοπιοι, ἀπ, συμθη 18 ἀϊά ποί βιιο- 
οθβά, ᾿οἰποά Ὠϊπηβ6] το Βθζοῃ, ἀπά Ὀθοοηλο Κίηρ οὗ ϑ'γυία ; ὑ 
Ὁ. ἃ [μΔρ. οὔβογνϑ, {πδὲ {Π||8 βίαϊθιχθηΐξ οοπέγαα!οῖς [Π6 ΒΙΌΪ6 ἰοχῖ, 
Δηἃ “οβορἤι8 μα8 ΟὨΪΥ σομιρ!]οἀ ᾿ξ αἴτεον (Π6 ἀοίβονα σοπάθιϊιν 
Οὔ ΠΧΧ. 

γν. 28--2ὅ. Α βϑθοοπὰ δάνϑβαυυ οὐὗἨ βοϊοπιοι) νγὰ8 Εβθζοῃ {}6 
βθη οὗ Ε)αάΑ}, γ μι νγα8 ἴῃ {Π6 βογνῖοο οὔ Ηδάβδάθζονς Κίησ οἵ 
Ζον αἰ, Ὀὰὶ Ηεἀ ἔτοπι ᾿ΐπι, δῃὰ Ὀδοδπιο οδρίαίη οὗἉ ἃ Ὀάπά, {πῶὲ 
ϑαιπογοὰ τουπὰ ἢΐτη, σσῇθη αν ΘΟ ρ]βέοΥ σουϊθά (ἢ6 ὅϑυγίδη8, 
2 ὅδτη. υἱϊῇ. 8,4. Βδζοῃῦ ρῥγόρδῦὶν ἢδα ἔγοια ἢ 18 πιδϑίθι,, Ν]1οι: 
Β6 νγᾶ8 ΘηρΆρΡΘα ἴῃ ὙγᾺΓ τ] Πανὶ, δηα ϑβοαρθα ἴῃ ἐΠ18 γγαῦ ἡ 1]} 

τιιο θαμὰ σαι]δγοά ἀγοὰπά Ὠΐπι ἴῃ [ἢ σοτηρ]οεῖα ονογίηγονν οὗ ]}}9 
τηδϑίοῦ ἴο {Π| νγϑϑῦ, 80 {πὶ {Π|8 θαπὰ πιϊρθ αἴογνγαγάθ ρῸ ἴυ 
Ἰθαυιαβοῦβ, δα ταῖσῃ {Π|6γ6 Θϑρου) ΤἼθ οοσυραίϊοη οὗ )ὰ- 

τ ρου ἰοοῖς ρας 6 ΟὨΪΥ͂ ἰοτγαγάβ (6 ὁπ οὐ Πλαν 48 τοῖρῃ, 1 ποῖ 
Φίϊον Ηἷβ ἀθαίῃ, αἱ 411 θνθηὶβθ ἱπιπιθά ϑίθὶ Υ θὰ (88 Ὀορίπηίησ οἵ 
ἐμαὶ οὗὨ ϑοϊοπιοι, 88 Βθζοῃ νγὰ8 8} βάνθγβαιυ [0 Εἰπὶ (γυ- 9 

1 Ἧ7ο δύ ποί δηξ]οὰ ουθα ἰο Π6 δαβαιηρίίΐοῃ οὗ ΠΟΥ ἴα ἐμο Ὁ10].. 
ΒΟΥ. 1. ρ. 846, ἰδαὶ Πα οἴοοίοα ἃ γϑθϑὶ ]Ποπ, δαϊ ΟὨἸῪ Ῥαγία] δπὰ νεῖ! ἢ- 
οὔ Ρογτηδηθηΐ ΤΘΒ0}08 ; ἔγοτῃ νυ. 14, 15, 10 σδῇ ΟὨΪΥ ὃθ ᾿ηΐεττθά, ἐμαὶ 
[6 νγᾶϑ ὁοοῦρ᾽ ἃ νυῖ τ Ρ]δηΒ οὗ γϑυβ]]οη, βὸ {παὺ βοϊοπιοι μδα οοπβίδπι! Υ 
ἰο ἔοαν Ηἶπι 88 δὴ δάνθγθασυ, ὙὙ80Ὸ που ]ὰ βοῖζθ {86 ἢγβι Αἰεΐηρ' ορροτίυ- 
πἰγ ἰο ντοϑὶ Εοπι ἔγοπι ἢἷπι. Βαὶ ΗΐΒ Ρ]8π8 Δρρϑᾶγ ποὲ ἴο ἴα θβοπ 
φαττί ὦ ἱπίο δχϑουϊϊοη, 88 Εἰἄοπὶ νγ88 ἀρσιαει οα 6 Κἰηράοπι οἵ 
“υάδι Ιοπρ' δὔϊογ {μ6 ἀθαίῃ οὐ ϑοϊοιθοπ, 1 ΚΙ. χχὶϊ. 48 ἤ. Ἠθηροίθη". 
Βεῖιν. 111.) Ρ. 288 ἢ. 
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ΠΑΝ, ἢ) ἀυσίην 818 ψ᾿ΒοΪθ τοῖρῃ."---ἰσιϑησνς Υ̓ΡᾺ 6 δϑμοιτθὰ 

Ιβγϑεὶ, εἰπὲ ἴ8, νγᾷβ τγθασῖϑα οὐ [8:8 1βγββ ΠἸ88 Βοψε γα τ (ςοΡ.- 
οὴ φὴ» Ηθηρβίοηρ., ἀϊ6 (656}.. ΒΠ. Ρ. 80 [.) ἀπά ϑβοὶ ἂρ ἴο Β6 
Κίπρ οἵ Αταῶλ (β'γτῖδ.)----ϑ τ Τ- ΠΥ ὅπὰ ἱπάοοὰ δον 

σἰτμ 186 ον!], ἐμαὶ Ηαάρά ἀϊᾷ ; φοίρ. ΠῚ ν. 1. 
γν. 20---40. Ηδάδά ἀηὰ Εδζοῃ ἃγθ ἀβϑου θά οηἷν 88 [5 τδά- 

ΥΘΙΒΑΙΊΘΒ οὗ ϑοϊοπιοη ; οὔ ἔμ ΕἸ γα ἢλ}ῦ6 (Θοτηρ. "ΓΥΌΝ ἶ δασω. 

1. 1; δυάρ, χίϊ. δ) Φοτοῦοδπι {Π|0 βοη οὗ Νιοδαῖ, οὗ Ζοίολα ον Ζατ- 
τπδῃ. (ςομρΡ. νἱϊ. 46), ϑοϊοιηοπ᾿β βουνυδηΐ, ἰδ 18 βαϊ4 οἡ ἴῃ οοῃ- 

1 ΤΊῊο νἱϑυγ δον ρίνϑη οὖ νυν. 28, 24, ἡ ΠΙΟΒ Δγὸ ὀρϑοῦγθ οα δοοοτεσεξ 
οἵ (μοῖν Ὀγον γ, οοστθϑρομβ ρογίθοι γ πιὰ [86 ννογάβ οὗ (86 ἰαχί, αὰ 
ἄοο5 ποῖ τϑαυΐγθ οἰΐμον {μ6 νἱοϊθπὶ οχροάϊοηὶ οὗ ́ . Β. ΚύΒ]ον ἱπ ΕἸΘΕ- 
Βογῃ 8 Βθροτί, ἴϊ, Ρ. 262 δ(., το θχρίδίτιβ ἔμιθβθ ψθῦβθβ 88 ἃ ρ]088 δῆμετ- 
ΜΔΡὧΒ ἱπίτοἀπορᾶ Ἰπίο ἐμ ἰοχί, οὐ ϑυθὴ {86 διμθηάδίίοηβ δ6 888 ὩχῸ- 
Ροβοὰ, ΤῈ ΙΧ Χ, τἢὸ μανο ἰπϑογίοα (μ6 δοοοπηΐ οἵ Βϑζοιῦ ἴῃ ν. 14, 
δηὰ χηλῖκο Ηδάδα δαπὰ Βθζοη ἴο γῦρο] οἰ πί]Υ δρδίπεί βοϊοιμου, οδη γῆν 
ΠΟ γα]ἱὰ δι βου γ ον (818, 68 ἰζ 18 ουϊάθης (Πδὲ [Π686 ἐγαπβίδίοτα Βαισ 
Βδθῃ καρλθς {μοὶν δυ γα πὐθηήτιονα δηᾶ τι] διοι οὗ [86 ἰοχί ον ν᾽ 
8. τ Βα πἀογβιδηαϊηρ οὗ (86 ψογὰβ ὙΠ ΣΝ Πυ 1- ΝΎ τ. 25. Η δὰ 
[9 οἱ {πϑο]ορίδηβ οοπδίἀογοὰ «δῖ, ἐκ λ δι μα μεϑ. αν  υνὰ ἘΠ οὗ 
180 υΧ Χ,, δπὰ οἵ ψΦοβθρμυβ γ᾽ γα υ] Ἔχρουπαϊηρ {80 ΠΧ Χ, (Απεέϊᾳ. 
νἱ ἢ, 7.----6) Βανθ ἐοτταθά ςοπο]υβϑίοηθ, Ὑ ΒΙοΒ ορβουτοᾶ γϑίμοῦ (μδη 6 Χ- 
Ῥ᾽αἰποά {16 πιδίον, οοῦρ. 68 Ῥίσηοῖεθ, Οἡτοηοῖ. ἴϊ., ν. 91 3.---ἶἾΝ οἱ 1658 
ΔΙΊ ΓΑΓῪ ἰδ ἐπ6 αἰ ἐογαίίοπ οὔ 88 πᾶπὶθ ἤέζοπ, ργοροβϑὰ ὃν Κόμ)ον δᾶ 
δἀορίοά ὃὉγ Παίμο, ἱπίο Ηϑζίοῃ, δ (80 ρταπαίδίμον οἵ Βοημδάδᾶ οὗ 
ϑγτῖδ 15 οϑ]]ο (χν. 18); [ον δ 18 ἔδ]8θ, {πδΐ (86 οἱά νοϑγβίοπβ οουβστω 
{818 τοπάοτίηρ; ΧΧ,, Ολαϊά. δὐὰ Ῥω. αρτθθ αυἱΐο τὶ ἐ86 
Ἠεῦτον ; {86 Κὅυ. δηὰ 86 Αὐδθ. ἀθροπάθηϊ οἱ ἰδ οου ΔΙ ὩΥ τοηάον ὯΤῚ 

. . ω- . “- 

Ἀγ «οὐ)σι, ἘΠ (Μιεάγωπ), Βαϊ ἴπ χν. 18 {860 Βανθ αἷβο «ἡ ἱμω, 
« ω- 

. “9.9.0 (ολοσίοη), 88 ὑμ6 Ηθθγον ἰδχί, 80 {μὲ 86 ἔνγο πϑιηεβ δΓῸ ποὶ 

ἰάθη βοά.---Βαΐλ πμοίμος Βθζοι τγὰ8 ΟἿ]Ὺ δποίμου Ὥδηιθ 0: Ηοζίοη 
(Μανβλαπι, (απ. οὐγοη. ᾿ 846) ον Ηοξζίοῃι {μ8 βυοοθδδβοῦ οὗ Βδζοῃ, Ἅδη 
ποῖον Ὀ6 δἰγηηθᾶὰ ποῦ ἀθηϊοᾶ, Ὀθοθαβο 411 δοοουηίβ [81] υ8, ἀπά Βσποθ 
ὙΥ ϊπογ, 10]. ΚΕ. ὟΥ. 1. Ρ. 287, ργορουπάβ ἐμ ἰδίίϑν ορίῃίοῃ, τ ἤθγΘδ8 ἰδ. 
Ρ.- 381 Βο ὀχρ]δΐμβ (86. ἔοσ θ᾽ 88 ργΌθ8]9.--- (86 δοοουῃΐ οοταταθηϊ- 
οαἰοὰ ὈΥ͂ ΨΦοβορίναβ (Αὶ. νἱΐ. ὅ, 2) ἔτοπι {86 418} Βοοὶς οὗ ΔΜίιοοίαι [)α- 
πιαδοέηῖιδ, (παι {86 ΚΕ Ίπρ' οἵ Παχπιδβοὺβ βυράοὰ ὈΥ Πανὶ, σβοθθ πίῃ 
2 ὅδτω. υἱῖϊ, δ ἢ; 1 ΟἾγ. χυἹ. ὅ ἢ, 18. ποῖ ψίνϑη, νγαὰβ οδ]ϑὰ Ἠδάδὰ 
(᾿Αδαδορ), δῃὰ 8 ἀοθοθπάδηίβ ἐμγουρὶ ἔθη ροπαογδίϊουβ μοὶ ἃ ἐμ6 ἑβσγοτθ 
οἵ Παπιδβοιιβ, ροβθθ88 ᾿ιἰβίοσίοδὶ ογϑᾶϊξ, Εθζοῃ οδπποὶ θ6 (86 ϑαῖιθ ἢ 
Ἡαξίου, θαΐ πιυϑὲ Ὀ6 τεραγάϑα νῖξἢ ες Ῥίσηοίδε ἰ.6. 88 ἃ ἀϑῦγροῦ. Βαὶ 
(06. ἰϑύογίοα] ογθ 11ἐν οὗἨ (μΐ8 δοοουηΐ ἰδ 1ΐ6}]6 ἰο πιδῆν ἀουδίδ, (0 
αἰθουδδίοη οὗ τοι, Βουσονθν, 4065 ποὶ Ὀδίοηρ᾽ ἰο {πῖ8 ρἶδοθ. 
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ἘΓΑΓῪ : “6 Πβθι6α ἊΡ Πὶδ Βαπά ἀραῖπϑὲ [ῃ86 Κίηρ, [παὲ ἰ5, ταϊϑϑα 
τι Βοἀ "ἴοη οὐ τοῦ 6 ]]6ἀ (“ Ὑ ΘΠ 18 Θφυϊνα!θης ἴο “Ὁ Τὸ Μ.25 2 

ὅϑδιη. χυΐ!, 28, χχ. 21.) ὙΤῊδ ραγίέϊουϊαν οἰγουπηδίαπορβ οὐ [8 
ΤΌΥΟΪῈ ἀγὸ ποῖ τηθπιϊοηθᾶ, Ὀὰδ ΟὨ]Υ ἱπιρ 164, ν. 27 .---Ἴπ 1η68 
ῬυπΠάϊηρ οἵ Μ1]1ο, διὰ {Π6 τν8}}5 οἱ ]6γαβαίθ (ἰχ. 15) ΨΦογοθοδπὶ 
ἀἰδεϊηρσαίεμοα Ηΐπιβο! Ρ 88. ἀπ δϑθ τῆϑη (ΟἽ ἼἼ3}) Ὑνβθγθίοσα 

Θοϊοπιοη βαὲ ᾿ἷπὶ οὐθν 41} 16 Ὀαγάθηβ οὔ {πὸ Πουβδ οὔ 7 Βθρὶι, 
τμαὶ 15, ὁμαγρεά Ὠΐπὶ νὰ [16 ονογϑιρῃῖ οὗ ἴῃ Ὀαγάθπβ ἰὸ 6 
θόγμθ ΒΥ {{π ὑγδθ οὗἉ ΕἸΡΒγαΐτα ἴῃ {818 Ὀυ] ἀἸπρσ, [τὰ Εἰ1|8 ροβιοῃ 
Β6 τηυϑὲ πᾶνα ταϊβοὰ ἃ βϑάϊίοη, ἴον ᾿ΐ8 βἰξαδξϊοπ 88 ἮἽνθῦβθοσ οὗ 

1688, ὙΟΓΚΒ 18 πηθηϊοπθα ἃ5 ἴΠ6 οσοαβίοη (ΣΉ ν.- 27) οὗ {πὸ 

᾿δππρ᾽ αρ οὗ ἷβ βαπὰ ἀραϊηβὶ τ[ῃ9 Κίπρ. Ὑὴλο ραγε!ου αγβ τηΔῪ θ6 
ϑαιμβοσοὰ ἔγσοιῃ [86 ρτϊθνδηοθϑ, οὐ νυ μ]οἢ} [6 ἤθη ἐγὶ 68 σοταρ  αἰποὰ 
δἱ ϑμθοδθαι Ὀϑίοσθ Βθμοθοδίῃ πὶ {π9 ρονογημπιθηΐ οἵ ϑοϊοπιομ, 
χΙὶ. 4.--ὙΙ, 29. ΧΟ ΓΞ δ᾽ μαὶ εἶπιθ, {πᾶὶ ἰ8, οἰ ἔμ ν θη 

“ογοόθοῦπι νγα8 ΟΥ̓ΘΥΒΘΘΥ, ΟΥ ἩΠ6π Β6 Πα ταἰθθὰ 116 βθἀϊίοη. ΕῸΣ 
[86 Ἰαἴξον δἰ ἰϑσπῖῖνο ἰξ ταριῦ Ὀ6 4]]οροὰ, {πὶ 1ξ 8 πλοῦ παίΐαγαὶ 
ἴο οοππθοῦ [Π6 ὙγΓτὴ, ν. 29, στ. [86 ῥτίποῖραὶ βοηίθποθ ἱπ ν. 20, 

τΠ8η στ (ἢ ὀχρίαπιαίου ςΟ]]αἴθτα] ἐπουρ 8, ἰπ νν. 27 δὰ 28. 
Βαϊ οπ οἰοβαὶῪ θχατηϊπίηρ ἴπΠ6 ὑμοἷ8 βΒθοῖοη, ἴδ ἀρρθδῖβ ὑπαὶ 
Ὡρϑν τ. .40,18 σοπποοίοα νν1}}} ΡΩΞ Τὶ ὈΡΟΥ. .20 δῃάνγ.21---89, 

ἘΠΟΓΘΙΌΓΘ ἴόστη ἃ ἰᾶγρβ ἘΧΡΙ ΔυιΑ ΟΣΎ, ραγθμιμεβῖϑ, ἱ ἴῃ Ὑγ 16 }} οΆ86 ὙΣὙ» 
Υ. 29. σ8Π ΟἹΪΥ ΓΟίου τὸ τ ἢ 28. Βαϊ τΠ6ποο 1ὲ [Ὁ]]ονν8, ἐπᾶϊ 

«7 ογοθοδπη ΟὨ]Υ ταϊβθα {μ6 βοαϊίοη, αἴ [Π6 ργτορμοὶ Αμ)αῖι μδὰ 
ΔΠΠΟυΠΟΘά ἰο τη, {πᾶ αἰῖον Ῥο]οιημοη᾿ β ἀθαΐῃ ἢ σου] τϑοθὶνθ 
116 βονθγιρῃ οὐ ἔθη ἰτῖυ68. Βαΐ {πο {86 Ῥγοοθθάϊηρ οὗ 
)ογοθοῦπὶ 18 πο, ΜΑΙΤδη θα ΠΟΓ οὐθ θχουβθά. ΕῸΣ ἢγβί 
ΑΒΔ ἢ ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀππουπορά ἴοὸ πΐπι, {παῦ {Π6 1,ορὰ ἱπίθηαἀθα ἴο 
16ὲ ϑϑοϊοιμοη χσϑιμαΐη Κίησ ἀυγίπρ ἷβ 118, ἀπά ποῖ ἴο ἕαϊκβ [Π8 
ΒΟΥΘΙΘΙΡΏΥ ουἱ οὗ 18 Ββαπά (ν. 84), ψΠΟΥΘΌΥ Ἔν συ ῥγοίοχί (0. 
τορος τνα8 ἴακθὴ ΠῸΠ. «΄αγοῦοδίῃ ; παχὺ ἴπ6 ριορῃϑίϊς δῃ- 
πουποοριηθηΐ, {Πᾶΐ ἴΠ6 Ιμογὰ νου] πηᾶκο Ηἷπὶ Κῖπρ' ον ον ἴθῃ ἐγ1 068, 
δύϑῃ ἴδ 186 ἀθονβ οἰδιβθ δὰ ποὶ ἤθϑὴ δάἀάϑα, 5811}} σὰνϑ ᾿ΐμπι τὸ 
τῖσῆς ΌΥ ἃ 56} :Δ ον βθα δἰὐθηιρί δὲ γι! ]Ἰοη ἴο νεγοϑῦ ἕο Ἀπ 861 τῃ6 
βουνοὶ στιγ, βίο Οοα ἰπιοπάθα ἴο σῖνα ἷπι. Ηον [6 οὐυρθὶ 
ἴο σοπάαςὲ Πἰπιβο] ἢ, 16 ἢ τί βῃθα πού ἴο σοηβ}}} 18 οὐνπ πη δ ἴοα, 
Βαϊ ἴο ἐΟἸ ον (π6 νν}}} οὐ τπ6 1μογἃ, 6 τηϊριῦ παν ἰθασπϑα Ποπι 

, 
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Ταν!ά, ψνΒο ἰπ Βαπιδη ἡπαρηιοηῦ Πα ποι τλογΘ σϑάβοη [0 σϑῦθ] 
δραϊηβὲ 588] δῃὰ γοὶ ἀἰὰ 10 ποῖ. ΕῸΓ ποῖ ΟὨΪΥ νγα8 186 ταὐθοοι 
οὔ ὅαὰ] πιδάθ Κπονσῃ ἴο ἴτω, θὰΐ ἢ6 νγχὰ8 δῃοϊπίθα Κη ΟΥΟΣ 
1β8γ86] ὈΥ 16 ργορῃδοῦ ϑβατηυθὶ, πὰ νγ88 θύθῃ οὔ] ρθα νΘΓῪ Β00Π 
ἴο Ὀθδ: [Π8 Θοῃβθ4 6 ῃ668 οὗ 3.40} 5 τοὐθοξίοῃ ἴῃ [816 πιοϑὲ 86 8106 
ΤΑΔΠΠΟΡ, ἈΠ ἴο ΒΒ ΤΩΔῊΥ Ὑοαγθ᾽ ἤϊρης ἀπά γορθαιθα μαζαγὰ οὗ 
118; γοῦ Β ἀϊά ποὺ γϑηΐαγθ, ἤθη ᾿ΐ8 ρθγβθουογ 8ηα τηοτίδὶ ἴθ8 
νγ88 ὑνγῖο 6 ρίνοη ἰπίο ἢἿ8 μουν, 80 πᾶὖῦ 6 τηῖρηῦ ματα ραξ Ηἶπι ἴο 
ἀθδίῃ, ἰο ἰδ μαπά οἷἱ “ἴπὸ 1μογ 8 ἀποϊπίβα," δπὰ {πο γΘΌΥ μαΐ 
Δῃ 6πάὰ ἴο Ηΐβ ον βυβογίηρβ, δα  ὁπάαγθα ρα. ΠΟΥ νου μαγὰ- 
Βῃ1ρ τ ρίουϑ γοϑισῃδίίοη ἴο [Π6 ρτιίάδηςθ οὔ [Π6 Ἰμογα, οὗἩ ψβοπὶ 
ἢ Κιδνγ πΠ8ὲ ἢθ ἢδά ῃ6 ρον ἴο δοοοιαρ  ]8ἢ ἢἷ8 νγογά, σῇ θῃ- 
ΘΚΟΡ ἰδ νγὰβ ἈσΥΘ Ὁ Ϊ6 ἴοῸ 18 ΠΟΙΥ νν1}}. [πὶ οομπέγαϑι 1 1818 Θοἢ- 
ἀυοῖ οὗ θέαν! α, [π6 ὈΘμανίοαν οὗ Ψθγοβθοδπι ἀρρθᾶγβθ 88 1ῃ6 τηοϑὲ 
οΥἾ Πα Π8] ΓΘ ]ΠἸοη, συμ σοῦ ϑοϊοιαοη τγὰ8 ΠΥ ννασταηϊθὰ ἴο ραξ 
Ηἶπι ἴο ἀθαίῃ, μβαὰ ἢθ ποῖ δβοαρθὰ ἢἷ8 πδῃἀβ Ὁ. 8 Ηϊρῃς ἱπίο 
Ἐργρὶ (νυ. 40), τγιογθαβ 54] δὰ το 8ὲ σθάβοῃ [Ὁ αἰζϑιιρίϊῃρ 
ἢ 116 οὗ θανὶά. 

γυ. 39---81. Ιῃ ογάοὺ ἴο ρῖνα 8{1}] το σθ νγεῖρμε ἴο μἷ8 ἀῃποῦποθ- 
τιθηΐ, {π6 ργορμοὲ Αδία οἵ ΘΒ] 9 ἢ (πον ϑ'ϑῖ]αη, οορ. ΕΟ. 
Ραᾳ]. 11. Ρ. 802 8..), αἰβοιιαγρμθβ 18 φοπιπϊβϑίοη ἴο Ψογοθόάτα ὉῪ ἃ 
ΒΥ ΡΟ] ἰοαὶ δοίϊομ [Ὁ]ονγοά ΟΥ̓ 8Δῃ Ἔχρδπδίογυ βίαἰθιηθηΐ, 88 [ἢ 6 
Ρτορἢϑίβ ψνογθ οἴθῃ δοουβίοπιθά ἴο 40, οομρ. Κὔβίθν, ἀἷθ ῬυορἈ. 
468 Α. α. Ν. Τ᾿ ». 262 ἔ---Τῆλο ἤϑνν ρρογ ραγτηθπὲ (ΣῊ Ὁ) ννὰβ 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ, 88. {π6 “7 εξ οὗ [Ὡθ Αὐαὺβ (860 {Π|᾿ "]υδιγαϊίοη ἴῃ ΝῚΘ- 
Βα ΓΒ ΒΘ βθΌ βοῦν. 1.) Ρ. 196, ρ]αίθ 29, δῃὰ ΕἌθοσ, 'π Ηδγπιατ 
Βοοῦδομί. ἰϊ.,) Ρ. 407), ΟΠΪΥ ἃ ἰᾶῦρθ βαυδῖο οὗ οἷοί, σι μῖσος ὮΥ 
ἀΑΥ νγὰβ οαϑί οὐδὺ [09 Βῃου ]άθγβ σονουΐηρ' αἰπιοβὲ [Π8 σ0]6 Ὀοάγ, 
δηὰ ὈΥ πρὶν νναβ τιβο [Ὁ Σ ἃ οονϑυϊοῖ, δίουα υδϑϊ8 {ι886 ἀἰοίξιιν" 
οὗ ζαοίιπι 8οχιιθη8, μὲ ἐπίο ἰσαίων ργορλοία ποπ ἐθηιθνθ ζϑοΐδ86 φιοά 
Μεοὶι. Οἰεν. Οὐ νν. 82 δπὰ 88 οοπιρ. [Π6 σϑιηδκ οὴ νυν. 11---18. 
-ΕΣοΥ 186 ἴοσγηι ΤΕ οοπαρ. ααβοη. Ηθῦν. σῆμ. ὃ 8θ, 1 α. 

γν. 84---δὃ6 ἀρροπά ἴο ν. 82 6 ῥγροῖβο ἀθίδσταϊπαιίοη, (μὲ 
ϑοϊογηοῃ 83}18}} τοπιϑίη ρυΐποο ἀυσίηρ 118, ἀπά [Π6 βοραγδίίοῃ οἱ 
186 ἔθη ἐτῖθ68 ἔτοτι [118 Κίπρσάοπι ἰακθ ρας ΟὨΪΥ πὰ ον δἷβ 80ῃ, 
Βοῖι ΠΌμ ταραγὰ ἰο Ῥανῖα, ἡ η0 νγα8 οἤοβθῃ ἴο δ6 ῥγίῃοθ δῃὰ 
Κορὲ [16 σομπιηϑπαπιβηίβ οὐ οά, ἘΕῸΓ [ιῖ8 βακθ αἰβο ϑο᾽οπηοη᾿β 
800 Ἶ8. ἴο γοίδίῃ ομθ {γρ6, (μα Πανὶ τὴᾶν ἤᾶνθ ἃ ᾿ἰρὶ αἰ νγαΥ 
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Ὀεέογο {μ6 Τωογὰ ἱπ Φεγαβαίθαι ἐμ6 Ἵμόβθη οἰΐγ, ὑπαὶ 18, ἐμαῦ ἢθ 
ΤΩΞῪ ἩΘΥΘΓ [1] ἱπ ἃ Βιιοοθβδοι ἴῸ {ῃ6 ΤΠ ΓΟΠ6 ἴι  ογαβαίϊθιῃ. ΤῈΘ 
Ῥτοχηῖβο, ἐμαὐ ἃ ᾿ϊσιιξ βῃου]ά γϑπηδὶῃ ἴὸ Πανὶ, τ οὶ 8 σθροαϊθά 
χν. 4; 2 Κι. νἱῖ. 19; 2 ΟἸιν. σχὶ. 7, 18 ὀχυραἰποά ὃν 2 ὅδηι. 

χχὶ. 17, σθοσγο Πανὶ 18 σα]]οά {Π6 ἸΙρμῦ οὗἩ Ιβγαβὶ, τυ βῖο ἢ Β6 νγαβ 
ΟἿΪΥῪ τὨτοῦρὶ {πῸ Ιογτὰ (8. οχχχὶϊ. 17), ἱπαβιλιοῃ 88 αοά Ὠΐτω- 
561} νγῶβ ΗΪ8 ᾿ίσῃῦ (2 ϑδπι. χχὶϊ, 29), οὐγ, 88 ἴδ 18 ἴῃ [Π6 ρδγβ}]6] 
Ῥδϑδβαρὸ 8. χυἹἹ. 29, [6 Τωογὰ δά τηδάθ }ι18 ᾿Ιρῃϊ οἰθαγ δπὰ ἢ18 
ἀδυῖποβϑ ᾿’ραὶ, {μὲ 15, μαὰ γαϊβθὰ Ηἷπὰ ἔγομι ἃ βίδίϑ οἵ ματ γ 
δ:Πα ΡΟΥΟΥΙ [0 Βὶρῇ Ποποὺν δῃά στθαΐ ργοβρευγ, οορ. Ηδηρ- 
βίθη. Ῥβδὶτηθποοϊητη. Οἢ [Π6 ῥΆΒΒΕρῸ ; [ὁ πὸ ᾿ἰρῃιηρ οὗ 186 
Ἰρμὺ ἰ8 ἃ ἤρατο οὗὨ ῥγοβρουθυ, δ [16 οχεπηρυ βηΐηρ οὐὗὨ 10 18 8 
Ἔραυχο οὗ δάἀνογβιίγ, 900 χυἹ!. ὅ, Θ ; Ῥγον. χχ. 20, οἱο. 

γν. 81---89. Τα οοπαϊοπ οἡ νοὶ ΘΟ οδπι᾿Β ργΟΒρ ΥΙΥ 18 
ἴο τοϑὲ ἰ8 [86 88π|6 ὑπάθν τ πο (Π6 σοπεϊπαδποθ οὗ [18 βονθ- 
ΤΟΙ ΡΠ ννᾶ8 ῥγΟυἶθοα ἰο Θοϊυπιοη 4180 (111. 14, νἱ. 12, ἴχ. 4), 
ΠΆΙΩΘΙΥ ἰγὰθ ΟὈΘάΐοποα ἴο (ἢ ΘοΙητη δ ἀτηρηίβ οὗ (οἀ ἀπά ἀρτΐριὶ 
νγϑἰκίηρ ἴῃ ἴῃ6 ΑΥΒ οὗ [Π0 Π,.ογὰ, ΟἾΪΥ οπ {μι ϊ8 σοπαϊἴοη ν0}}} 
ῖμο Τιογά Ὀυ]] 4 Ὠΐπι ἃ βιτθ, ρουρϑίιδ! νυ οπάασγίηρ μοιβο, {Παὺ 18, 
ΘΏϑαγα {ΠῸ ρογροία Υ οὗ ̓ ιΐ8 ἔτ] γ2 (ςοπηρ. οα ν: ΤῊΣ [πὰ3 ὑθβθη. 

ἐλ. '. 215), Ἃ8 ᾿6 ῥργομηῖβοά τὸ Πανϊὰ, σμοβο βθθὰ 18 πον ἕο 86 

ἀερτααθὰ ομ δοοουπὶ οὗ ϑοϊοπμοπ᾿β Ἰἀοἰδίσγ, Ὀαΐ ποῖ ἴῸΓ θυδὺ 
(τ - 9 Μὸ τ. 89), θεοααβθ {π6 Ἰωοτὰ μὰ δῃπουποβᾶ ἰο 
Ηἷπι 6 Ρθγρθέυβὶ ΘΟΕ πδη66 οὗἁ ἢ18 β66α ἀπά Κίπράοιῃ.---ὁτο- 
Ῥοδια ἀϊὰ ποὶ 14] {}}18 σοπαϊτἴοη, ἃπὰ ἐπογθίογα [8 μοῦ86 νγ88 
δχεγραίθα ἀπάον δἷ8 δοη, χν. 28 ἢ, ᾿ 

1 Ἡϊισῖρ (Ηο: 4610. 9680. 1885 ΕϑΡν. Ρ. 181) πιβουΐ τῖρμῦ ττῖβμεβ 
ἴο οἰδῖπι ἴον (86 πογὰ "νὴ ἰδ [86 ῥϑββαρθθ Το]! οί] υ οἰϊϑὰ δῦουθ, [86 

τηθϑηΐηρ, ποναῖδ, ν Βἰοα (86 ΡὮγαβο "γ}}) ὑγ}) πουείατε πουαῖε, 5. ἀρτιιπι 

ΗοΒ. χ. 12, 76Γ. ἵν. 8 [88 : “ Φοβονυδῃ Ῥτοχηίΐβον Ῥανἱὰ {πὸ [Δ ]]ονν Ἰαπὰ 
οὗ Ηἷθ οὨ ἄγη αἰ νσαυ, ἰμδὲ ἷβ, {86 θυ σϑηθυθα 8886 οὗ 006 ρΌ ποδί οα 
ἕτοτα δηοίμοῦ τὴ Βοὰῦ οΘΑβῖηρ." ΕῸΥ Ὁ τποουϊδηά, ΔΓΔδ]6 Ιδπὰ σδηποῖ 

ΘΙ ΟΙΥ β' β ΣῪ 8 ὨΘΥ ἰββαΐπρ' ροπογαίΐοα. ΤῊΘ ΒοσΌρ]6, μόνγονον, ἐμὲ 
Ἐπρδι 18 εἰ δω ἀβΌ Δ} ]γ ο8}]6ὰ ἡ.) 18 τοπιοναὰ Ὀγ ἐμῈ ὥοτταβ ων Ριονυ. 

χχί. 4 δῃὰ -}} 2 βδ). χχὶϊ, 29, ΠῚ Ῥγονο {86 ᾿δοπεΕ ἐν οὗἁ "γ}ὴ δῃ 4 "". 

2 Νοῖ {μ6 οοπιϊπαοᾶ ἀατγαίίου οἵ [6 χγοίσγογον ΒΘ μι νγὰδ θαδυτθὰ ἐ0 

Ῥανὰ δος πῆ (86 γγνν 2 ὅδπι. υἱῖ, 16: 
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γνυ. 41---48. ΟἸοδθθ οὗ [Ππ|ὸ .ιϊἰδίοσγ οὗ βοϊοίΐπθοῃ. δέδθσθῃοθ ἴο 
ἴδ. βουσοθϑ, ἱπ τ οἷ ΤΊΟΣΘ ΘΟΠΟΘΓΏΪΩρ᾽ ἰδ ΤΑΔΥ͂ δ6 ἔουῃά, οομαρ. 
Τηϊτοά.--θηριι οὗ Η18 τοῖρη, ἀθδίῃ, Ὀυγίαὶ, δῃὰ βασοθββοσ. ΟἹ 
[86 φαοδίάοῃ ἰδΥρ  Υ ἀϊβουιββθα ὃν (16 ο]4 ᾿πιογργοίοσβ, Ο. ἃ 1280.» 
8. βοβμι., (ὑαἴη).» δῃα οὔἶιογβ, τ πθίμοῦ Ῥο]οσλοη τγ88 βανθὰ οἵ ποῖ, 
οοΡ. Ῥ εἰ ονὶ ἀμῦ. υεα. Ρ. 485 ἀπὰ Βιαάεὶ λΐδί. δοοῖδδ. ἴϊ. Ὁ. 
218 δ. Ἐτοι μ6 ϑοσρίαγο εἶδ οΘοπυθγβίοη θοΐοσο ἢ18 ἀθαίῃ σδη- 
ποῖ 6 ρῥχουθά, ἐπουρῃ τ δαᾶῦθ πὸ τίρμν (μογϑίοσθ ἴο οοπάθπιῃ 

Φ 
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ΒΕΟΤΙΟΝ ΒΕΒΟῸΟΝΗ. 

ἘΙΒΤΟΞΥ ΟΥ̓ ΤΗΣ ΒΕΡΑΒΑΤΙΘΌ ΕΙΝΟΏΌΟΜΒ ΟΕ Ι5ΒΑΕΙ, ΑΝῸ 0 ΑΗ 

ΤΙΣΙ, ΤῈ ΒΑΠῚ, ΟΕ ΤΗῈΕΒΕ ἙΟΒΜΕΒ. 

ΤὮθ ρεγίοα ἴπ σοι 186 οονθηδηῦ ῥθορὶβ ἴοσηι ἔτγοὸ Κἰπράομιβ 
βιδησίηρ δ᾽46 ὈΥ 846, [118 ἰπίο ἴἄγθθ θροοῖβ, ἡ μῖοῖι ἀγθ οἰθαυὶῪ 
ἀἰβειπρτίθηοθά ΠΌπι ΟὯΘ ΘΠΟΙΠΟΣ ἴθ ἃ χοϑὶρίουβ δηά ρο] 08] 
γταβρθοῖ, Τα ἢγβὲ θροοῖὶ Θοταρυῖβοβ {π6 ἱπίοσναὶ ἔγοπι [ῃ6 βθραγᾶ- 
τἴοη οὗ [6 ἔννο Κίπράοιηθ ἴο {μ6 θαρίπηΐηρ οὗ ΑΒ Δδ᾽8. γοῖρτι δῃὰ 
186 ὅδε}: γοαῦ οὔ {π γεῖστι οὐ 488 Κίηρ οὗ δ πάῃ, σμαρ. χἱ!.---ανὶ. 
ΤῊ βϑραγαίθ Εἰῃράομηθ βίδπα ἴῃ ΒΟβΕ ΠΠὙ ὕο Θδοὶ οὐδεν ἀπῈ} 10 
ΘΟΠΊ68 ἴο Δ ΟΡΘΠ 81) σΘΠΘΓᾺΙ Ὑγ8 7) ΜΠ ]Οἢ ΘΠ 45 ἴῃ ἃ στοαῖ ἀοἴθαι 
ΟΥ̓ Ἴβγαθὶ, σι Ἀ}]6 [Π6 Ἰιοβι116 ροβίτοῃ οὗ 1η6 ἔτγο Κι πράοπιβ ἰ8 ποῖ 
σμαῆροά. [Ιῃ ἃ σοϊρίουβ ροϊηΐ οὗ νυἱϑῦγ {π0 σδΙ γοσβρ ἱπίσο- 
ἀπορὰ Ὀγ ΦΨεογοόθοδπι 18 οοππθ4 Ἡ]ποὰΣ ἱποσγαρείοη ; ἰῃ δ υἀαἢ 
186 Ἰεραὶ γνγουβῃῖρ οὗ ψϑβονδῖ αἵ “6 γυβαίθιῃ ἢδ5 ἴο οοπίβπά αἱ ἢγβι 
τ τἢ 16 ΟἝΠδδη  Ἰ8ἢ 1Δο]αἴτγ, ἈΠῈ] {Π|0 Ἰαύναν 18 ϑχίθστηϊπαίθα ὈῪ 
ΑΒ84.--- δ βοοοῃὰ ϑροοῦ οχίθπαβ ἔγοπι Α]18}0 ἴῃ 1βγδοὶ δῃὰ “6 }ο- 
Βδρμαὶ ἴῃ Φυάδῃ ἰο ἐμ6 ἀθδι!β οὗ ϑογαπι, Κίηρ οἵ Ιβγαϑὶ, ἀπά 
ΑΒαζίδϊ, Κίῃρ οἵ πάλῃ, εβδοίοα Ὀγ «6]νὰ οἰαρ. χυἱϊ.---ὸ ΚΊ. χ. 
Βατίηρ ἐπΐ8 ροτῖοά, νοσῪ Ὀτίοϑε ἰπ 118 οογηραβ8, Ὀαΐ οὗ νϑϑί ᾿προγ- 
ἴδποθ ἴον ἔπ6 ᾿ἱπίοσῃαὶ Ὠϊβίοσυ οὗ (π6 {πθοοῦϑον, [βγδθὶ ἢδβ ἴο οοῃ- 
τοπὰ ΘΟμΒίΔὨΠΥ τ ἢ 186 Θγτίδηβ, τἢ 116 δὲ Ἰιοσηθ 1816 οσβμὶρ οὗ 
Βαδὶ ργονβδῖίβ : ἴξ 8. ου ἔἸθμΪν ὕθστὴβ τ πἀ δῇ, 80 Πα {10 
ἔνγο ΤΌγΑἱ Βοιι868 ἴΌσπὶ ἃ τπηαΊ ΣἸ ΠΟ Ἶ4] 81} 18 π|06, ὈΥ ὙΠ] Οἢ «}πά8} ἷ8 
ποῖ ΟὨΪΥ ἰῃνο]νγϑα ἴῃ [Π6 ρο] εἶς 4] 8. ΓἹ1 8 οὔ 18γ86] στ 1[μ6 Θγτῖδπδ, 
θυϊ 8180 ἀἄγαννῃ ἰπῖο {Π|6 Ῥμαπίοίαῃ ΜΡ σΒῃρ οἵ Β48].--- πὶ [89 
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τπἰγά ϑροοῖ βπα!ν (ἔτοπι 2 ΚΙ. χὶ.---αν ].) 186. ἔτγο Κίῃράοπιβ 
αἴον [Π6Ὺ πᾶν σθοονθγθα ἤΌμὰ [86 ψοιπάβ ἰηβιοῦοα ΒΥ {116 νοῦ- 
βῖρ οὗ Βαδὶ ἀπά ἐμ ϑυυΐδηβ, θηῦθι' ἀρϑίη ἰηΐο ΒΟ βο 1168 τυ] ἢ οἢ 6 
Βηοίμοσ. [ἢ ΘΟΠΒΘ]ΌΘηΟΘ οὗὨ [8 Ποβεῖ]6 ἔθοιηρσ Τπσοὰρ ἢ {8.6 
απί μϑοογαίίο ΡΟ] οΥ οὗ [16 Ὁπροῦϊγ ΑΒΖ, {π6 ὙὙΑΥ ͵ἰβ οροπβά ἔοσ' 
1η6 Αβϑυγίδῃβ ἱπίο Οδπδᾶδπ, 0 δῇδν τϑρϑαίθαά ᾿ῃνδϑίοῃβ οὐ οΣ- 
ταγῃ {86 Κίπράοπι οὗὨ Ιβγϑαὶ, νιοὶ μδὰ ρίνθῃ ἂρ [86 βοσνῖοα οἵ 
88] οογίαἰηγ, θαΐ ποῦ ἐπὶ οὗ [88 οαἰνβδ, απὰ Ὀχίηρ' ουθη } πά δ}, 
ὙΠθγο ἴπ|6 Του! 8] τα πὶ ρ] 6 - σοσβῃῖρ οοπεἰπυθὰ ἴο ργονδὶ] {11 186 
εἶπιο οὗ Φοΐμαπι, ἐπουρῖ ἀπᾶογ ΑἰαΖ ἰΔοἸδίγυ οὗ ον συ Κἰπά τγα8 
[οβίογθά ἀπά ἱπάπ]ραβά, ἰο [Π6 Ὀγίηκ οὔ συΐπ. 

Απιοπρ ἴμ6 πηοβὶ αἰ ας ρατίβ οὗ ε})18 ρογίϊου οὔ [π6 βίου 
οὗ 106 οονθπαπὲ ρβθορὶθ 18 {Ππ8 σμγοποϊορίοαὶ σοπιραϊαίίοπ οὗ (818 
Ρουΐοά ἴῃ σΒ01]6 δπὰ ἴῃ ῥαγῇ. Αβ ἴπ ον θΟΟΚΒ ποῖ ομἱγ {πὸ 
Ἰεησίι οὗ 189 τοῖσι οὗ ϑδοὶι Κίπρ οὗ 1βγαϑὶ δῃὰ Ψυάδῃ ἴ8 ρίνθη, 
Ῥαξ αἶ8ο ϑδοὴ σοτῃηπηθποοηθῃΐ οὗἁὨ 1Π|6 γαΐρῃ οὔ δ 18γϑϑ 1158} Κὶπρ 
ἰ5. ἀοίογηποά δοοογάϊηρ ἴο ἐπ γϑαῦ οἵ ἔμ γεῖρτι οὗ {Π10 οοῃΐθπι- 
ῬΟΓΑΓΥ͂ «}Θννῖβιι Κίηρ δηὰ ἱπνυθυβοὶυ ; νγα οὈΐαίπ ΒΥ {8686 ἀϊβογθης 
βίδϊθιηθηΐβ ἃ σἤθος σΟΓΔΙΏΪΥ [Ὁ {π6 πιοῦθ δχδοὶ ἤχιηρ οὗ ἔπῸ 
ΘΠ τοπο]ορίοαὶ ἀαίο8, δας [18 ἀραίῃ ἰβ γβ! ἀογθά Ἵχίσχοιμθὶυ αἀἸοα]Ὲ 
Ὀγ 186 δε {π|2ὲ 1Π6 5ὰπὶ οὗἉ [Π6 γϑᾶγβ οὔ 1}6 τοῖρῃ οἱ βονθσαὶ Κίπρϑ 
18. ΘΟΠΙΠΊΟΠΙΥ͂ ργθαίον ἴῃδη [ΠΟΥ ο8Π Πᾶν σοϊσηθα δοςογάϊηρ ἴο 
1Π|6 ΒΥ πο γοηϊβίϊς βίδίθιηθηῦβ οὐ {Π|6 ΘΟΠ ΘΠΙΡΟΥΔΙῪ ΒΟΥ ΤΟΙ ρΊΒ πὶ 
19 οὐ ν Κἰηράοιι. ΟΠ γοπο]ορβίβ μᾶγα ἐπογθίοσθ αἱ 811 {ἰπηθ8 
Θπἀοανουτοά ἴο τϑοοηςῖ]θ {686 αἰνουρίηρ ομγοποϊορίοαὶ ἀαία ὈΥ͂ 
Τλθ8Π8 ΟΥ̓ ΤΠ6 Πγροί 688 οὔ ἱποχδοῖ βίφίθιηθηῖβ οὐ οο-τορθηοίεα 
δηα ἱπέονγόσπα. Βαϊ {π686 ΠΥΡοΙ 6888 τ πιϑῖη ΙΩΘΓΘΙΥ 81 ΑΥδῖ- 
ἸΥΑΥῪ ΘΧΡΘαΙΘηΣ ἃ8 ἰοπρ' ἃ8 ἔῃοῖ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ 15 ἠοῦ ΧΙ 64, δηά 
δὲ {Π60 8απιοίϊτηθ ἃ χϑα ῥγϊποὶρίθ ἕν {ποὶγ δρρ!!οαίζοι ροϊπιοὰ 
ουἵ, Τοῖν πϑοθββιΥ σου δι ηἶν [Ὁ]οντβ ΜΠ αἰπιοβὲ ἀθιηοπδβίγαϊίνθ 
ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ ἤροιι Π6 Ὀ]0]1 4] ἰοχέ, ἱπαϑιηαοῖ 88 σμουΐ μοὶ 186 
ἀἰθδγθμὶ πυπιθοτβ οὗὨ γθασβ ἃγθ δ βο] ΓΟ] Ὁ ᾿ΓΓΘΟΟΠΟΙ]8016 ; ἐμ 
Ὀυϊποίρ]θ ᾿γίηρ αὖ {πο ἰοαπάδίίοη οὔ {π6 ἀϊνογρίπρ οἰσοποϊορίςαὶ 
βιδιθιηθηΐβ οὗ {π6 ἰοχί, ὁπ ἔπ σοί σασΥ, τ βπα πονβοῦα ργὸ- 

ι Ἑογὰ, ὙΠ. Βθοῦ (Υ δγοϊηϊαμρ ἄορ Εϑρίογιπρβήδαγα, τϑίομο ἀΐθ 
μοὶ]. βοιγῆν θα Καὶ δηΐρϑη νοῦ Ψυἀα τ, 18γ86] Ὀρίρεϊορί, 1,02. 1151) 
888 Ὀεβί 468 μιδᾶ σϑοουσβο ἴο {Π6 δ]ίορϑίμον ρτοιπά]θββ μυροίμθβὶβ, ἐμαὶ 
186 γδαγβ οὔ ἴμ6 [βγϑϑὶ ἰθἢι Κίπρβ τθτο Ἰαπδν, ἱμοβο οὔ (ῃ6 “6 8} βοῖδυ. 

ἕως 
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Ῥουπάοα, δῃα {Βογθίοσα 4130 1ξ ἴ'δ8 Ῥθθῃ ἀϊδοονογεὰ ὈΥ ἔδυ οἴτο- 
ποϊορίβέ8, απ σοηΒἰβίθ ΠΕ} Υ οατγτὶθα οαζ ὈΥ͂ ΠΟΘ, οη ψἘΪΟΝ δοοοὰηὶ 
ΑἸ] ἙΠτοπο]ορῖοαὶ σοπιρυξδίϊοη8 ἀγθ ἀσβιϊςαϊθ οὐἨ ἐῃ8 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ 
ςογδϊπὲν ἀμ σΟὨβἰβίθ που, δἃπά ἀονίαίθ ὙοΥῪ ΜΙ ΘΙ Υ ἔγοπὶ ὁπ 6 
δἰποῖπον ἰπ ἀοία!]8.1 Υ͵6 Βοονθ, πονγονοῦ, πὶ ποῖ ΟὨ]Ὺ [89 
Ἰοηρστη οὗ {Πϊ8 τ μῸ]6 ροτῖοά δηά 118 οἰ θῦ θροοἕ8, Ὀαϊ αἰβο 1ῃ9 
ἀυγαίίοη οὗὨἨ [Π6 86 Ύ 6 γ] ὑϑῖρτιβ ΤὩΑΥ 6 ἀθίθγτηϊ θα τυ Ἱεἢ (Ο]6 ΓΑ Ὁ]9 
ΠΟΥΔΙΠΕΥ ἤτοτα [Π6 ὈΣΌ]1ΟΑΙ βιαιθμηθη 8, 88 {Π|686 ἃτὸ ἈΥ͂ ΠΟ ΠΙΘΒΏ8 
80 ἰποχϑοῖ οὐ ΔΙ ΓΑΤῪ 88 ἸΩΔΏΥ͂ ΟΠΤΟΠΟΙορὶδίβ ἤανθ δββοσίοα. 3 

1 ΤΉ, ἴον θχδπιρὶθ, (86 ἀυγκαίίοη οἵ ἔμ Κίηράοτῃ ο [5γϑϑὶ] (ογ ον 
Ῥουοά), δοοογάϊηρ' τὸ Ε', ὙΥ. Βεδν, δπιουπίεα ἴο 219 γϑδγβ; δοοογάϊπρ' 
ἴο Μδυβῆδῃι, 285 γϑδγβ; δοοογάϊηρ ἰοὸ [,1|ϑπὲ μα], 261 ; δοοογάϊηρ ἰο 
Ζ. α. Ετδηκ (Αβίτοη. ασαπάγθομβπαπρ ἀον Ὁ]. (ἰδβοῖ. Οοἰΐεβ, ΥΥ ἵπον 
(Ὀ101. Β.Υ͂.. 1. ν. 130), αηὰ ἀθ6 Ὑῇοίί6 (Αὐοδθο]. Ὁ. 48, 84 οἀ.), 268 ; 
δοοογαΐηρ ἰο Βοηροὶ (ογάο ἱεπιρ.) διὰ Η. γ᾿ ΟἿγ. Βϑημπίρβθη (Ὁ 10]. 
Ζοϊξοομη. 1778), 259; δοοογάϊηρ ἰοὸ 1. Νίο. Τίοϊθ, 260; δοοοτάϊηρ ἴα 
4165 γίρποϊεθ, 245, δοοογάϊηρ ἰο Αγολίπαγα, 205; ἀπᾶ δοοογάϊΐηρ ἴο 
Φοβοῦ. Ηδυίτηδηπ (ἐψδίεπι. οὐτοποῖ, διίδὶ. Ποοίοος. 1111), 266 γθατγβ. 
Οὐοπιρ. δἰδο Οἴθγμδὰβ δρίοἱϊ. ἀϊδί. οἤτοη. (ἀτὅπίηρ. 1789) Ρ. 88 ἢ,, ἀπὰ 
Οἰδεγὶ Μέτνι. βὰγ δ ϑμγοποὶ. οἵο. πῃ Μόμῃι. ἀθ 1᾿ δοδά. ἀ68 ἴῃ βογὶρί. χχχί. 
1 δ4ᾳ. - 

3 ΤῈ, ἴου δχαπιρῖθ, . Νίο. Τίοἰθ, ΟἩγομοϊορίθ ἀθ8. Α. Ταϑβί., Βγθ- 
τηθη 1839, Ρ. 89 ἔι, βᾶγ8: “ ΤΏδ οὨγομοϊορίοδὶ βιδίθπηθηΐβ ἀγα τοὶ ρίγοη 
τὶς ἀυῖ τ μτμοιῖοαὶ δοοῦτδου, ὈῬπί τὶ ἐπ6 Ἰοοβθῆοβα, τ οι 18 ἑουπά ἴῃ 
φοπιπιοη 16. Α8 γἷἮὸἫ ΠΟΔΓ ΟΠ6, ὙΠΟ, Ὁ δχδιηρΐθ, 18 80 Ὑϑδῦβ δηᾶ 
ΒΟΙΩῺΘ Πηοη ἢ} οἷ, ϑοιηθιϊπιθ8 δα , 1 8πὶ ἴπ τὰῦ 8018 γϑᾶγ, βοιπϑίἑπιθβ 
ΤΩΟΓΟ δοουγδίοὶυ, ἴ δηὶ πὶ (86 8181 Υ6 8, Β0 8180 ἴῃ (ἢ βόοῖβ οὗ Κίπρβ 
ἐδο 171} γεᾶγ, οὐ {80 γεᾶγ 17 οἵ ἃ Κίπρ', ἸΠΔῪ βοπηϑίϊπιθβ τηθϑῃ {86 {{π|6 
ΔΊΟΥ ἢ6 Ὧ88 τοϊρτιιοά 17 ὙΘΆΥΒ δηὰ ὈρΡΤΑΓΒ, Βοιηθίϊ ΠΙ08 ἸΠΟΓΘ ΘΧΘΟΟΥ͂ 
186 εἶπιο ἤγοια [86 1618 ἰο {μ6 17} γϑὰγ οὗ ᾿ιἴ8 τοὶβη. [ἋὉ {86 βίδίο- 
τοθηΐβ οὗ (86 τοῖρτιβ οὗ ἴπ0 Κίῃρ5 ΟὨ]Υ [Ὁ] γϑδγβ ἃ΄Θ ὉΒΌΔΙ]Υ τηθοςϊοηοά, 
Ὁ 116 πδίαγα ν (ΠΟΥ Βᾶνο ποὺ γοϊρηθὰ ααἰἱΐθ [0}}] γοατβΊ Ηδτγο (868 
ΟΟΟΌΓΒ ρτοδὶ ἱποχδοίηεβε ἰπ (Π6 βίδίθσηθηίβ οὗ {ϊπτπη86. ΤῊΘ ΒΡΘΓΠΌΤΩΉΘΓΑΥΥ 
ΤῊΟΠΙὮΒ 8.Ὸ Βοπιθίϊπηθβ ποῖ ἱποϊυἀοᾶ αἱ 4}1 ἴῃ {π6 οοπιραϊδίίοῃ, βοπιθ- 
τἴτηο8 ἐΠ6Υ ΔγΘ σβοκοηθα ἔογ ἃ [0}}] γϑαγ; δπά βθποθ ἔπθγθ 18 πὸ ἀοῆηϊίθ 
Το ; θαΐ ὁπ6 {{π|0 ΡαΓΠΔΡ5 ἃ ἴδιν τη ἢ8 8.6 ΓΟ Κομηϑα [Ὁ ἃ {π|] ὙΘΆΓ, 
Θηοίβοῦ ἐΐπιθ ἃ ρτθαίο πα θοῦ 8 πού σϑοκοπϑᾶ δἱ 4]}, }βέ 48 ἷβ ἀβιυιδὶ 
ΜΠ τι8 ἴῃ ογἴπαγῪ {8  μθη ᾿ν6 βἰαίθ ἤοῦγ οἷἃ ΔΠΥ͂ οπ0 8.1. Βαὶ {πῖ8 
ἱποσΌΓΔΟΥ [8 οαττοα 5.}}} ἐαγίπον {μδη ἰξ 18 ποηῦ ἴο δ6 τὶ 8. Εὸν 
ΒοΙῃ οἰ ἴπη68 186 γθδγβ οὗ ἃ Κίπρ' ἃΥΘ 80 οοηραίοά, [π8ὲ ΟΠ] [86 {1 ν δγ8 
(ἄοπι ἔμο ἢταὶ οἵ Νίβαπ ἰὸ {86 1αεὶ οἵ Αγ) το βιδίο, δηὰ τὴ 
τοοηίη8 τ Βίοἢ δο τοϊρηδᾶ Βαίοτο δπᾶ δον {πὶ ἀδίθ ἄγ τοί ἴβκοῃ ἱπίο 
δοοουπί, ονθῃ ἴζ (ΠΥ Βμου]ὰ ἰορθίμου πῆρα Ρ δἰπιοβὲ ἃ Ὑ68 7, οὗ 
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γ9 δβϑατηθ 'π ἴΠ6 Κίηράοπι οὗ ὁ υὐδἢ πὸ ἐπέσγγοσηωπι δῦ 411, Ὀπὶ 
ΤΩΘΙΟΪΥ ἃ ΠΟ. ΤΟΡΘΠΟΥ͂ (ἐμαὶ οὔ Φογατα ὙγὴΓἢ Ηἷμ ἐΑΊ ΠΟΥ δ ΠοβΒαρ μα) 
ῬΥΘΕΙΥ͂ ΟἰΘΑΥΥ ἱπάϊοαϊθα ἴῃ [6 ἰοχὲ (2 ΚΊ. υἱῖϊ. 16), ἀπὰ 'π 189 
Κιηράομι οὗὨ Ιδθγαθὶ πὸ φο- ΤΡΌΠΟΥ, Ὀαϊ ΟὨΪΥ ἵτο ἐπέσγγοσηπα (86 
916 δεν Φοιοθοδπι ΠῚ. [ῃ6 οἵπον δαΐτγοοη Ῥοκδὴ ἀπὰ ΗΒ θΆ), 
Δηὰ σϑοοηοῖθ ἴΠ0 αἰβόγθποθβ αὐ βίη ἤομτ [πὸ βυπομγοηϊβεῖς 
ἀοιοστηϊπδίϊοηβ οὐὨ ἔπη δοοοσάϊηρ ἴο {π6 ῥσῖποῖρ!]θ ΔΙΡΟΘαῪ ῥσὸ- 
Ῥουπάαά πῃ {π6 ΤαἸπιαά, ἔπαξ [ἢ γοατβ οὗ [Π6 Κίπρβ γοσθ οοπηϊοὰ 
οἷν ἔγοπι Νίβαπ ἰο ΝΊβδῃ, δπὰ ἴῃ βοἢ ἃ ΠΒΏΠΟΡ ὑπαὶ ονθῃ 8 
β'ηρἷθ ἀΑΥ ὈοίοΣΘ οὐ δον {πὸ ἤγβί οὔ Νίβαπ νσὰβ τθοκοηϑά ϑααδὶ 
ἴο 6 γϑασ Οπ {Ππ|8 ρεϊποῖρ᾽β, ἰῃ δοοογάδησο σὴ ἢ τ μ]οἷι ἃ τεῖρτι, 
ἴον ὀχδπιρὶθ ἐμαὶ οὗ Βδδβῆα, ψηἱοῖ Ἰαβέθα ΟὨΪῪ ἔνγθη υ-ἶνγο ὙΘΔΓΒ 
Δ ΒΟΠῚΘ πη Π 8, ΠΙΔΥ 6 δίδίθα δὲ ὑνγθηςυ- ΟΣ Ὑ6 818, 5] 6, 
πϑηλοὶυ, ἰδ θοραῃ ποῖ ἰοηρ' θοίοσο {πὸ ΝΙίβδῃ οὗ {Π6 Ὑϑδσ ἐνγθηίγ- 
ἴῆγθο ἤοπα 1Π6 βοραγδίϊοῃ οὗ [9 Κίπράοτηβ, ἀπά οηἀθὰ ϑοοῃ δήθσγ 
188ὲ οὗ [π6 γοᾶν ἔοσίγ-ῆνθ, ἰβ δαβοὰ {π6 (Ὁ]ονσίπρ οΠτοποϊορίοαδὶ 
140]9 ἔτοπι οἂγ ροτῖοά :---- 

ΘΟΥ̓ΘΏ ΙΏΟΓΘ ἰΠδῃ ἃ ΥΟΔΥ ; ΒΟΙΩΘΕΙΏ6Β, Οἢ. (86 ΘΟὨΙΓΑΓΎ, ἔπ686 πιο ἢ 8 ὁπ 
ῬΟΙδ β[ἀ68 αγὸ βοὶ ἄουγῃ ἴον ἃ 1} γϑασ.᾽"" Βαΐ ἴῃ {μ18 ἀχίθηᾶορα Β6πθθ 
186 δϑβοχίϑα ἱπαοουγθου 8 δὼ ππίουπαοα δϑϑαπιρίΐοη. 

1 Οομρασθ Οεπιατα Βαδ. ἐγαοίαί. ΣΎ ὐλ Ἢ οαρ. ἴ. 70]. 8, ». 1 εά. 

Απιοιείοά: γΌ ΣΟ δδδια ὈΛΟΠΟΝ ὈΓῚΡ ΓΟ. ΓΝ “ ποπ πυπιόγαπέ ὅν 
γερίδιιϑ πἶει α Νίδαπο " (1.6. τέσωπι αΉπ08 ποΉ πἰδὶ α Νίραπο πμπιεγαη) ; 

οἱ ἐδιῖβ, αὖος οἰξϊπρ' βονοσαῖ δαίμοτβ ἴῃ ῥτοοῦ οἵ ἴϊ, μεἷ ΣῳΤΌΓΙ Ἢ ἼΩΝ 
δ νῦ ρον μὸν ὋΣ “ ἀἰαιε Ε. Ολανάα : Ὧοο ποτὶ ἀοοεπέ πίεὶ 
ἄε τεγίδιβ Ιεγαεϊξίαγωπι," Ιδἰα. [ο]. 2. ». ἃ. ΤΟΣ ὉΝΝᾺ ἸΡῺ 

ΓΟ ὈΥΩΤΙ ΤΣ πτν ὉΥῚ ὉΠ σΟ» “ Νιίμαπει ἑηέαπι ἀπηὶ 
γεέσίδιδ, αο ἀἶδε φυιϊάδηι μπλι8 ἵπ ἀππο (υἱάεϊ, ροϑί οαἰεηάας Νιδαηὶ) ἐπδίαν 
απηὶ οοπιρμίαξιτ." 161. ΣῊ ὩΥΦΤῚ ΓΦ ΟΞ ὝΤΙΝ ΟΥν “ἀπὼν 

αἰοε ἴηι πε αππὶ Ῥγο ἀπηὸ οοπιρυαίιν." ὙῚῈᾺ (ΐ8 οοηρ. ὙΡΊ686]οσ, 
οΒγοηοὶ, βγηορβο ἀον υἱοῦ Ενδηρ. Ηδηηρ. 1848, Ρ. ὅ2 Ε΄, τγβο μδ5β ργονοὰ 
ἔπο οχίβίθηςο οὗ ἐπιἴ8 τιοᾶθ οἵ τϑοκοπίηρ 8130 ἴῃ Ψόβορμαθ. [ἡ 86 Νὸν 
ἸΤοδίδιμθηξ αἶβο ἴὲ 5 ἐουπᾶ, ἴος ὁχδπιρ]θ, ἴα (86 βίδίοσιθπὶ ὑπαὶ 71 68ὰ8 
ἸΑΥ͂ ἐἄγϑθ ἄδγυβ ἴῃ [86 ρσταᾶνο, δῃὰ ἐβογοίοτο οδηποί, τ ἢ 7. Ἠδτίμπδπα 
ἦν Ρ. 4. Ρ. 258 ἢ, Ὀ6 τοργοϑθιίθα 88 ἃ τηθγο ἱηνθηϊίου οὗ (μ8 ἘΔΡΟΐπΒ 
δια Ἰδαίου δοτητηθηίδίοσβ, ουϑῃ ἢ 10 τγογα ποὶ οαγτὶ θὰ οαἱ τ ἢ {6 αἰπιοοὲ 
οοηϑἰϑίοπου ὃν {π6 δυΐμοσβ οὗὁἨ ἐμὲ ΒΙδ]6, (μαὲ ἃ ϑἴῃρὶ9 ἄδυ δἴνον Νίβδῃ 
ΟΥ ἔϊιο ΒΘρΙ ππίπρ᾽ οὗἩ [Π6 Ὑ6ΔΣ γα οοχη θα [ὉΓ αὶ ψῈΟΪΘ Ὑ6ΆΓ, 88 ΔΡρβδιβ 
ἴἰο ΌΠοΥν ἔτοπη 2 ΚΙ. χν, 17 διὰ 28. 
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Φοτοθοδια 11. 

ΑἸΔΙΘΩΥ 
Α:δυϊδῆ, θΘ τηϑ. 
ϑΒδι στα 1 πὶ. 
Μοπδηθαι 
ῬοκΚδΒΙΔῊ 
Ῥοκδῃ 

ἈΠΔΤΟΩΥ 

Ηοεβοας, τας 
ῬαΙΙ οἵ Κίπράοπι 

ΤῊ 8 Δ 0]6 σοσγοβροη 8 ἰῃ 1ῃ6 ἀθιοτταϊπδίίοη οὐ ἐμ6 Ἰϑηρσίῃ οὗ 
118 ρευοά ψ ΙΕ [μ0 πϑααὶ δββατηρθοη 88 ἴο {Ππ6 Βορίπηΐηρ' δηὰ 
οπά οὗ ἔα Κίπράομῃ οὗὨ {πὸ ἰοπ {γ068, ας ἀθνίαίοβ ΠΌτα 1 ἴῃ 
βοῖηα ἀοί8118 οὐ {Π|6 ἰπίοσυθηΐην ἀθίθστω ΠΑ[Ι ΟΠ οὗὨἨ γὙϑᾶγ8, 88 [8 
Το γοπομιηθηΐ οὗ {Π|6 γϑαγβ οὗ [Π6 Ταΐρτιβ οὔ 11:0 Κίῃρβ οὗ 18γ86] δῃὰ 

1 ὙΥΒΙΘΝ μα8. Ῥαβϑϑϑά οὐδὸν ἔγοπιὶ ζ᾽εβεγίὶ ἀππαῖδε Κεῖ. εἰ Νουὶ Τεοί. 
ἰπίο πιοδὲ οοπιρθηάβ οὗἨ Ὀ᾽]108] ὑωρ δὲ δὰ σι ΐοῖ, διμοηρ Οἰμ6Γ8, 
Φαμη, 101. Ατοο]. ἱϊ. 1, Ρ. 1ὅ9, ἀπὰ ἀ6  οἰίθ, ἱπ ἐμ6 ϑϑοοῃᾷᾶ οάϊεοι 
οὗ δ΄8. Βοῦγ. Δ. Ατὐομθοὶ. Βανθ Φ]]ονϑὰ, τῶν δ 186 δέον [Ὁ ὕνο 
γΕΓΥ ἱπδυβηοϊοπι τοϑοηβ δβδίρηθα δραϊηθὶ 10 ᾿Ὺ ΤΥ πον (Ὁ10]. ΕΚ. 1]. 
Ρ. 780 4 Βα8 δρδίῃ ἀθραγίβα ἔγοσα ἰΐ. 
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Ψυάαι βἰαιοά ἴῃ ὙΠ0]6 ὩΌΠΙθΕΥΒ δοοογαϊηρ ἴο {π6 δρονθ- 6 ῃ- 
εἰοηθα ρυποῖρ]6, 88 Ὀ6θη δἰξθιιρίθα ἴο Ὀ6 οδιτίθα οαδ ΘΟ, ϑίβ πεν 
σῖτπ [μ6. οἰοβοϑὲ ροββίθ]6 δάμθυθποθ ἴο [Π6 βυπομτζοηίϊβιϊς βίδεθ- 
τηθηΐβ οὔ {πὸ ἰοχί.᾿--- ΤῊ γϑδγβ Β.Ο. δῃῃοχϑα ἰὸ πὸ (806 τοϑὺ οἱ 
τ86 ὁη6 μαπὰ οἡ 1}8, [πῇ [ῃ9 ϑῃά οὔ 1:6 βϑυθῃὶν γαατθ᾽ ΒΑΡΥ- 
Ἰοπίβῃ σαρ νυ οὗ τμ6 9.78, ψ]] οἷν οσσαγτοα ἴῃ ἐπ ἤγβὲ γϑὰσ οὗ 
1116 8016 βονθζοί ῃΥ οὗἩ Ογταβ ονοῦ [6 Μοάο- ΒΑ Υ]οηΐδπ οπιρῖγα, 
[115 ἴῃ [86 γϑὰρ ὅ80 Β.0.,2 οὐ [π6 οἴ μη, οὔ ἴμ6 φοηπηοῃ 
Αβϑα τη ρθη {πῶ ἔτοτα 186 [4}] οὗ [π6 κίηρσάοιμι οὗἉἍ [5τ86] ἰο [89 ἀθ- 
βίγυσίοη οὗἉ «“Θγιβαίθιῃ ἰῃ {πὸ 111} γον οὗ Ζϑάρθκίδῃ 1328--- 84 
ΥΘΆΓΒ Θἰαρβθά, ϑυ οἢ ΠΌΛΗΟΣ 8. οὈίαὶηβα Ὁ {Π6 βἴπιρ]6 δά ϊεῖομ 
ΟὔἼΠ6 γθαῖβ ἰῃ (6 τοῖρῃδ οὗ {Π8 “ον ϑῃ Κίηρε ἀατίπρ' [818 ρογοά. 
Βαϊ 88 νγ ἀτθ [Ἁ]}Υ Θη. 1164, ἀοοογαϊηρ το ὑπ ρτϊποῖρ]6 ΓΟ] ονθὰ ὈΥ 
[86 δυῖθον οὔ ἔπ6 Βοοϊκβ οὗ Κίηρβ ἰπ 1118 ρουϊοά, ἴο Π6 ργαεβατηρϊοι 
τιαῦ [ἢ6 γϑδγῦβ οὔ {Π|6 βονθγοῖρτιβ οὔ  πἀ δῇ ἴον {Π|π ἀδβιγαοιίοη οὗ 
τῆ Κίπσάοπι οὗ 1βγ86], θοΐπρ σίνϑῃ 'π ἡ μοἷα Πα θ6Γ8, τγοτα ποῖ 
Αἰ γΑΥ8 σοπΊρ]οῖθ, {18 1α8ὲ ρϑσοά οὐ τ1πΠ6 Κίπράοιη οἵ “πάδ]ι ν"}}]} 
μάνα Βθθη ἴῃ τ δ ΠΥ ῬΟΥΠΔΡ8 ὑγὺ ΟΥ̓ ἔἤγ66 γϑᾶγβ ββοσίοσ ἔμδῃ ἰξ 
18. αβΌ 8} γθοκοηθά, δοοογάϊπηρ το σι] οἢ 41} τη6 αἰ ἴογθπὶ σἤγοπο- 
Ἰορῖοα] ἀαΐα τηυδὲ ὍΘ 86ῖ Ὀϑοὶς ὈΥ {Π6 βᾶπι ροῦϊοά. Βαΐ 88 ἰπ 
116 υὐίον αθβθῃςθ οὗ δοουγαΐθ βυποἨοηί βεὶς βίδιθιηθηΐβ οὗ {ϊπι|6 'π 
ΟἴΠοΣ παί!οη8 ΟΥ̓ Κἰ ράοτηβ, ΘΟΥ̓ΘΓῪ βίδπάαγὰ ἴον {18 τοἀποίξίοη [8115 
1.8, ἰδ 668 8 ν]88 06, ἴπ ΟΓΘΡ ἴο ἀνοϊά δηγίῃϊῃρ ΔΙ ΓΑΓΥ͂, ἕο 
ΔΌΪ46 ὈΥ [86 δϑϑυτηρίίοη οα παρά οη {Π|6 βίτηρ]6 ΙΒ] 1ςαὶ πυτηθοβ. 

1 ΤῊ ἰδ8]6 ἀονίδίοθ ἔγοπι ἐβοπὶ οα]ν ἴῃ ἐπὸ ων ἰο τῖϊ, 6 Β6- 
εἰππίπρ οὗ (π6 τοῖρτι οὗ Ψ βοδμδς οὗ [8γϑ6] ἴβ ρίαοδαὰ ἴῃ {86 ἐπϑηίυ- 
Βροοῃᾷ, ποί 88 ἱπ 2 ΚΙ, χὶϊῖ, 1 (Π6 ἐνγοηιγοί εἶτα, γ08Ὺ οὗἁἨὨ 76 Βοδϑῇ οὗ 
Φυάδβ, δπὰ {πδὶ οὗ {]Ζ ἰδ οὐ Α ζαυῖδῃ οἵ Ψυᾶδ ἱπ (μ6 δῆ θη, ποὲ δα 
ἷπ 2 ΚΙ. χν. 1 106 ἐννεπῦγ -Βανθηί ἢ, γὙγϑ8γ οὗὁὨ «ογοῦολπι οὗ [53γδ6], ἐῃ9 
ΤΟΆΒΟΠΒ 0 ψ ΐο. νν1}} Ὀ6 απο] θα ἴῃ ἐπ6ὲγ ργορον Ρ͵δοθβϑ. 

3 ΤῊ Ϊ58, νυ μοι ἰδ (86 ργθναθηὶ νίονν, γγὸ στουπὰ οπ ἐμ ἔδοί, {μαὶ ἴῃ 
ϑΟΥΘΗΥ͂ γΘΔΓΒ᾽ ΒΘΌΥΪΟπἶΒἢ σοδρίϊνὶ ιν οὔ {μ6 96 ν.8 (.}8Γ. χχν. 11) θδρῖμβ 
ψῖ ἢ ἐδ ἤσουν γον οὗ 6 μοι αἰκῖπι, ἴθ ἡ οἢ ΝΟΡΙΘ δ ἀποζζαγ, δηά, 
ἱπάοοᾶ, ἀοοογάϊπρ' ἰο Βογοβιβ, 8{1}} πῃ ἐμι6 1Πξ {ἴπ|6 οὗ εἶα ἔβί μον Νϑδορο- 
14888γ, ϑιηοίθ {6 Ερυρίίδηϑβ αἱ ΟἸγοθβίατη ου. 186 ΕἸαραγαίοβ (.76Γ. χἰνί, 
2); θαΐ {818 ἔουγί γοδν οὗ ̓ ϑ μοί Κὶπι οοϊποῖἀο8. τ ῖτ ἐμ ἐπσθηΐγ- τὲ οὗ 
ΝΑ οροϊαββαῦ, ἱπ γΒο86 ΘΓ γ ΔΓ δῃ ΘΟ ἱρθ9 οὗ [86 πιοοῃ ποίβά ἴῃ ἐμ 
ΑἸπιαροδὲ νγδβ οὐϑεσνϑα, νι ῖς}, δοοογαϊπρ' ἴο (μ6 οοτιραϊδίϊοι οἵἩ [οἷον 
ἰπ ἴπ6 ΑΡδδηὰὶ. ἀον Βοι], Αοδᾶ, 1814 ἢ μἰβίογ. ΚΙ]. ρ. 202 διὰ 294, 
οοουττοά οα {86 ἐπηξγ-δθοομά οὗ Αγ] 621 Βι0. [{ {π|8. Ὀ6 οογτεοί, 
1π6 ὑποηίν-ἢτϑι γϑὰν οἵ ΝΑΟρΟΪ βδαν οοϊποϊἀθθ πίε 606 Β.0., ἀπὰ (6 
ΒΟΥ] ομβἢ οαρεϊν Υ οὔ π6 76.718 δορδη 60θ 5.0.) ἀπά ϑηδεά 5686 Β.ο. 
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ΕἸσεί ἐροοῖ ; ἔγοτα {86 ἀἰνίβίομι οἔἼΠ6 Κἰησάομῃ ἴο ΑΠΔΡ οὗ [βγδοὶ 
πα Αβὰ οἵ πάλῃ. ΤῊϊβ βραςθ οὗ 57 γϑᾶγβ θαρὶπϑ σῖῖμ 188 
τονοῖὲ οὔ [Π6 ἴδῃ ἐγῖθ68 τοι 1Π6 Βουβο οἵ Πανὶ, δηὰ ἐμ ἔουπάα- 
ἕοη οἵ {Π6 Κίπράοπι οὗ ἴβγαϑὶ Ὀγ “)}ϑγόθοδπι, ἀπὰ ἰ85 οοπιρ]ϑἐθά ἱπ 
186 Κίπράοπι οὗ Ιβγδ6] ὈΥῪ βὶχ βονδγεῖρτιβ οὗ ἔουν αἰ οσθης ἔλπι1}168, 
δηά ἴῃ ἐμαὶ οὗ πάδ]ι Ὁ πὸ τεῖρτιβ οὔ εἶιγθο Κίπρβ.---Αὔἴον [88 
δοςοῦηΐ οὗ ἴμ6 ρος] απὰ σε]ρίουβ οαπάαίϊοη οὗ ἴδ Κίῃρ- 
ἄοτα οὗ 116 ἴθπ ἐγῖθθβ (ὁ. χἱἹ.) (Ὁ]]ονγβ [6 ρσόρῆθου (α) οοη- 
σογηΐπρσ [Π6 δ1}}} οΥ ο4] σουβῃ!ρ ἱπιγοάποοά Ὀγ ΦΨ γοόβοδια (ςΒ. χἰ]].), 
(δ) οοποοσγπίηρ ἰμ6 μοῦβθ οὗ Φογοδοδτι ἀπα ἢΐ8 ἀυπαβίυ (οἰ. χὶν. 
1--19.) Το αἴθ ρίνοπ 106 τηοβὲ πηρογίδηςξ οἰγουτηβίδησαϑ ἴῃ 
116 τεΐρῃβ οὔ 146 «}ον δι Κίπρθ Ἐδμοθοδιη, ΑΒ ἴ7 4}, ἀπά Αβα 
(εἃ. χἰν. 20, χν. 24), οἡ νυ ἰοὶι ΠΠΑΠῪ {Π6 ἨἸίοΥΥ οὗ [ϑγδοὶ ἔγοιη 
18ὲ δοοββϑβϑίοη οὗ ΝΙδάδῃ ἰο (6 ἀθϑεῃ οὗ Οὐητὶ (οἰ. χν. 235, χνὶ. 28), 
δ ΒαΤΩΤΊΔΙΙΥ βιαιθά, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΞ ΧΗἧ. 

ΒΕΥΟΙΤ ΟΕ ΤῊΒ ΤῈΝ ΤΕΙΒΕΒ ΒΕΒΟΜ ΤῊΗΒ ΒΟΥΒΒ ΟΕ ΡΑΥΙΡ, 
νυν. 1---2394, ΟΌΜΡ. 2 ΟΒΕ. Χ.--ΧΙ. 4; ΕΟΥΝΡΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ 

ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ νυν. 28 --ϑ. 

Αὔον 7. Ὁ. Μ|ςοβδ6| 18 μά αἰὐοιαρίθα,} 1 ποῖ φαϊία ἴο ἠδ, 
γεῖ 48 ΤᾺΣ 88 ροββί 9 (0 θχοῦβθ [86 τϑνοὶὲ οὐ {6 ἔθη {1068 
ἴοι 186 τουδὶ μοῦβθ οὗ θαυ, ἀ6 είς (Βεἰίγ. 1. Ρ. 129) 
ΘΟΠ168 ἔογιναγὰ τ] [Π6 Δββθυοη : “' δοοογάϊπσ ἰο 1 ΚΙ. χὶϊ. 

1 Τὴ 186 Μοβ. βοδι. ἱ. 8 δὅ ΜίοΒ. πᾶὰθ ἱπ {860 παγγδίϊνο οὗ οὺγ 
εδδρίοσ ποιδίπρ δὺς “ δὴ οἰεοίογαὶ οοπίγδοί οὗ ἃ ῬΡθ00]6 δχϑγοϊβίπρ' {μεὶγ 
ττοοάοπι.᾽" Βαΐ πρδὶ ΜΙΝ. μογθ δά άποθβ ἰὸ ρσονοϑ, (μὲ {86 [ϑγϑϑ 188 
κἰηρβ ψοτο σοδίγιοιθὰ οἡ ἴπ6 ρατί οὗἨ {86 Ἐπ ορο ὉΥ ἰογιηβ οἵ οἸθοίίοη, 
τεδίβ Ὁροῖ τιοάθγῃ {Π6ογΐ 68 οὗ οοπϑιϊαἰοη αὶ ρονθγητηθηίβ οὗ τοι 186 
ΒΊθ16 ἱγῆονσβ ποϊβίηρ. Εον ὑμ6 οονθηδηΐ, ποι Πανὶ ὰ (2 ὅδῃ. ν. 6) 
φὐποϊυάοβ Βοΐοστο {86 [μοτὰ στ} [πὸ ὑγἱθθ8 οὐ ἐμοῖς ἀοΐῃρ' Βοπιαρθ ἰὸ 
μἷπι, 18. 88 ἔᾺ ἔγοτῃη 8 οοπίγδοϊ οὗ ο]εοίίομ, ἰῃ τ Βίοἢ Πἰπι  ἐδ οη8 οἵ {86 
ΤΟΥ͂Δ] ΒΟΥ͂ΓΟΤ ΜΓΕΓΘ ἱπηροθθᾶ οῃ 1860 Κίπρ' ΟΥ̓ [86 Ρθορ]θ, δ8 186 οογθπϑηῖ 
πὩ ἢ Το μοῖδάδ ἐμ ΒΙρᾺ ῥτίοβι (2 ΚΙ. χὶ. 17) δἱ (88 δποἰϊπιϊηρ οὗ Κρ 
οβοδβὰ παδάθ τ Φϑθονδα, (μ6 κῃ ἀπά (μ6 ρϑορὶθ. 

Υ͂ΟΙ,.. 1. 
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ἔϊθδ6 ἐὐῖ 68 δοίθα ἢ ρογέδος ργορυίθίυ, {ΠῸῪ πηδάθ Ἰδὲ δπά 
ἔαῖγ ἀοπηαπβ, δηὰ {πὸ Ὀΐδπιθ οου]Ἱὰ Ὀ6 αἰίγϊθαϊοά ΟὨΪΥ ἴο τπ6 
᾿αρτυάοποο οὗ Εββοροδπι. Ηον ἔδγ {μ18 ἀββουίΐοη θο] ΑἸ Υ οοι- 
ἘΓΑΛΘΉ68 8]} ἰδίου 8 Ὀθθη δἰγοδάν βἤονγῃ 'ῃ ΠΙΥ ἀροΐορ. 6.8. 
Ρ. 445 ἢ ὙΠ βοραγαίίοη οἵ {πθ86 ἐγ 68 ἔτοτι 18:6 ΒΟΥΘΓΕΙΡΉΓΥ 
οὗἩἨ 1π6 γόγαὶ ἐλ οἵ Πανὶα νγαὰβ οοσγίδί ν ἀθιοσταϊηθά οὗ αοά 
ἴον 1βγϑϑὶ ἃ5 ἃ Ραπίβῃπιοπὶ ἴογ {π6 ἸΔΟΎ οἵ ϑοϊοπιοι, δηά ἰΐ 
γνα8 ποῦ ΟὨΪΥ ργϑάϊοιοα πῃ σθηογαὶ ἰθστηβ ὈΥ [π6 ρτορῃθὶ ΑΒ 78} 
Βαξ 189 δονθγαίρῃεῦ ΟΥΟΓ ἰξ γγὰβ αἶβοὸ Ρτουπηϊβθα ἴο ϑγοθοῦπὶ: Ὀὰξ 
πο ΠοΣ (μ6 σοπάποϊ οὗἩ ἴΠπ686 ἰγῖ 68 18 ἐμουθῦυ ᾿υ801864, ποῦ [Π 0 
ΝΑΥ͂ Δ ἃ Ἰηδπηοῦ ἴῃ Ὑ] οὶ « νοθοδαι νἱο ΘΠ ΟἸΥ βοῖσζϑά ἀροη {116 
βονθγθῖρηῖγ, τ οἢ τπ6 Ἰωογὰ ἀαβίρτιθα ἴο ρῖνθ θ. Βα ψὮΥ 
ἀϊά ἐ16 ἐὐἴθο8 βοπὰ ἰο Εργρί ἴο Ὀγίπρ ῬδοΚ  γόθοδπι, νῃο Ἰιδά 
ΔΙΓοΔαΥ το 6 }] 61 ἀραϊηδβὲ βοϊοιμοπ, Ὀὰὲ Ὀδοδαβθ ἐμοῦ  τγοτθ ργθ- 
ΥἹΟΌΒΙΥ πιράϊἐδεϊηρ' Ρ]4Πη8 οὗ γθθ 6] οη, ἕὸς [86 Θχϑουξίου οὗ ψ Ὡς ἢ 
Ψογοδοατῃ 8θαπιθά ἰο ἐπιθηὶ ο δ6 186 ῬγΌμῈ ἤδη. Τἢδὶ {ΠΟῪ 
Δ] ΓΟρ ΙΒ 6. 861 8}}}γ οβδβοίβαά {π6 βαραγαίίοῃ ἀθϑίσηϑὰ οὔ ἀοά, δπὰ 
{ΠΟΓΘΌΥ ταδ4θ 1 ἃ οὐ Πλ}Π8] τονο]ῖ, 18 βῆονγη ΟΥ̓ ἴπ6 Ὑ]οἷθ ρτοὸ- 
δτο88 οὔ [Π| δῇαΙν, αβ ἰῦ '8 ἀθβου θα ἴῃ οὐγ οπαρίον. 
1. [π οὐδοῦ ἴο γϑοοῖνθ ὅπ μοιμαρθ οὗ {π6 ἔθη {γ1068, ψῃο 

ππάσογ {Π6 ἱπῆποποθ οὗ π6 ρονουῆι ὑγ1068 οὐ ΕΗ γαὶπὶ σγοτα Ἰοηρ 
δ'π66 76 ]ουβ οὗ 44}},} Βϑμοθοδπι Ρτοσοοϑά ἴο Κ'Βρομθπι, ΥΠΘ ΓΘ 
1688 ἐσ θ6 8 ὑγσῸ δββϑιη}] θα, ἴῃ ογά ον, 88 1ὲ 18 βαϊά, "γγὰς τίσοῖτο, 
“ἴο τᾶ Κο μίπι Κίπρ." Ο ἃ βιιρογβοῖαὶ νΐϑυν ἰδ πιίρῃιξ οθγιδί πὶ Υ 
ΔΡΡΘαν, {Ππαῦ {Π686 {1068 ἤδῦθ ΟΠΪΥ “' πιδάθ 80 ἀρηΐπ οὗἉ ἐοῖν οἱ 
τρις οὗ οἰθοιίοπ᾽ (αταπιδοῦρ, Βοος. ἰά. 11. Ρ.. 162); δὰ: ἱγγο- 
βρϑοῖίνθ οὗ {Π|8, ἐμαὶ ἘΠ6Ὺ δούαδ!Υ Πδ4 πῸ Ὁποοπάϊι!οηδὶ ἔτθθ 
ΤΊρῃ: οἵ οἰδοοῃ, ἀπᾶ, οὐ [Π9 σοπίγατΥ, δον ὑπ6 [οτὰ δὰ ῥγο- 
τηϊβθά ἴο ἴΠπ6 ροβίϑυϊν οὗ αν Π6 ρογρϑίιαὶ ϑουθυῖσηῖυ, ορϑάϊ- 
Θης0 ἴο αοἀ ἀοιπαπάρα {ἐπ ν]]]Ππηρ τοοορπϊτοη οὗὨἨ 1Π6 τἱρβμ ἃ] 
ὮΘΙΓ ἴο ἐιο {Πτοπθ, νγθ Βᾶν6 ΟὨΪ]Ὺ ἢ ρΑΓΌΪ 4} ἴο ΘΟΠΊΡΑΓΘ ΟἿ Ώ8Γ- 
ταῖν ψτἢ 1Π6 Ποϊηαρθ ἀθβοσῖθ6α, 2 81.) ὙΠ] ἢ 4}1 ἐἢ6 {σῖ068 οὗ 
Ιϑγδοὶ τομπάἀδσρὰ ἰο αν δὲ Ἡδθῦγοη, ἰο θ6 Ἵοῃνϊπορά οὗἁὨ {}18, 
τπᾶὲ [Π6 ἀθῇηϊτα ἰπθηιίομ (0 σϑρϑὶ ᾿ΔῪ αὖ ἐπ οι πάαιίοη οὗ τι8 
ςοπάυοῦ οὗ [Π6 ἴοπ {τδ68 τοϊαϊθὰ ἴπ {818 ρᾳβθαρθ. Το {γῖθ68 
σαηι6 ἰο Ὠανὶά αἱ Ηθῦτγοη, [ιἷ8 γεβϑίἀθῃοθ, ἀπά οἂπιθ τ ἢ ἐΠ6 σοπ- 

1 Οομαρ. ὦ. ΗΗ. Ῥενβολεῖν, αἶδ6. ἄε ἀεπιμϊαίίοπε Τεγαοἰ ἑατεπι πτῶ- 
ἐμα, ἰαπφμαπι ὑεγα εαιιϑα δοί5ϑδα αο ἀεδιϊἱ ἰαίαό ;ιἀαεοταπι τερυδίέοαο, 
Ῥυϊηϊοά ἴῃ Ηἷ8 ἀἰδδεγίαἰίοηεβ 1178. ν. 66 ἢ, 

᾿ς 
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ἰπδβοίοῃ, “ Ἧ)9 αὔὸ [ΠΥ Ῥοπθ δηὰ [ἢγ ἤρβῃ ; “ϑιονδη [88 βαϊά ἴο 
1866, ἐποὺ 53.141} ἔϑοά πιῦ ῥϑορὶθ [βγϑθὶ], δὰ βα]: Ὀ6. ῥχίῃοθ 
ΟΥ̓Υ [5γϑ6]" (2 ὅπ. νυ. 1, 2) Ηδθγθ, οὔ [9 ΘΟὨ ΓΑΙ, 

ΒΟΥ φοπιθ ποῖ ἴο Ψογάδβα] θη), Ποσθ Βμοθοδι δὰ δβοθπάθά 
186 τῃγοπθ, θὰΐ δβϑϑιῦ δ αἱ ϑ'Βεοιθπι, ψθἱῃμογ ΒϑΒοθοδπι 
τοῦδέ ΘΟπ16, ἃπὰ ῥΙΌΡΟΘΘ οοῃαἰἴοπ8 το Πΐπι, πο μ6 οδῃποῖ 
δοοορὶ στ ποὰΐ βοιξϊηρ ΔΥΌ ΓΓΑΓΥ [ἰπι118 το [Π6 τογαὶ ρσοσορδῖῖνο. 
1η [86 Ἵδοῖςθ οὗ βῃθοϊνιθπὶ 88 ἐπ ρἷδοθ οὐ ἀοΐϊῃρ Βοιηαρο Εὶπιοιὶ 
888 δίγθδαγ τϑοορτιίζοα ἐϊθ ἀββηϊίθ ἱπ θπίϊομ ἰο σονοὶὲ : (υαθδὺ- 
πυεναπὲ οσοαδίομσηι ἐγαπδίεγοπὶ τοσηὶ ἐπ, ζαγούθαπμιηι ἰάδοφιθ πο- 
ἐμογιέ υδπῖγε Ηϊονοδοίψηια, 864 υσποριμιὲ ϑιολδηνεηι, φμαφ δ6ϑὲ 
Ἐρλναϊηινὶ οὲ ϑαγοῦθαηι ζμὲ Ερλναϊπυία (οἱ, (Νοί. ὑπ δίδὶ. Ηαϊ, ὁοά. 
“΄. 3. Μιὶολ.) ὙὍμδα (νυν. 2, 8)} [16 νἱιοίβ αϑδϊν οὗ μὸ γοέυση οὗ 
ογοθοδῦι ἤοπὶ Εἰργρί ἰΒ οἤἴβοίβα, ννῖιο 18 στρ Πγ οπαγαοξογίζθα Ὁ 
Ἡ. τοῖα, Δεκαφυλον Ρ. 807, 18 υἱν' δασαι, ἰηιφιυιϊείιιδ ὁὲ ἀοπιίπανιαὲ 
αὐἱάμιδ αἰφι6 αὖ ἱποιπίε αϑίαίο ἐδ ὁγιιἀϊέωδ αγεΐδιι8, φιΐδιιδ ἱπροπία 
αὦ πιασπαθ ζογίμπας ουἰωπι ἱποίξαπέμν, Ηδ ἴὲ νγᾶϑ αἰβο, ψῆὸ βὰρ- 
δεδιϑά το ἴμθιη ἐποὶν ἀεμαδηά, ν. 4. ροοιἀωδίο ἐδέ6 ργαθσέθαξιιϑ 
Ῥοριίΐο α ὕανοῦεαπιο {ωεΐέ διιδηνίηϊδέγαξιδ: φωΐ ουπὶ ργῖιδ ζμΐδϑαὶ 
Ῥτγαφίεοίιιδ ορότωπι διωρ6" Ερδναΐηι, ἐὦ ἐΐδ φμαθ ργαθ αἰνὲ8 πουθραΐ, 
Ῥοίιμξ αδίιἐἰθδίπιδ σαϊμπιπίαγ. 860. ὅο]ιπλ.---ν, 4, ΤῊ6 {068 
ἀρεῖτε ἃ ᾿ρηιθηΐηρ οὗ 6 Ὀαγάθπβ, ποῖ βϑοϊοιαοη ᾿δά Ἰαϊά οῃ 
ἴμοπι. ἘΕἸχροβίίουβ δὸ ἀἰν4ϑὰ ἴῃ ορί πίομ 88 ο συ μοίϊιθ βϑοϊοσηοῃ 
ἸΑ14 ἕοο ἤβανυ Ὀυγάξῃβ οη [ἢ6 Ῥθορὶθ οὐ πο. ὙΤμδ {γαῖ Βθθπιβ 
ἴο 116 ἰῃ δὴ ἱπίοσιηθαάϊαίθ νίϑνν, ἃ8 ΕἸΡἢσαϊῃχ ΚΞυγ. [148 ΔΙΓΌΒα 
8βοννῃ. ϑϑοϊοσσομ τϑααϊγε οἵ [18 βθορὶθ σδυίδίη]ν ργθαῦθγ 86 Γ- 

1 Ἑοραγάϊηρ ἔμπα οοπϑέτιοίίοι οὗ γν. 2 δῃὰ 3 β'θ. βοβπας ομβοσνϑά, 
(δδὲ ἐμὸ δροάοϑβίβ ἰὸ »ΌΣ ὙΤῊ Ὁ Ὀθεῖπθ πῆμ ἩΝΌΡῚ σ- 8 κυὰ {86 

ποσὰβ ἔσομαι ῬῚΓῚ) [9 ἌΚΩΡΡῚ 81 ἃ' ῬΑτθηί μοϑῖβ. ΤῈ6 ἀἰβδγθποθ 

αἶδο, {μα 'π ΟἿΓ γψετϑθ ὦ ἘοοΣ τἢ 18. τϑοϑ  οα ἔτοπι Ἐρυρί, νθγθδβ ἱπ 
186 ῬδΡδ 1161] ρϑβεδρὸ 2 (ἢ. χ. 2 μ δἰ πιβϑὶ οδπιθ, δηἀ νγᾶ8 ἔμθπ ΟὨΪΥ 
ἱηγιοἃ ἐο ΚΒοοθθτι, μ6 μ88 ἐμ βδ ϊβίδοίου  Υ οχρ]αἰποᾶ : ζίγμπιφωδ 
ὑόριη δοα αἰθογβας βιιπὲ υοοαϊϊοπεθ. ΟΝιαπι υδὶ ϑαίοπιο πιογίιιιϑ 68, 
πιϊδετιπῖ ἤαιίονε8 Χζαγοδεαπιὶ ἴα Δοσγρίμπι οἰ πιραία ϑαϊοπιοπῖς πιοτίδ 
ἱπυϊίατιηξ μὲ εα Αὐρυρίο ἴῃ ραϊτίαπι τϑάϊτεῖ; φυοά εἰ ἤδοῖί. Οὐπιφιιε 
ἐοπφοπιεηάμηι ἐ686ὲ ἴῃ δίολεέπι, ἰοίμθ ]1ογραοῖ ἄδοοπι ἰγέδωυμμα παιδὶ αὦ 
ἵρϑδυπι, μὲ βἰηνεῖ υεπίγεῖ, ἴπιο ἄμα δὲ σοπεὶ αγίιι8 6886. πόκον θ᾽ Π0Ὸ δ6- 
οεβϑι νυ ἐπ Γίογο ΤῸ (86 ομδηρο ργοροβεὰ Ὀγ Παίμθ οὗ 3 Φὴ 

ἰπίο ΑΨΟΣ Ὡν» τ δίοΒ Μδῦσον 8885 πίξα )αϑεῖο6 τοὶ 
ῃ ττι ο Α 
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Υἷοθβ ἤδη ἸΔΟῪ γοσα ΠΝ μογίο δοουδβίοπιθα ἴ0 γϑῃάθγ, ῬΑΥΠῪ ἤο 
τηθϑῖ [ῃ6 βσρϑῆβθβ οὗ [ἷβ βρίβπαϊά οουτγί, ῬΑΡΌΎ ἴο δχθουΐβ [6 
ΒυϊΏθΓοΟυΒ δπα οχίθηβῖνθ 01] ἀϊηρβ ἀπἀογίδκθη ΟΥ̓ ἢἶπι. Βαΐ οἱ 
186 οἵαν μαπά, [86 παίΐομ θη]ογβά ὑπο γ 18 βοθρίσθ ποῦ ΟἹ]Υ͂ 8 πὶ 
Ὁπαϊβέαγροα ρθδοθ ΜΠ 41} 118 οομβοαιθηΐ Ὀ]οβδίηρθ, θαΐ τησϑὲ 
μαᾶνθ αἶβο δἰίαϊποά ἰὼ βϑῃθσαὶ Ῥχοβρθυ τυ ἐβγοῦρη 186 τ Ά] 
σ ΠΟ Ποτγαα ἰπΐο [86 σουπίγυ όσα [Π6 ἐγϑ4θ σαυτῖθα οα ὈΥ Εἶπ; 
ΔΠ4 [η6 Ἰαῦρθ ἰδχθβ οὐὗὁὨ βϑύθσδὶ {γα ΑΓ πϑίϊοηδ, 80 {πᾶὺ {Π6Γ6 
οου]α θ6 ὯΟ ΓΘΘΒΟΠ80]6 Οσσδϑίοη ΤῸΓ ΔΠΥ Γοαὶ οοπηρ]αἰηϊ οὐ στῖον- 
δῆςθ. Βιϊὶ [ἢ τηθῃ, δ8 8 οὔθῃ ἀοπθ, ονε)]οοκοά {πὸ δάναμίαρεϑ 
Δα Ὀ]οββίηρθ, τ Βῖ ἢ ΠΟΥ ονγθα ἴο [Π6 ρογθσητηθηΐ, 8πα ζυσπθα 

ΒΘ 6.68 βοΪθὶν ἕο ἐμὲ ψυΒ] ἢ ϑοϊοόπιοι σοααϊγθα ἕο [8μ686, 11 τηῖρῃξ 
ΘΆΒΙΪΥ͂ ἈΡΡΘΔΓ 88 1 μ9 μδα ]α]4 οῃ [Π6 πδίϊοῃ ἃ ἤθανυ γόξθ, ἃπὰ ἃ 
δτίθνουιβ ΒΕΥΎΪΟΒ. 

γν. ὅ---1δὅ. Τὰ οτάδν ἴο ἴακθ [86 ἀδβῖγο οὗ 186 ρϑορὶθ ἰπΐο 
τηλ[Γα σΟΠΒ᾽ ἀογαίοη, Βομοθοδπλ δηποῦΠο68 (μὲ ἢ6 νου] ρὶνθ 
Ἰθθιη ΔΠ ΔΗΒΝΝΘΙ ἴῃ ΤΠΓΘΘ ἀδγ8, δη ἃ ΙΔγ8 ἴΠ6 τηδίϊον ἔγβε Ὀθίοσθ 
1.16. Ο]ἀ6 Γ᾽ σου ηβ6]]οΥ8, γΠῸ Πδα βοσυθά ὑπάθρ βοϊοιποη, νἢο δά- 
γἶβα δίτη ἴο γ᾽6] ἃ ἂὲ ργεβοπὲ ἴο 16 ψ1}} οὔ 16 ρθορὶβ, δῃά ρἷνβ 
1πθπὶ ροοά ψογά8, δηὰ {ΠΟῪ Μ}}} βοῦνθ ᾿ΐτῃ [ῸὉΓ θυϑὺ (νυ. 7.) Νοῖ 
οοπέθηΐοα ἢ [15 δάγνῖοο, ΒΘΠοθοδιῃ βαρτ 5 [Π6 αἴαὶν ἴο [Π6 

ὙΟΌΠΡΘΙ Δάν βοῦβ, 0 μα στόν Ρ ΜΠ Πΐπη, τ 80 ἀθοῖϊάθ ἔῸΣ 
Ἰπ παι! ἀαἰϊπρ 186. ῥθορ]ο ΕΥ̓͂ Βονθσθ {ῃγϑαϊθηϊηρ. Υ͂. 10. “ΜΥ 
8:8 }168ὲ 11πὰ} 18 ὉΠ ΟΚΘΡ ὑμδΠ ΤΥ ΕΠ 6 18 Ἰοἱη8.᾽ Ὑ1)) ἴτοαι ἹῺΡ 

»ανυϊίαδ, ἱ.6. πιθπιδγιατι πιϊπϊπυμην; ταοϑὲ ΘΧροβιουΒ Ἔχρὶ αἷμ 1 αἴον 
186 γι. οὔ τ1μ6 11{6160 ἤπρον, Ὑμογθαβ ΓΧ Χ. δηὰ Ολαϊά. γὶνο τῃ6 
ΔὈδίγαοῦ ἡ μικρότης, ὙΠΌΝΡΤΙ ἀοδέϊιια8 πιθρα. ΤῊΘ ρῃΓΆΒΘ 18 ἃ ὑσοὸ- 

νου ᾽8] οἢ6 1ἴπ [86 Β6Π86: “1 Πᾶν τη ἢ ργθδίαυ ΡΟΥΘΣ {Π|8Π ΤΗΥ͂ 
λιμοῦ, 1 Μ}}}1 Ια οἡ γοαῦ ἃ 3{1}1 Ἀθανὶθῦ γοκα. ““Μγ ἐβίμον βδῖῃ 
ομαβεῖβθα γοὰ σψ ἡ]1ρ08, 1 Μ01}1 οἢαβεβθ γοιι ΜΥ1 ἢ ΒΟΟΥΡΙΟΠΒ.᾽ 
Δ» βοορίοη---ασοι ἡ σόπιδ σίοδιιΐ8 ρίμηιδοὶδ σμηι αουζοῖδ ἱπ- 

ουγυΐδ πιιρυϊδιτη, α δοογρίὰ ϑἰπιϊ απο ἀϊοίιν (68. τῆε8. 11, 
1002.}} ὙΤῊΪΒ Θουπ86] νγὰβ ποῖ ΟὨ]Υ ΥΘΓῪ ἱπργαάοπὶ σοηπδί ϑναἰδα 
οἰτοιιδίαηζϊλδ πόσοι (Θ60. 5. μπ}.), Βαϊ ἴῃ δπά οὗ 1086} ὑπ νῖβθ 
Δα ρθύνασβθ [{ σὰ8 [8 βρθθοὴ οὐ ἃ ἀδβροίίο ἐγσγαπί, ποῖ οὗ ἃ 

1 γῆγσα, 8ὲ ε8ὲ ποάοδα υεῖ αομϊραία, δοογρίο . , νοοαίωτ, φαΐα αν- 
ομαίο υμέπετ' ἐπι σογΡιις ἐηῇριίδοιν". 7εϊάον. Ἡῶὼραϊ. Οτῖρ. 1. υ. ἐη οιρσίαεὶ 
απαὶ. 48. ἱ. Ρ. 11ὅ. 

Ἂς, 



1 ΚΙΝΟΒ ΧΙ]. 16. 418 

δΗΘΡΒΟΡὰ δηὰ σα]οῦ δρροϊηΐθα Ὀγ οά ονογ Ηἷβ ρβθορὶθ, ψ 16} οὗ 
ΤΘΟΘΒΒΙΕΥ τηυδὲ 8816 ἴῃ (86 Τονο]ὲ οὗ {Π6 βθαϊουδβ ὑσῖρθ8. ΤΉΪΒ ἰδ 
αἶδο (ν. 15) ἱπάϊςαίθα ὈΥ͂ {π6 τϑιιασκ, ἐμαὶ Βομβοροατῃ ἀϊὰ ποὶ 
[Ή]Π]ονν [Πι6 σου 86] οὗ [Ππ6 014 Θχρογίθποθα δανίβοσβ, δαὶ {Παὲ οὗ (ἢ 

γοπηρ τηθῃ, το δ81 στόν ὑρ ΜΠ Ὠΐπι, ἀῃά ἘΠογοίοσα Κπονν εἶδ 
ἨδΌΡΟΥ δι ἰεἰουβ Ομ αγβοῖοῦ ἀπὰ τϊβιθά ἰο βαδίζον ἢἷπι.} Βαΐ 
ὙΒ Όμ6Γ [86 δάνϊοθ οὗ [16 014 τχϑθη πουἹὰ ἤᾶνα μ8ὰ ἃ [ἈνοῦΓ Ὁ ]6 
ἰδδῖιΘ 28 σογίδ! ΠΥ Δποῦθ ον αυσϑίΐοῃ. ῬΓΟΌΔΟΙΥ [ῸΓ {Π6 πηοτηθηΐ, 
Βαϊ ποῖ [ὉΓ ἃ οΘοῃθππδηοθ. ΕῸΣ ἴο Ὀθοοτηθ ἃ ἜΡ οὗ {86 ρΡϑορὶϑ, 

ἴο βοῦν {Π|6 ρϑορὶβ ἴπθ Κὶπρ' ννὰ8 ἀπ80]6, ψηπουῦ ογροιεηρ [86 
τῖρῃῦ ἀπά μόνον Βταπιθὰ ἰο Ὠΐῃ γ αοά. Ηδὰ Π6, Πονγενοσ, 
Δρτααά [0 β06ἢ! ἃ οοποθβδίοῃ, ἢθ σροι]ὰ ᾿ᾶνθ ἰαΚοπ ἔγοπι [Π6 ἐγ 068 
ΕΥ̓ΘΥΎ Ῥῥγοίαχὶ [ῸΓ βοθρδγδίοη, δπα μδα πὸ ββᾶγε ἰπ {Π6 βαλε οὔ ΤΠ 6 
τονοϊῖ. Βαὲὶ Βομοροδῖ [Ὁ]]ονγθα μ6 ΠδΌΡΉΓΥ οουπβοὶ οὐὗὨ {Π6 
ΥΟΒῺΡ᾽ τηθΏ; [ῸΓ 10 τγᾶ8 ΓῆΓΤΣ ὈΡῸ ΠΞΌ “8 ἰΌγη ἔγοτη ἐπ 1ωοτὰ," 

1Π828}1 ἾΝ ἃ ἀἰθρθηβδίϊοη οὗ θοά, «μγαὶ 6 πριν ρογοστω δ18 βαυ- 
ἴῃ,» ν. 15. ΗρτθΊμ6 δαῖμον ροϊηΐβ ἴο ἔμ6 Βρθον οαα Βα ΠΥ οὔ 6 
ενθηΐ. 7ρ8α Ἐολαδοαηιὶ δἰοἴϊάα ἐπιρντιιαφηίία οοπδὶϊῖο 7) οὶ ἱπιδονυΐυϊέ, 
μὲ φιιοά αοοἱαϊξ οἰΐαηι πιογῖέο αοοΐἴ886 υἱάογοίιι". ὙΝΊ18. ἱ. Ρ. 4. Ρ. 
808. 

Ὑ. 16 ἢ, Τὸ ΒαυρἢΥ δηα ΠΑΥΒἢ δηβνοῦ οὗ Ἐδμοθοδπὶ ρῖνοβ 
16 ἀϊδοοπίοηϊθα ἰγῖθο8 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ᾿αδὺ σαυβθ [ῸΓ δβορδγδίίοῃ. 
ὙΠ [16 ἀπβιγοσ : “ὙΥ7Βαι ρογίΐοῃ ἢανθ τ ἴῃ Πᾶν! ὅ ποῖ Π6 Ὁ 
μανθ το ᾿ῃΒ συ δηοθ ἴῃ [Π6 8οη οὗἁἉ “6880. ΤῸ γοι ἰδηΐβ8, Ο 

18γ86]: ποὺ 866 0 {Ππ6 οὗῃ μουβο, αν," ΓΠ6Ὺ σοί ασμθα ἴῸ 
1Π6ῖγ Ποπλθβ. [1ἢ [Π686 ψογάβ, τ τ ἰοῦ (Π6 Βοη)απλῖλθ Κ'μθθα 
ἢ ῥγοο αἰ πιϑᾶ βράϊἶοη δηὰ γθὈθ]]οὴ ἀραΐπϑὲ αν! ἴῃ ἔμ6 ἰαπά 
(2 ὅδιι. χχ. 1), 18 θχργϑββϑα {π6 ἀβορ-τοοίθα δυδυβίοῃ ἴο [Π6 τουδὶ 
Βοῦβ6 οὔ Πᾶν] 80 βίγοηργ, ἐπὶ ἴξ 18 τηδηϊδδὲ [μ6 τουοὶὶ μδὰ ἃ 
ἄθθρϑὺ οδιβ6 ἔπδὴ {Π6 ργθίθπ θά ὁρργϑββίοῃ οἱ βϑοϊοιηοῃ, βῖποθ ἴΐ 
δά 118 ῬΓΌΡΘΓ στουῃαὰ ΟΠ]Υ ἰπ {Π6 οἷά θαίουβγ οὗ 7υάδῃ, βὰρ- 
Ῥγθβδβοά ᾿πἀθθά Ὁη 46. βοϊοιηοη, θαὲ 8.}}} ποὺ υἱζοσ]Υ Ἔχ συ βῃοα, 
ΜΚ ΠΙΟἢ Τοϑυ ] 6 ἀραὶπ ἔγοπι {Π6 ἀῃΠοοογαί!ς αἰβροβι(οη οὐ {686 

1 7ευνεπεϑ πἰπιίσπι ἐπὶ δἰἰτπαδαηί ἱπαϊσηιπι Γαοίπιι8 6586 ϑαϊοπιοηΐδ Πἰτο, 
Τραυϊάϊδ ποροίϊ, ἴεσεδ τεσπαπαϊ α ροριιο Ηεῦταξο ἱπιροηϊ, πια)εδίαίεπιφιο 
γερσίαπι υἱζίογεπι ροϑίδασ [μέωγαπι τιϊδὶ αὖ ἱπίἶο τόστιὶ φαπὶ τουογ οὶ αὐ- 
διιοδοοτεῖ ρορμῖμϑ. ΟἾον. 
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ἐὐῖθοβ, ἔγοπι ἐμοὶ αἰ β] γα! ἴο Φομονδῃ.---Ὗ. 117 οοπίαϊπβ. [86 
ἱπιροσίδηξ Ηἰβέοσί δὶ ποίῖοθ : “Ῥαΐ [6 οἸὨ]άγθῃ οὗὨ 15γαθὶ, ὙΠῸ 
ἀνεὶς ἱπ {86 οἰτ168 οὐ Φ᾽υἀδἢ, ονον ἔπιθι Ἐθμοθοδπι τεϊρτιοὰ. Α8 
ἴῃ {18 σμαρίοσ 18γβδὶ δ νυ Β Τη68}}8 ἴΠ6 θη {γδ68 (οοτηρ. νυ. 1 
8, 10, 18, 19, 20, οἴς.), ὈῪ 1868 ΙΒγβ6} 168 ἀνε! ηρ τὰ 16 οἰῥεΒ οὗ 

Ψυάαῇῃ ἀγὸ ποῖ ἔο 6 ἀπάδγβίοοα τιθθογ8 οὗ ἐπα {ἴρο οὗ Φυ κῃ, 

Ῥαϊ ΟΠΙΥ οὗ ἴπ6 ἔθη ἐρε8. Ηθποθ [Π6 οἱἀδ δχροϑιίοσβ, [ῸΓ 
ΘΧΔΙηΡΙΘ ΥΥ [ἰδ ἰ. Ρ. 4. Ρ. 817, ᾿πουρδξ οὗὨἩ 1π6 ϑ:τιθοπῖτεβ, 0 
ἔτοπι [116 βἰξαδίϊοη οὗ {πιδὲγ ἐΘΥΥ ΠΟΥ (ΠΟΠῚρ. οἡ χὶ. 18) πησϑὲ μᾶνθ 
τϑπιαϊηϑὰ ἴῃ {π6 Κίηράοτῃ οὗ 766}, ἀπὰ τυρὶ πᾶν Ῥθθη ἀ6βὶρ- 
ῃαῖοαά 1Εγαθ [68 ἀυσθ!]ηρ ἴὰ [π6 οἰτ68. οὗἩ Ψυάα]ι, ἱπαβπλαο 88 
1Πποἷν 8016 ΟΥΤΙΕΟΓΥ νγ88 ΟΥἹΡΊΠΔΙΠΥ ρίνοῃ ἰο {86 {86 οὗ δά δ}ι, 
οὗ ποτὶ {Π6 Υ οσγαγ 8 σθοοῖνθα ἃ ροτίίοῃ, 908. χῖχ. 9. Μογεο- 
ΟΥ̓́ΘΣ» Β01Ὼ8 ΤηΘΠΊὈ 618 Οὗ ἐμ6 Οὗ μ6ν ὑχ10 68 ΤΊΔῪ ἴῃ [Π6 σΟυΓΒ6 οὗἉ {π|6 
Βᾶνὸ βοί]δὰ ἴῃ 11|6 οἰ᾽68 οὗ Φυάα}, ψ)Ο 8150 τϑπιδϊπθὰ ἀπάοσ 
Βδβοθοδπι. 

Ὑ. 18 ἢ Τῃ ογάοὺ ἰο ἐγοαΐ ψ ἢ π6 ὑγῖ 68, ψ]ο γοσα ἀἰϑαθοιοα 
ἀηα Πςοπιρ[αἰηΐηρ οὗ ἴοο ἤθᾶνυ Ὀυγάθηβ, δηὰ ἀρρβϑᾶβθ ὑπθηη, Εββο- 
Ῥοδῖι 86 η48 ἴο ἔπθῖλ Αἀοσγᾶτη ὙΠῸ νγ88 ΟΥ̓ΘΥ 1Π:8 ΒΟΟΆσΟΥΒ (ΠΡ. 
ἴν. 6), νῆο νγδὰ8 ἴΠ6 1ϑϑϑὶ δἀαρίβα ἴῸ βιο! ἃ δοτητηϊβδίοη. ΤῈ8 

τ 801}, ᾿μογθίογο, οὐ ἢ15 το ββίοῃ 18, [μαῦ ἢ 18 βίοποϑα ἴο ἀθαίῃ, ἀπά 

ΒΘΒοδοδῃ) 8 οι ρ61164 ἰο βατησηοη 41] Π18 Θπου 68 τ) ὈΥ͂ 

ΒΡΘΘΑΥ Ηἰρμς ἰπ Ὠΐβ ὁματίοι ἕο Θβοᾶρθ ἃ βίπηι]αν [αλῖθ. ὙΤΠῈ8 [Π0 
ἴδῃ ἐτῖρεβ σϑνοϊ θα τοπὶ 1ῃ6 του] "οῦβθ οἵ Πανῖὶ ἀπὰ τηϑὰθ 
Φογόθοδπι ἐμοῖν Κίηρ, ν. 19. 

γν. 20---24. Ὑπαῦ ν. 20 Ῥερὶπβ |Κ ν. 2, Ὑπϑοάογϑί μ88 τϑ- 
τηδυ θα δα ᾿ΠΟΟΥΤΘΟΙΪΥ Θχρ]αϊποά : Δὶς μὲν τὰ αὐτὰ καὶ πολλάκις 
ἀναγκάξεται λέγειν" ἐπειδὴ περὶ δύο βασιλειῶν διῃρημένων συγγ- 
ράφει: καὶ ἔστιν ὅτε πολλὰ περὶ θατέρας τιθεὶς διηγήματα, εἶτα 
εἰς τὴν ἐτέραν διαβαίνων ἀναγκάζεται ἀναλαβεῖν τὰ ἤδη προειρη- 
μένα, ὥστε τὴν ἀκολουθίαν φυλάξαι. Βαϊ Παγθ 18 πὸ ᾿ΥΔΏΒΙΠοΠ 
ἴτοπι 16 Εἰβίοσυ οὗ οὔθ Κίπράοπι ἴο {πὲ οὔ [86 οΟἴΒ6Γ ; 1116 5Β᾽ πλ}}ῦ 
Ὀοριπηΐηρ οὗ [Π6 ἔννο νβυβοϑ 18. τη υ ἢ} ΓΑΙΠΟΥ ΘΧΡ]δἰηθα ὈΥ [ἢ18) 
1μαῇ ν. 20 σοποίαἀ68 {Π6 παγταίνα ὑθραη ψΠἢ ν. 2. ὙΠῸ Ό]]ον- 
ἴηρ νν. 21---24 σογγθβροῃά ἰο νυ. 1 οὗ ουσγ οπαρίθγ, δῃὰ ἐμ γθίοσο 
ὈοΙοηρ ἴο {Π6 ἢγβὶ βδϑοίΐοη οὔ ἐπ ομδρίθι.--- - ΤῊ σενοὶῦ οἵ [88 ἴθῃ 
ὐῖθ68 18 οπ]Ὺ σοτηρ]οίοα ψθθη Εϑμοῦοδπι ἀε518.8 [τῸπι [115 ρΌΓΡΟΒΘ 
ἴο ϑι θάμα {π6πὶ ὈΥ ἔοσοθ οὐ γαῖ, αἴον [86 ριόρῇῃδι ϑ'μιϑπηδίδ! μ88 

ΠΤ, 
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δμονγα ἐμαὶ 186 ηΐπρ ἰβ ΠΌπι {π6 1ωογὰ,} πὰ ἴθ [π6 πδιηθ οὗ 
16 [μογὰ ἐσθ άθη {Ππ86 «6.8 ἴἤο πῆᾶκθ Ὑν8Γ οἡ {ποὶγρ Ὀγοῃγθῃ, 
γορῦ ἸΔΊΩΣ “ 8π4 τοίυγηθα [0 ρο," {πᾶ ἴ8, ἐπ ἀθδίβιθα ἔγοπι 

16 Ἰητοπάοά τὰν δπὰ σϑιαγηθά ἰο {μθῖγ Βοπιθβ; ΞΘ ἸῊνῚ 2 

Οῆν. χί. 4 18 ὀχ ρ᾽ παίογυ. ἀν ᾿ 
γν. 25---88. Τοιπάϊηρ οΥ {λι6 ᾿ἰπσάοπι ὁ ]ϑναοῖ. Αἴον Φ6το- 

Ὀοδπι ν᾽88 πιδάθ κίησ, μ6 Β}Π Θἤ ΘΟ 6πὶ [ῸΓ ἢΪ8 τϑϑίάθποθ Τ]}}5 
οἷ (30) 5ἰἰπαῖοά οὐ (Π86 πιουῃίαίῃβ οὐἩ Ερ!ιγαίπι, Ὀβύνβθῃ 

Μουοι ἔδαὶ ἀπά ἀδυίζείπι, πιβητίοπθα θνβη ἴῃ 118 ἔϊπιθ8 οὐ Αθγα- 
μαπὶ πα Ψ8ςοῦ, δον [Π6 οοπημϑϑὲ οὔ (ὐσαπδδῃ ὈΥ 1116 5γαθ τε 8 
αϑϑὶ στιά [0 {π6 ἔγῖδα οὗἉ Ερῃταίτα, δαὰΐ ἐγδηβίογσγθα ἴὸ {π6 1ωμϑν]165 
δΔηῃα ἡθοἸαγθά ἃ ἴγϑο οἷΐγ, νυῇθγο όβῆμα [6] 4 ἢ,]5 1αβὲ πη ρουῖαὶ ἀϊοῖ, 
ν͵88 “δβἰτογθά ἴῃ {6 (ἰπη6 οὗ 116 δ υάροθ ὈγῪ ΑὈϊπιϑίθοι (οοιαρ. 
Βοῦ. Ῥα]. ἢ]., Ρ. 886 4.), δῃὰ ἘΠπθγθίοσα γϑρα ὈΥ « Θγοθοδπι, 
Δηἃ ῬγΟΡΔΌΪΥ 4150 ον Η 64, δι ἀ14 ποῦ Ἰοηρ γθπιδῖη ἃ τογαὶ τϑϑὶ- 
ἄδησοθ, 88 ν8 ἢπά Ψογοθοδιῃ χῖν. 17 χοβϑἀϊηρ ἴῃ Τίγζϑῃ. Αἰἶοῦ 
116 σαρτ νιν ΘΒ ΘΟ] 6πὶ Ὀθολπια ἴΠ6 σαρίζα] οὗ τ 8 ϑαπιαγιἰδη8, ν]10 
Βᾶνο {πεγο βυγνῖνοα ἴο [Π6 ργθβθηΐ ἀδύ, δηά 58311}} ὀχ βί8 85 8ῃ ἴῃ- 
ΠΟΠΒΙ ἀΘΓΆΡ]6 ἴοννη ἀη ἀογ 16 ἤδπια Δί αὐέμϑ οὐ ΔΙαδιζιιδ, ογταριοα 
ἔτοια  ίϊαυΐα ΝΝοαροῖίθ, οοταρ. ΒΡ. 1. ρ. 4. Ρ. 815 Εἰ, ἀπά νομ 
Ἐδαπιογ, Ρὰ]. Ρ. 168 8᾿.--- Μογθονοῦ Φεγοθοδπι 110, {Ππ|ῶὲ 18, ἔοτ- 

ἐἰβοά {π᾿ οἷγ Ρϑημοὶ, θογομὰ Φογχάδη,. ποσί ῃ-θαβὶ οὐ Θποοοῦὶι 
(ὅπά. νι]. 6-- 8), οη {Π|6 ποτί 8:46 οὔ {6 Φαῦῦοῖκ ( δὰγ Ζειϊα), 
σοαΡ. σοη ΒδαιηοΥ, Ρ. 240, ἀπά πον (Ὁ160]. Ε.. ΥΥ. 11.) ρ. 814.) 
ΤῊΐβ οἷ Βαά ἐΟΓΙ ΟΕ ἃ ἴονγον (ο 8116), τυ ἢἰοὶι ΟἹ άβοη ἀοβίγογοά 
(συίρ. νην 17.) Φοτγοθοαπι ἐπογθίοσθ ἔογι Η88 ᾿ξ ἴον 6116 βθουσῖςν 
οἵ ἷ8 Κιιράομι ἀραϊηβὲ {||6 σΘομ]ογοῖβ οὗ ἴΠρροῦ Αι8ϊ8, ἴου 88 
τιΔΥ Ὀ6 Ἰηΐοττοα ἤοια θη. χχχὶϊ!. 22 Ε΄, δηά Ψυάρ, ν|ϊ, 8 Εἰ, [ἐ 
ἸΑΥ͂ οα 1116 σγοαῦ σαγάνδη-τοδά, νυ ΐο]ὶ δὰ ονον ΟἸ]οαά ἴο Τ)Απ|88- 
οὰ8 Δη4 ἴδλιτμον Ὁγ ῬδΙηιγτα δοτοββ {86 Εαρ γαΐίοβ 9 Μϑϑορο- 
ἰδπιῖα. 

γν. 26---29. Ιῃ οΥάδσ ἴο β8θοιγθ ρϑγηηαιθιοθ ἴο [86 ρο 1164] 

᾿ ΤῊ ἼΤΤ 5360. ϑβ'οῦπη. ΘοΥΓΘΟΙΪγ ΟΧρ  δἰμβ : ᾿γίναϊϊο τερπὶ διρετ' 

ἄεοεπι ἰγίδιια, ποτὶ αμίεπι τεδεῖϊο δαγιπι. ΟΟἸΩΡ. τοπιδγκβ οἢ νυ. 1ὅ. 
2 Νοῖ οπ 186 βου 8149 οὔ {πο «ΨὈῦοῖκ, Δ8 Ἠόβθητα. δῖ]. ΑἸ. 11. 2 

Ῥ. 351, ΔβϑαπιεΒ δῇον Εβοῦ. δῃὰ Ηΐθγοη. Τυοῖ αἰ8ο, Οοιαπι. οα ὅδη. 
Ρ. 469, ἱποογγθοῖ!Υ γοιμδγκβ, {πᾶΐ “ [86 ρίαοθ πιιϑὲ μανο ὕδθιὶ βίἑυδίο 
τ (6 φοπῆσκχ οὗ 1Π6 ΨΑθθοῖκς πῖεμ (μ6 Τογάδη ποὶ ἔατ ἔγοπι ϑβοσίμο- 
Ρο]1 5." 
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ΒΕρδγδίϊοη,  γο οδπ) οπάθανοιγβ ἴο ργουϊάθ ἢΐκ βα᾽θοῖβ ἢ α 
ΒΌ βυΠπἴ6 ΤΣ 1Π6 ἔθη ρ]6- νουβῃὶρ ἂὺ « Θγαβαίθαι ὈΥ ἔπ ἰηϑ οι 
οὔ [Π6 πον δαορα, ὑπαὶ [Π6Ὺ ταρῃῦ πᾶν ΠῸ ΟΟΟΆΒΙΟΠ ἴἰο ἔγανοὶ ἴὸ 
Ψογαδαίθπι ἰο [Π6 ἔδαβίθ, ἤτῸπιὶ ΤΠ ἢ Π6 Δρργομεπάβά ποῖ νβοαῦὶ 
ΓΘΆΒΟῊ ἃ ΓΟ οὗ {Π6 ρθορίθ ἴο {Π8 πουβο οὗ Πανὶ 4, ἀπά {πθῆοθ 
ἀραϊη ἀδηροΓ ἴο ἢ}8 ον 16, 1π [18 πον ἀυγαηρσθηηοης [Π6 νἱονγ οἵ 

1π6 παυταῖνο, δοοουαϊηρ ἴο σι ΐοῖ  Θγοθοδπι τδ46 4}} μἰ8 ἀγγαηρθ- 
τπιθηΐ τἱ ἢ σοηβοίουβ ἱπἰθηίίοη, 5 τοραγἀ θα Ὀγ Βι. ΒαθοΓ 848 ᾿πηρτγο- 
θ4016.:} ““Ἐὸν Δογοβθοδπι οου]ὰ ποί βίδιιἀἃ 80 ϑχοϊ αϑίνθυ αθονθ 

1 Το Ηδρο] απ αι Κα ἴπ ἷ8 ΕΘΗ ρ. ἀ6. Α. Τ᾿ ρ. 898, ξοθβ τησοῖ 
ἰατίμβοσ. ὙΠ Πΐτῃ [86 τοσβμῖρ ἱπβιυϊαϊοα Ὁ «Θγοθοδπι 18 ποῖ μὲσ δὴ 
ΔΡοβίαβυ ἔγοπι (ἢ ὑστὰθ βασνΐοα οὗ Ψϑβονδῃ, Ὀβοδυβϑο 86 ἵπὸ ροϊάεπ 
οαἶνϑδ ΓΘ ΒΥ ΒΟ] 108] τοργθβοπίδίοηβ οὗ ψϑμονδα, δηᾶ 88 βαοῖ δὰ Ὀθεῃ 
δἰγεδὰν ἴπ 860, δπά {818 ἸτηδρῈ- ΟΥΒΗΪΡ τγ88 ἴῃ ἔδοῖ (ἢ) 8 το ποιηθηίΐ οἵ 
8ῃ οἷον ἴοσπ οὗ πογβεΐρ, π ἰοῖι δὰ Ὀθθα 8|}}} τοίαϊ θα, ποὺ δὴ ὁρροκὶ- 
ὕἴοη ἰο {π6 «ον 88} ἰθι ρ]6- τουθἶρ, ἕο ἐμ6 ἔδπν οὗ “ογοθοδιι νγαθ 
τΏΟΓΘ ἴγϊν ἀονοίοα ἰο {Π|6 βεγνῖοθ οὗ Φϑβονδ ἐμδῃ βοϊοπηοπ δηά 8 ἱπι- 
τηράϊαίθ Βιιοο 8808; πὰ {86 ἰοταρὶθ μδὰ ποὶ γοί οδίδι πὰ ἀπίνθγβα ν 
180 οἰδγδοίο οὔ ἃ οδπίγαὶ ΟὐὁἨ Ὡϑίϊομαὶ βαποίμδγυ, Ὀθοδυδθ οἰβασυγῖϑα 
«[ογοῦθοαπι οου]ὰ ποὺ πᾶν ἐοαπάαα ἃ 5Β᾽ πιῖ]ὰν ἰθπιρὶθ ἰπ 186 Κίπράοτῃ οἵ 
1θγδθ]. «ϑοθοδπὶ ΟὨΪῪ βδποιοηθᾶ (ἢ 6 Βοηβυδὶ ἡ ουΒΕῖΡ δπᾶ ἢχϑα 1 ἔογ 
8668; ΜΝ Ὠἰοδ, Βον Υ σ, παιδὶ θ6 τοραγάθα γαῖ Ποῦ 88 [8:6 ΠοΟϑϑδγΥ δοῺ- 
βθαυθποθ οὗ {86 οοἸ]θοἰῖνα οοπάϊίΐοη οὗ 86 ροορῖο, [μδῃ ἐμ6 δεί δηὰ ρη]]ὼ 
οὔ 186 ἱπάϊνἀυα], δηθὰ ἴῃ δποί μοῦ γοβρθοὶ δραίη δοίθά ψ τ "νειεβοθαὶ 
οἰἴδθοί, 48 {86 το] ρίοῃ οὗ ϑϑβονδῃ τγα8 βΈΠΘΥΘΙν ργθβϑαυνοᾶ ἴῃ [ϑγϑοὶ, 
οἷς. Ἵμεβθ δββθυομθ, ἀσϑγῃ ΡΌΓΟΙΥ ἔγοπι [86 ΓΆΠΟΥ, δηὰ ἴῃ οσγίπρ' 
οοπ γα ϊοίοη τ (μ6 Εἰ βίοτῖοαὶ ὈΟΟΚ8 δπᾶ ὑσορμοίβ οὗ {μ6 ΟἹὰ Τεβία- 
τηθηΐ, Ἠθηρβίοηρ, [β6ἱἐν. 11. ῥ. 160 Β΄. μὰ8 ἀθοπιθὰ ποσίν οὗ δ τεξυΐα- 
τίομ 80 (ππαἀδηιθηία! δᾶ οοπηρ[οἰθ, {παι γγθ ἀο ποῖ γβααῖγα ἰο ἀν6}} ἀρὸπ 
1ῃθπ|. ΤΏΘΓΘ 'β πὸ ἰουπάδίϊοη ἔοτ Κ δἱκϑ᾿ 8 δβϑυπηρίίΐοη, (μὲ [Π8 τοσβεῖρ 
οἵ Ψεβονδὴ απᾶάθγ {6 βυτη 0 ]8 οὐὨ Ὀ}}8 νγᾷβ ἴῃ 186 δὲ δὴ ϑδι δον ρεγίοά. 
Εχορρὲ {π6 ροϊάθη οα] ἢ, τ μοι Αἄγοι οαβί ἔου {π6 ρθ0ρ]6 δὲ ϑ᾽:παὶ, (βϑγὸ 
8 ποῦ 8 Βῃδάονν οὗἉ Ῥγοοῦ ἴον 1ϊ, οὐ ρ. Η θη ρβίθηθ. 1. Ρ. 4. Ρ. 1561 Ὁ. ὙΒοτο- 
ψῚΓἢ [4118 αὐ {Π6 8διπ6 ἰἴπι6 {Π6 ἕατίβογ δοίίοη οἵ 818 οτος, ὑθδὲ {819 
ΨΟΓΒΗΪΡ 88 80 ἱπηργουθιηθηΐ οὗ δὴ οἷο τουδὶ ἷρ ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰπ υ86. 
Βαΐ ἐμ Ὡο 1688 πη ἰβίοτϊοαὶ αββογίίοη, ἐμὲ  Θγοθοδτλ᾽ Β ΔΩ Υ νὴ 88 ΤΊΟΤΘ 
γαϊγ ἀονοίοα ἰο {86 βουνίςθ οὔ ψοβονδὰ ἐμδπ βοϊοπιοη απᾶ 8 βυσοθα- 
ΒΟΓΒ, 18 ΒΓ Κἰ ΠΡῚΥ τοξαϊθα οὐ (86 ὁπ Ββδηᾶ ὈῪ ϑοϊοτμομ᾽ Β ρίοἰυ ἴῃ [86 
ΘΑΥΪΥ Ρδγὶ οὗ Ηἷβ γοΐρῃ, τ βίος οσθῃ ἴῃ μἷβ βαθβοαπθηῦ ἀθοϊθηβίοη 80 ἴδτ 
Βο]ά 118 ρσουπᾶ, {πὶ μα οοπεϊπυοα απϊπιοττυρίοα [Π6 1664] που οὗἁ 
Ψψ ῃονδ ἴῃ [Π6 ἐδπιρ]8 δ᾽οηρ τὴ (86 ἰΔο]αίτΥ οὗ Πἴ8 ντῦῖνοβ (θοιῃρ. ἴχ. 
25), οα ἴῃ6 οἶμον βδῃά ὈῪ (ῃ8 παγγαίϊνθ ἴπ οἷ. χὶϊ. ουὐ πίοι δῖ Κ 
ἴῃ ναΐῃ επάθδνυουγθ (0 οαδὶ βυρίοίοη, οοπιρ. Ηδηρβίθηδ. 1. Ρ. 4. Ρ. 166 
Η. ΕἸπΑΙν, ν μδὲ ΚΘ ἄγθδπιβ δρουΐ [μὸ βδ᾽ αἴδτυ εβθοίβ οὔ ἐπ ο8]- 
ν τ ἷρ, μ88 θθὲπ ἰοηρ' βίποο δοστβοίβα Ὀγ ἰβίογυ 186], τ δἰοἷι μ88 δα- 
ἔπ }}ν ϑῆονγα ἐμδὲ ἐμ6 Κίπράοπι οὗἉ [βγϑϑὶ μδὰ (ἢ βϑγιη οἵ οοστιρεοι ἴῃ 
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δῃἀ αρατὶ ἤοπιὶ ἐΠ|6 ρβορὶθ ἴῃ μἷβ ρ[δηβ, ἐπαὐ ἔγοτῃ ἢι18 ουσ ὑπουρ 5 
Δη4 ἀοἰ Βοταίίομβ, θύῃ 16 η6 ῃδα σοῃβα] θα 11} βονοσαὶ, ῃ6 βου ὰ 
Βαν σίνθῃ [Π6 ρθορὶθ 8ῃ θῃτρ οὶ Υ πον ἔοσπὶ οὔ σοὶ σίου, νῃΐο ἢ 
μα Ῥδϑῃ μἰξμοσίο φυϊίο ἔογοῖρη ἴο τπ6πι. ΤἼΘ ρθορὶθ οου]ὰ ποῖ 
Βανθ ἔθη ΠΡ 80 ΘΑΡΌΓΪΙΥ 88 ὑΠΟΥ ἀϊά, οὐ [Ὁ] οσγθὰ 80 φοῃβίϑη Ὁ 
4η4 οὈδεϊπαίθὶυ {18 πονν ἔστη, 1 ἸΠΘΥ Πα ποὲ θθθὴ δΙγοδάγ ἰῃ- 
οἰϊποα ἴο 1ξ, ἀπά 1 τῃ6 Ῥαδβὶβ οὗ 16 δὰ ποῖ Ὀθθῃ δἰσθδάγυ ]δἱά 1ῃ 
18εῖν 118. Νοίθμον σου] ἢ6 ἀΐβρίαοθ 86 ρῥγιβϑίβ οὗ ὑπ ἐσθ οὗ 
1μονὶ δῃᾶ 1Π6 1,6Υ]68 ἴῃ ρθηοΓΑὶ, 16 ΤΠ ογ6 μα ποῦ Ῥθθῃ αἰσγαυ8 Δῃ 
Δνθυδίουι ἰ0 ΠΟΤ διηοηρ [Π6 ρ6Ορ]6᾽ (Βοἰῖρ. ἀ68.Α. Τ' 11. Ρ. 171 
6) [πὶ {πῖ8 γεδβοπίηρ {Π6 ἔσθ δηᾶ [Π6 [3186 δ.ὸ Ἰηἰθυτηϊηρ θά, 
8.5 8150 ἴῃ [1:9 φοπο  α810}8 ἀγανγῃ ἔγομῃ 11, {πὲ “’ {116 Βϑρδγδίϊοι οὗ 
ἴδια ῬθορΙθ 1πίο ἔνγο ραγίβ γγ1α8 81 δοῦ οὐ [Π6 βΈΠΕΓΑΙ ΘΟ ΒΟΙΟΌΒΠ688, 
Δῃ ἃ «6γοόβοδϑιῃ ΟὨ]Υ Θιρ]ογοά ἴον 1818 ρᾳΓροββ ἔμ ρυῖποῖρ 68 ἴη- 
βογθηΐ ἰπ 1Π6 ρορυΐαῦ παϊπὰ." Οογίαϊπ ῥυϊποῖρ]θβ ἐπα ϊπρ ἴὸ 
ΒΕΡΑΓΆΠΟΩ ὯῸ ἀουδὲ οχἰδιθα ἀπιοηρ (6 Ρθορὶθ 'π [Π6 δρόουθ-ηθι- 
Ποηεα ο]ἀ 16α]οτθυ οἵ ΕἸΡγαῖπὶ ἰονγασὰβ 9 πά4}}, ψ ΐο ἢ ἀρϑίῃ 
οΥἹσ παῖθα ἴῃ ἐπθ νδηΐ οὐ σϑηυΐηο ΟΥΑΙ Υ ἰοτγασάβ [Π6 1μογὰ ἀπὰ 
ἢῖ8 Ἰανν : Βαΐ [ἢ τε ρίοιβ ᾿πβεϊςαξοτΒ οὗἉ Φ6γοθόϑτη ἀγθ δπὰ οοη- 

πα ἴο δ6 ἢἷβ οἵνῃ σου, Μ ΟΝ Ὧ6. ἀθυῖβοα τ ἢ ἃ ῬΑτΕΥ {Πκὸ- 
τηϊπ θα τ ἢ Ὠΐπη861} πα ἔογοθᾶ ἀροη [88 ρθορὶς, ἕὸσ συ ΐοἢ τθὰ- 
ΒΟΏ 4180 {Π6Υ Θησοπηίογοα στοῦ ὁρροβίϊοη ποῖ ΟΠ]Υ͂ οὴ 86 ρϑτὶ 
οὗ 186 ῥγίββίβ δπὰ 1,6 υ]ῖε8, θυΐ 80 ἔγοτῃ ἃ ἰαγσρθ βθοϊΐοῃ οὗἩ [6 
ΡΘΟΡΪο, δηἋ τΏΔ ΠΥ Θιηϊρταίθα ΒΟΟΠΟΥ {180 ἰαΐζο ραγί ἴῃ [818 ἀπ]ανν- 
[Ὁ] τνοσβὶῖρ (2 ΟἾσ. χὶ. 16.) ὙΠαῖ {818 πϑὺν ἴσαι οὗ το] ρίοῃ. νγα8 
ΘΑΡΟΓΙΥ δἀορίοα ὈΥ 19 ΡΘΟΡ]6 18 ἃ ἔδπου οὗ Βδιθυ, σἱοὶὶ 18 οοη- 
ἰτδαϊοξθὰ ὈΥ 186 ἢιἰϑίογυ ; Ὀαΐ {Ππ|ῖ, αἴ. 1δ ντνᾶ8 ἔογοθα ἀροη 1} 68 
ῬΘΟρΡ]6, {πο ἤστην δάμογθά ἰοὸ 1ξ, 18 οχρί δ πθά ὈῪ ἴπ6 βρίτἶϊ οὗ 
ορροϑἰξίοῃ ἰο πἀ8}}, ψ βῖοῖ [Π6 ἀοβροίϊδιη. οὗἩ «“΄Θγοθοδπι ἀπα ἷβ 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΓΒ γγᾺ8 8.0]0 ἴο ΚΘθρ αἷϊνθ.υ ΤᾺ ΐβ ἀδβροίίβιῃ, στ μὴ 
Ψεσγοθοδπὶ οσοπάυοίοά Ηἰμπιβο] ἢ 88 ἔθου μου διά Ἰογά οὐ {1 πὸὺν 

ΜΟΥΒΕΪΡ, δηἃ ποΐ ἔπ ἀνθυβίοῃ οὗ [86 Ῥθορ]θ ἴο {11|6π|, σοι ρϑὶ]ϑὰ 
ἴμ6 ῥτίεϑίβ δπὰ 1ωονὶίθβ 4180 ἴο ϑπιῖσταίθ ΕΓ 88 [8 ἰοϊογαίθα 
ΟΠΪΥ Ηἷβ Οὐ ὙγΟΥΒ ἷρ ἴῃ 8 Κίπράοπι, [ΠΟΥ ΘΓΘ ΟΟΤΏΡΕ]]6 4, 85 
ὙΠ [86 1 θυ σα] ἐθτρ]6- γουβῃῖρ {ΒΒ 6ῖγ ἱποοιθθ 88 τ άγαννῃ 

ἰξ ἔτοπι ἴπ6 νοῦν ὑδρὶπηΐηρ, πὰ ἐπογθίογα αἰβο ρου βῃθὰ 184 γυϑᾶγβ Ὀϑίοσο 
ἴδε Κίηράοιη οὗ πάλῃ. ΤῈ τοιμδίπίηρ ἕρδποῖθβ οὗ ουῦ ογί(ἴς ΜΠῚ,Μὸ ἀΐρ- 
ουβεοά ἀπάογπθδίῃ. ( τς 

ι' 

Ν 
ἈΝ 



218 ] ΚΙΝΟΒ ΣΙ. 26---29. 

ἔτοπι ἴῃθηι, ἴο οπιϊσταὶθ οὗ πϑοθββίεγ, δυϑῃ 1 {Π6Ὺ δὰ ποῖ ἀοπθ 
80 ἔἤτοπι ορροβίξΐοῃ ἴο “ γοδοδπι 8 Ἀπ]ανγα] ργοοθθάϊηρσβ. 

ὙΒὰΒ Φογοροδηι οαπδοα ἔπτο φρο] θη οαἶνεβ ἴο ὃθ τηδά6, Δπ4 {116 
9η6 ἴο Ρὸ 8βεῖ ὉΡ δὲ Βοίμοὶ πὰ {πὸ οἴδον δὲ θδπ. ΤῊΪβ πιθαβίγε 
Ζ. Ὁ. Μίοι. (Δἴοβ. Β. ἵν. ρ. 162 84.) ἴαῖκοβ ἴο Ὀ8 “" ψσῪ Ρο Ὡς," 
Ῥαΐ σοΓ ΔΙ ΠΙΥ σοΟΠίΓΑΤΥ ἰο {π6 Ὠὶνίηθ αν. ἜΠ6 Ἰιάσπιοηί οὗ Ο.. 
ἃ [ζ8Ρ.,) Βονθνθσ, γγ885 10 }} ΙΏΟΣΘ οογγοοί : Ῥὲἀοδαίων ἤοο ε)μ8 
σοηδὶἐζιπι ρμοϊ ἐσθ ρτιάθηδ δὲ αἀ τόσπίπι δια δίαίμηισιιθ ροἰῥίσιη 
ἐυοπάμηι βαϊιίατε: δε τὸ υότα βιεϊέ ἱπιργιάδηδ δἰ ρεγπιοίοδωπι 
δίαξμπιφι θὲ τόφπιηι 6)ιι8 ργόγδιδ ἰαδοζαοίανὶξ οἐ ευοτεϊ. ΟἾἱν ἃ 
Βῃου  Βρ θα ΒΌροΓ οἶα] μοὶ ον σαπ 866 Εἰσὶ βιαίββιδηβ ἷρ ἷπ ἃ 
ΤΠ ΘΑΒΌΓΘ ΔΓ βίη ρ' ἔΓΌΠ) ΤῈ ὈΠῸΘ]ἸοΥ ἴπ ἴπ6 νογὰ ἀπά ργοπιίβαὶ οὗ 
(οά, νοὶ} ἐπ Κ8 ἴο θ6 δ0]6 ἴο οοπιρθηβαίβ ἴὉγ ἃ Ὠινὶπα ὉῪ ἃ 
561 {-ἀον!βοα μαϊηδη ἰπϑεϊξαϊοη. « γοθοατι βμονγβ ἱπάθοά ἃ Θοῦ- 
ἰαΐῃ ἄορτθθ οὗ ϑδυί]Υ ρυσάθηοθ ἰῃ οπάἀθανουγηρ ἰο δάβογε ἴο 
014 ἐγδάϊεἴουβ ἐπᾶῦ νογα βδογθὰ διηοηρ [Π6 ρθορὶθ ἴῃ {86 ἕοσπι οὗ 
ΜΌΓΒΗΪΡ ἴο Ὀ6 ἰπἰγοάπιοθά Ὀγ πίῃ. ΗΘ ρῖναβ [Π6 ῥρβορὶθ βγιαθοΐβ οὗ 
«6 ῃονβϑὶ, δῃἀ βυςὶ, ἱπά θα, 88 ὑμϑὶν ἔα ποτ ῃδά οῆςβ σδυδοά ἰὸ ὃ6 
τϑ46. ὉΥ͂ Ααγοῃ οἢ 5᾽παὶ, συ βογϑίη 6 ὙΠ 86} βᾶνθ βρθοῖαὶ ῥγοπιὶ- 
ΠΘΏΩ6 ἴο {Π|6 Δἀναπίαρθ ὙΠ] 0 [ἢ Ῥθορὶ8 του ᾿ιᾶνθ ἔπι ποὶ 
δείηρ ΟὈ] σοα ΔΩΥ προσ ἴο ἀπάθυίδκο ἃ Ἰσηρ ἰοΌΓΠΘΥ ἴο 7 6γαβαίθιη. 
ὩΣ Ὀξρττν “18 ἴοο τηθοἰιδ [ῸΣ γοῦ ἴο ρῸ ἰο “ΘΓ ΒΑ] 6 πὶ," [μδἱ 

18, ηὐπιῖδ γηοϊοϑίειηι 68ὲ, υἱὲ 6 ἑαγη γοπιοίτδ ἰοοὶβ αϑοοηι αἴ ΕΠ δτοδοῖἶψ- 
“παηι. ϑ6 Ὁ. βοῆπι. ΒΥ ἰγδηβίδυσίπρ {16 ἡγοσάβ, Εἰχ. χχχίϊ. 4, “ Βϑμοὶὰ 
ΤῊ ροάβ, Ο [βγδδ], ψυῃῖς Ὀγοῦρς 866 ἃρ ουΐ οὗ [Π6 Ἰαπά οἵ 

1 Νοη επῖπι οοηβάεδαι ργοπιΐδεο Τ εἰ ρετ' ναίειη γαείο, ζτε μὲ δοϊϊωιαι 
ἰδὲ Ῥοκίοτίδχιια δἰαδιϊγοίι πιοᾶο ρία απὶπιὲ ἱποϊϊπαίίοπε Πεο αὐλαο- 
ἤϑει, ὟνΤ8. 1. Ρ. ᾳ. Ρ. 809. 

2 Ῥγωάεηίία ἐγσο υεγοῦοαπιιδ ρορτιιζμηι αὖ ἐο φιιοά αὐϊίμπι ἐταί εἰ ἐπιδὶ- 
δίέμηι αἰἴοπανο ποἰμ, Ποοισπ ἀμπίαχὶἐ πιμίαυϊί, τἱίαδχιιο οοἰεπαϊ, ἰωπι 
παϊηϊϑίτῸ8 εἰἰανπ οἰ ἰεπῖριβ σμἰίμ8, ἰάφψιια ἰαπι ἀείμίε μέ τευοσαγα ροίϊις 
αα οπιπίωπι απὲϊφιιϊδϑΐπιοδ πιογε8, σιαπὶ που εἰ 8 ἐπι αγὶ ἱπϑεϊέι ἴα ]Ιατγαεὶ!- 
ίαε υἱάεγεπίων, Ὑ͵τιΒ. Ῥ. 810. 

8 8)ὸ Ὑγοίϊ6, δἴνον Βοομιατί (Ἡΐδροσ. ἱ. Ὁ. 855 .), διμθοϊε τοῦΐα ἢαο- 
ἐέεπι αεοεπάϊει, ΤἈἸΒΘΙΥ ἰγϑηβ᾽βέθβ : “ Ἰοπρ' Θῃουρἢ δΒᾶνθ γ Βόῃθ υρ ἴο 
“ ογαβαίομι." Μαῦγοῦ αἶβο ἔ]βοὶν θχρίδἷπβ: δαέϊδ ἐδὶ τοῦ ἀ 
Εὸν ὀυθὴ 1ξ -γ τ δὰ ἰηβηΐοῖνο [0] ονΐηρ; Β88 (8 πιεδηΐηρ, γεὶ Ὃ 

οδππού θοῦ Ὀ6 υπάογβιοοά ραγο νον, θθοδυβθ {86 ἀναβαίνειν δά πιϊ8 οὗὨ 
πο Ραγίϊίοπ. ΤῊΘ ρδϑββδρθδ οἰϊϑά ὈῪ Μαυγογ, ἔχ. ἰχ. 28, Εζοκ. χ]ῖν. 6, 
Θυϑὴ 1 γγ ἰδ ὕμοσε [9 86 ὑβκϑῃ ραγϊνϑὶν, Ῥγονθ ποι Ἀΐπρ, Ὀθοδυϑθ Ὁ 

ἴπ Βοίἢ βίδηᾶϑ Βοίοσα {μ6 ποπι. »ίων». 
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Ἐῤγριε," ἰο ἷ8 σαἶνεβ. Βθ ἱπίθῃἀβά ἴἰο ἱπυϊπιαΐϑ : πορ ὁδὲ πουα 
τοἰσίο ; ἦος συζξω Ἴαπι οἰΐπι ραΐῖν68 ποδίγὶ ἐπι ἀοϑονίο εἰϑὲ διιγιξ αὐιοίοτ δ 

ἵρδο Αλαγοπθ. 860. ϑεῖπι. Εσοπ [18 γογρα] γίδγθηοθ ἰο ἐμαὶ 
ἴδοι 16 Δρρβϑᾶσβ οι 188 οὔθ μιδῃά, {παὶ [16 οσβῃὶρ οὗἨΤμ6 οαἶνοβ 
γ᾽ 85 ΠΟ ῥγΌρον 1(οἰδίγυ, ἔγοτη τ μΙοἢ 4180 [Ὁ 18 ΑΙνγαγβ ἀἰβι1 ρα βῃ θα 
ἴῃ ΟἿΓ ὈΟΟΚΒ 85 ἴπ ἐπ 6 ργορ ιοίβ Ηοβθα απὰ Απιοβ, θαὶ ἐμαὶ ἀπάον 
1π6 βυτηροὶ οὗ 6 οδϊνθβ ϑμβοναῖ νήα5 νοσβι ιἱρρϑᾶ, ου ἐπ6 οἵποῦ 
Βαπά {86 Εἰργρίίδῃ οὐρῖπ οὐ [18 ὑγοσβὶρ ἰβ ὑπ υθῦν ρχονθί, [Ὁ 
ὙΠΟ «] γοῦθοῦτα τγὰ8 ἀδίθυτηϊηθά ὈΥ ἢἷ8 βοϊουσῃ ἴῃ Εργρί.} 
Ἡθῇςθ ἰ8 ὀχρἰαἰηθά 4]80 186 βοίἐπρ' ἊΡ οὗ ἔνγο φαῖνθβ ἴῃ ἱπιϊ τα οπ 
ΟΥ̓ 1Γπ6 ἵπιαρεβ οὗ Αρὶβ δπὰ Μπονῖβ; [π6 σοππθοῖΐοη ψὴἩ ἐ86 
Βοϊάδπ οα] νγογβηϊρροά δὲ β΄μδὶ τγα8 ῬΑΓΕΥ βαρροβίθα Ὀγ {Π6 ἔρος 
Ἰιθ6 1, ̓πδβπλιοῖι 88 {Π||8 ὑγ88. ΟὨ]Υ ἃ ΘΟΡΥ οὗ [16 Εἰργρεδη ΑΡἶϑ8, 
ῬΑΣΕΪΥ ἃ βίο οὗ ρο]]οΥ 1π ΟΓάοΣ ἴο ΥϑτηοΥ ΠῸπα {Π18 γγοσβ ΐρ [86 
οδ)θοίοη οὗ πονϑὶγ, δπὰ δἰΐδοιι ἰο ἰξ ργθαΐθ βαουβάποθ. Βαΐ 
ἀϊὰ “οτοόθοδια ποὺ Κπονν (μαῦ ϑνθὴ [μ6 ψουβηΐρ οὗἩ Φϑηονδῃ ὈΥ 
ἰπλαροβ ν᾽ 88 88 βσἹ οε]ν Του ἀάθη 1π 186 1δνν ἃ8 ἐμ ὑνοσβηΐρ οἵ [8156 
δοάβ 3 Υαβ [86 ἔλίθ οὔ ἴΠ6 ροϊάβῃ ςδ] οδβὲ ὉγῪ Δασοη ππκπονπ 
ἴο Εἶπα Υ Ὠϊά μα ποῖ γοῆβοῖ, [Πδὲ αὖ πᾶ εἰπ|6 [86 ρθορὶβ ὈῪ ἔδθ 
ΟΓΒΕΙΡ οΥ 10 Ὀγοῦρ: οἡ {Ππϑιηβεῖνθϑ {Π6 ψτϑίῃ οἵ αοά, ἀπά {]ιαὶ 
ΟὨΪΥ ὈΒτουρΡὮ ἐμ6 οαγποβὶ ἰη!ογοθϑδίοη οὗ Μόοβθβ [Π9 ΡΠ βῃτηθηὶ 
οὗ οχέθυτϊ μδθοη σου] θ6 ἀνοτιθα ἤότῃ ἴΠ6 σ]ιο]6 ρθορὶο ῖ Νο 
ἄἀουθὲ 411 [818 γὰβ Κπονῃ ἴο Εἷπι, θα μον 1116 116 παίασαὶ μοατὶ 

1 ον οἰθδυὶυ (Π6 ψ}ἘῈ016 τοργοϑοπίδίϊοι μοϊπίθ ἰο {818 σοππδοίΐοη μδ8 
Βδθὴ δἰσοδάν βῆονγῃ ὈΥ Βοοβατγί, Ρ. 4. ρΡ. 854. Ὑαΐκο, ου 188 δοη ᾿ 
ἀεηΐςεδ, ἱπάθοά, 86 Εργρίϊαι οὐ ρῖπ οὗ οΑ]Ὲ ποσθμῖρ (ρ. 4. Ρ. 398) ; Βυϊ 
ναὶ ἢ6 δάνδποθβ ΟὨΪῪ δῇογάβ δυϊάθηοθ οὐ {μ6 θουπά θ88 δυάδοίΥ σῖτα 
πΒΙΟΒ (818. οὐ ἰοἴβπι τ βοῖναβ (0 ἴρποῦθ 8}} ἰ βίου δὶ ἰθβιϊπιοηΐθβ ἴῃ 
ογᾶον ἰο ἀδίδπα 118 ῥΒ᾽]οβορ δα] ργθϑαρροθϑίςίομβ οὗ δὴ οτἱρίηδὶ ὃ0}}- 
Ῥ γθὲρ οἵ (μ6 [Βγ86}1168, ἔγοτπι νν ΒΟ 1Π6 ὑγογβΐρ οὗ ϑμονδὰ ἀονοϊοροὰ 
861 ομ]ν ὈΥ ἄοργθθθ ἴῃ ἃ πδίαγαὶ τηϑηποσ. που θύῃ τηοπιοηΐηρ,, 
τυ ἢ 1688 τοξαϊϊρ, [86 πυχηθγοιιβ ἰθβί πη πὶθΒ οὗ {116 ἀποϊβηΐβ, οοἸ]θοιοὰ 
Ἐγ Βοοβατέ ῥ. 4. Ῥ. 848 Ε΄ 8 1ἴο {86 γνουβῖρ οὗ ᾿πηαρ68 οὗἁ ΔΠἾΤΏΔ]Β ἈΠΟ Ρ᾽ 
186 Εργρέίδμηβ, γαῖκο τϑίδυβ ἴοὸ 8 ρϑββαρὸ ἔτοιι ΟΥὐθυζουβ Θ΄ τΏΡΟΙ  Κ 
(ἰ. 480 8..), ΟΥ̓ πο τηϑδῃβ σοηβτγιηϊηρ 18 νον, ἴῃ ῥγοοῦ οὗ {μ18, {μδ 186 
Ἐργρίΐδῃβ 6] ἃ οὐἱυ Ἰἰνίπρ δηΐταδὶβ ϑϑοσγθᾶ, θαΐϊ θιπρ]ογεᾶ ἱτιαρθβ οὗ 
ΔΏΪΠΠΔΙΒ ΟὨ]Υ 88 ἸΩΔΒΙ(Β ΟΥ ἱπ δ68 το] ϊϑίβι ἘΒυΐ ποινιβίδπαϊηρ ἐμαὶ 
Ἠεπρίοην. (Βεϊίν. ᾿. Ρ. 1ὅ5 8.) εἐχροβϑᾶ {86 νον οὔ δίϊκ ἱπ 811 118 
πρΚϑάμοβθ, δπὰ δρδῖπ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ οἰϊοα [Π6 πιοβὲ οοποϊ θῖν ρϑββδόδβ οὗ 
1860 δηοίθηίβ ἴον {16 Ερυρεδῃ οτρὶπ οὗἨ ςδ]1- υγοσβΐρ, γοὶ Βν. Βαυθῦ 
(Βεἰῖρ. 468. Α.1. 11. ». 180 4) ἔττο Ὑϑδτβ δεν νϑηίατθα δρδΐῃ ἴἰο ἀθηΥ 
ἴἴ, χη πουὺῦ ὄνθη βαυΐηρ ἃ ϑγογὰ ἴπ το ιϊδιίοη οὗ Η θη ρβίθηρεγᾷ. 

9 
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οὗἩἨ ἸΏΔΠ τοραγάβ {π6 πογὰ οὗ αοά, 16 ἴὲ (ου]ὰ ἐπθ οδ]εοὶ οΥὉἩΎ 8 
ποι! παὐομ, οχροσίθμοθ ἀπά βίου ἔαγηἰβῃ ἃ ἐμουβαπα Ὄχϑση- 
ῬΙ68, 88 ἰῃ βιοἢ) οΆ568 ἴΠ6 οἰθαγαϑῦ 8η4 τηοβὲ θχρ] οὶ ργο: Ὀἱοη 
ὉῪ βοοά οἵ θ8( ΓοΔΒΟΠΒ 18 ραΐ ἴο 8,666 ΟΥ̓ 80 ΘΧχραἰηθα δηά ἀ]}5- 
τοσῖϑα ἐπαῦ τηθη Ὁπΐηκ [ΠΟῪ τηδὺ ἀϊβγθραγὰ 1.1} ὙΠυ8 Φθγοθοδτα 
αἶβὸ Ὑ}}}} 'ᾶνθ ἀἰβϑοονθγθα Ὄσρδπδύϊοηβ οὐ {18 ῥσο δ ἴου ἀπά οἵ 
186 ιϊδίοτϊολὶ ἔλοϊβ ἰοβε γι ἀραϊπϑὺ [Π6 8'π ῥγοδὶ διο, ὈΥ νυ] ἢ 
1.9 ἐΒουρθς Ὠἰτη86 1} 80]6 ἴο 7080 Εν 18 ργοοθθάϊηρβ, ᾿ΠΟΌΡὮ ἘΒῸν 
ΔΥΘ ποῖ ἰχῃβι θα ἴο 8. ΤῊΘ ἸΟΟΑΙΥ πη σμἰοὶι ᾽6 ρ]αοοα Π8 
βοϊάθη οαἶναβ πιὶρδ ἈΡΡΘΑΡ ἴο Εἷπὶ ἃ ρδ]]}]αἰπρ οἰτουτηδίβηοθ. 
Ηϑ ἀϊά ποΐ βεἷθοῖ ἢἷ8 οὐγῃι σθϑί ἀθῃοθ ἔοσ {18 ρᾷγροβθ, δυῖ Βοίμοὶ 
δά 8Δη. Βοίδιοὶ, οη ἴπ6 θοδγάθυβ οἵ Βεη]απιῖη ἀπά ΕἸΡΗγαΐπη, 860 
186 ραγι συ ΑΓΒ οἡ 2 ΚΙ. 11. 2, νυϑ8 ἃ πηοϑβῦ ΠΟΙΥ ρ]δοθ ἴῃ ἐπ 6 ὑγδαϊεοη 
οὗ {6 ρϑορὶθ. ὙΠοσθ Φϑμονδῃ ἀρρθαγοά ἴο {π6 ραϊγίασοϊι “ἀοοῦ, 
ἔγοσῃ συ ῃ]οἢ [Π6 ἴοννη ροῦ [Π6 πϑίὴθ οὗ “' ἴουσβθ οὗ αοὰ᾽" (ἃξεη. 
ΧΧΧΙ.) 8Που]ά ποὺ ϑομονδῃ, 9 Θγοῦθοδμι ταῖρηξ ἱτηαρῖπθ δηα θη- 
ἀθανουν ἴἰο ρογβαδθ οἴμιϑγβ, τηϑηϊἤδϑι ἢΪπη861} ἴῃ {18 ΒΟΙΥ Ρ]αθα 
ἴο [86 ρῬοβίθυ νυ οὐ δοοῦ 88 γν6}] 88 ἴο {πον δησοϑίου ἴ-- - δη, ἷπ 
186 πογίῃ οὗ Ῥαϊθϑίϊηθ, δ οὔθ οὗ [Π6 βουσοθβ οὗ μ6 “ογάδῃ, 
ΤΟΥΠΊΟΣΪΥ ο41164 1,αἶδἢ), “παρ΄. χυὶ!, 26 Β΄, οοτηρ. ΕΟ ίη5. 1]. Ρ. 
Ο11 ἢ ἀπά θ26, ναϑ ὑβσουρῃ (Π6 1Δοἷ8 βεῖ Ἂρ ὕδοσθ ὈΥ [86 
Ῥδηίίοβ, ἴο τ μοἢ ονθῃ ἃ σταπάβοη οὐ Μοββϑϑ οἰεϊαϊβα 88 ῥγίεϑῖ, 
1 κουνῖβθ δἰ γθδάν οοῃβθογαιθα 85 ἃ βϑαῦ οὐ ψΌΣΒΠΙρ, ἰο ψῃ ἢ τπηῖσῃς 
[6 δάδάβά ἴῃ ἐϊ6 οδ8θ οὗ {118 ρίδσθ α͵80 ἃ γϑίδυγσβῃςθ ἰο ἴπΠ6 οοῃ- 
νϑηΐθηοθ οὗ 1Π6 ρθορ]β, ὑπαὶ ἔμι6 18γ86}168 ἀν 6 }]ἴπρ' ἴῃ [ῃ9 ΠποΙῈ 
ταῖρῆῦ ποῦ Πᾶνθ ἃ ἰοπρ' ὙΑΥ ἴο ρῸ [ῸΓ [86 δχϑγοῖϑα οὗἩ {ποῦ σγοῦ- 
88}. 

γνυ. 80, 81. ΤῊΘ Ἰηβαθοη οὗἉ [818 ὑγουβῆρ Ὀθοαπηθ ἃ βὶπ ἴο 
ὁ οχοθοϑία, Ὀθσδιβα 1Ὁ τνὰ8 ΘΟΠΙΓΑΙΎ ἴο ἴπ6 οοπιηδηά οὗ αοά, 

ψΜΉΙΟΒ. ποῖ ΟὨΪΥ ἔοσθα 6 411 ψουβρρίπρ οὗ “ϑῃονδῃ ὈΥ ἱπηαρθ8 
δηα 5ΥΠ1Ρ0]8, Ὀὰΐ αἶβο μαᾶ ποὺ ον [Π6 ὁῃοῖοθ οὔ {89 μ]8ο6 οὗἉ νοῦ- 
8810 ἴο 1886 ψ1}} οὗ [86 ρϑορὶϑβ. Ὑηθ βοδίβ οὗ ὑγουβῃ!ρ, τλΟσΘΟΥΘΣ, 
νδηϊοα [Π6 ῥΥποῖραὶ {πὶπρ, ὈΥ ὙΠ ἢ δ]οπθ {ΠΟΥ οουὰ Πᾶνθ 

1 ΤᾺ ὑοθυ 68 ὑμογθίογο οἵ 8] 1ρὺ Κπον]θᾶρο οὗ πιθπ δῃα βι}8}} ρΒ:]ο- 
Ἰορῖοαὶ ὀχρογίθηοα, σθθη Ῥαυϊαθ, Οοτηπηι. Ζ. Ν.Τ. ἴν. ρ. 280, ἀ6 Ὑοίίο 
ΒοΙίγ, 1. Ρ. 204, διὰ ὅοβοῃ. ἐς Ῥεπίαί. ϑαπιαῦ. Ῥ. θ, ̓ πίου ἥτοπυ [80 
ἰηϊγοὰποίίοι οὗ 86 οΔ]- γουβῖρ, ἐδδὲ δἱ (μὲ ἐπι [86 Μοβαΐο αν τῦδϑ 
πού γοί ἴῃ δχἰβίθῃθθ. 866 (6 τοδαϊδίϊοη οὗ {π|8 ἔα {116 δγρατοθηὶ ἴῃ 
Ἠθηρϑίοηῃ. 1. Ρ. 4. Ρ. 174 ἢ. 

μ:" 
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Βθοοσὴθ ϑβϑῃοί γί 8 οἵ Ψϑμονδἢ, ὩϑπλοΪν, 86 ἀτκ τῖτἢ ἔπ 6 τϑαὶ 
ΡΓέϑθποο οὗ αοα οοπποοῖθα ψ 1} ἴδ, νοι Φογοθοδπι τ 1} 411 5 
ἸΠΡΘΠΌΪΣΥ σου] ἃ γοργθβθηΐ ΟΥ̓ ΠΟ ςοΥτοβροπαϊΐηρ βγτηθο},} 80 ἐμαὶ 
186 βΒϑῃμοἴθδτΥ Π6 ογεοίθα ἴον 686} οὗ ἔ)6 ρο]άθῃ οαϊνθβ, θθοϑαβθ ἴὲ 
ταπ οα [Π6 »γασδοπίξα πιριϊπιΐδ, ὈΘΟΔΙΩΘ ΓΞ ΓΒ “8 Ββοῦβα οὗ 

ΒΙρὮ ρ]βοεβ."--Ἴ δ βίῃροϊαν ΣῊ Σὸν σίου ΤΙ ΧΧ. .,» οἴκους 
ἐφ᾽ ὑψηλῶν, ἀπὰ γυΐρ., “ ὕάπα ἴηι ἐποοίδ᾽8᾽ Βανα δ Ἰ ἐγασῖγ ὁμδηροά 
Ἰηἴο 186 ρῥ]Όγαὶ, 18 οχ ρ]αἰποά Ὀγ [86 ἐδοὶξ ορροδίείοῃ ἰο ΤΣ ΓΒ, 

Ἰηβίθδαάα οὗ ἔμθ μουβθ οὗ αοἀ 6 τιδάθ ἃ βοιβο οὗ ἱρὴ Ρίαρθ. 
Τμδαὶ 818 γγὰβ ἀοηθ ἴῃ ῬΟΙΒ ρ]δοθβ, 'π ποῖ [ῃ6 σο θα οαἶνοδ 
ὝΟΓΘ δοὲ ὑρ, ἰδ υπαογβίοοα οὗ 1861, 48. ἐῃ6 0 σουἹά ποῖ βίδπὰ 
ὉΠπάδν [Π6 ορϑῃ μϑάνθῃ, Ὀαΐ ταυϑὲ πανθ Ὀθθη βδὺ Ἂρ ἱπ ἃ Βοπ86 οὗ 
ἰοταρ]θ, ἴῃ πΠΙΟΝ ἃ βου ῆοῖ4] αἰτῶν τηυβὲ πᾶν Ὀθθη ογθοϑά. 

ὙΒοσθ 18 Βοῖηθ ΟὈΒΟΌΣΠΥ ἷπ {119 ὙΤΟΓά8 : Ὁ») ὈΣΤῚ Ὦ) “δηά 

186 ῥϑορὶθ ψϑηΐῦ Ὀθέοσθ [Π6 ὁπ δύϑῃ ἴο Ὠδη," ν. “ ὅ0, » ἢ οι 860. 
ΘΘΒτα. οσρίαἰῃβ : θα 86 οομξιἶξ ραγδ ροριιζί, φιας ἐπ υἱοίπία 7)απΐϑ 
ὁγαί. ΘοΔΥΟΘΙΥ οογγοοί, γ 1Π9 ν» ἄο68 ποῦ δοοογὰ ψῖτῃ 118, 

Ὗγ 6 δύ γδίμογ ἴο υπάογβίαπα Ἔ, ἀπε! 1:6 ρο]άθη ο4]}} βθῦ ὑρ αἱ 

ΒΘμ6Ι, δῃὰ 80 τηυβὲ οοποοῖνθ (88 β6ῆβ8 ἴο δ6, ἐπαῦ [ῃ0 ΡΘορὶθ 
ἐσθ ἰο Π8η, παὲ 18, [86 ργϑαῖθν ρατγὶ οὐ ἴπ6 ρθορὶθ ἔγεχιθηΐθὰ 
186 ΒαΠΟΙΌΔΓΥ αἱ Βϑίμοὶ, 88 [Π8 τρϑ) ΥΥ ρᾶγο {Π|18 [Π6 ργθίθσθηοο, 
80 {πδῦ [6 ΟΥΒΘΓ δὲ ΤΠ 8ῃ γ78 ὙΟΥΒΕΡΡΘα ΟὨΪΥ ὈΥ ἃ ἔδνγ. [1 18 Θϑϑύ 
ἴο Ρογοοῖνθ [Π6 τϑᾶϑοῃ οὗ [Π18. Βϑίμοὶ, ὁπ δοοοὰπῇ οὗ {Π6 τηδηΐ- 
[εβιαϊίου οὗ αοά ἴο Ψαοοῦ ἔμογθ, νψγὰβ τοραγάθα 85. ἃ ΠΟΙΥῪ ρἶδοθ, 
ΠΟ σθαΒ Π Δ} ᾽πὶ Ῥαβί ἐϊπι68 σου] ΟΠ]Υ ροϊπέ ἴο δῃ 14ο]. “Απμά 

1 ὙΒοη ἱβογοίοσ Ὑδεκθ 1, Ρ. 4. Ρ. 400 {μι Θχργβββοβ ἐπιβο  : 
“Ἡδὰ {δ ἐθιῃρ]6 ὑοσβὴρ δ {μπὲ {ἶπ|6 δοίυ ΠΥ μὰ (86 ομιαγδοίθν οὔ 8 
οοηίσζαὶ δὰ ποστθδὶ ἀἰϊνίπθ βουνίοθ, γϑί 1ζ γγ88 ἴῃ ὑῃ6 τ οὗ Ψοτο- 
Βοδταὰ ἰο ἰουπά ἃ 81:π|}}18Ὁ ομ ἴον {π6 Κἰηράοτῃ οὗἨἁ [δ8γδοὶ, ἼΔΙ]γ 88 
ογτβαίοπι μδα ποί Ἰοπρ' Ὀθθη ἐμ6 οδηίγο οὔ [Π6 Ἰΐηράοχη, ἢ δᾶ ῥγορδοίϊ- 
54] ἀθεϊβίοῃβ, 1 τὸ τοραγὰ {Ποῖ 88 ἰϑίουι αὶ δηὰ 85 (86 ἀϊνίπο Ρτθρδ- 
ταϊϊοη δηᾶ οοηβττηβίϊοι οὗἩ [86 ἔθταρ]ο πουβϑῃῖρ, παρ 88 τν6}} δαποίϊοῃ 
186 ἱπδαξαϊϊοπ οὗἁὨἁ Δῃ [βγϑο] ἰδἷὰ οοπίγαὶ τοσθαΐρ, 85 ται {86 ἱπάθ- 
Ῥοπάθηϊξ Θβίδ Ὁ] θῃτηθηὶ οὐ (86 Κίηράοπι (1 ΚΙ. χὶ. 29 δ΄, χίν. 1 8.) δ 
48 Θπείσεὶυ ἱρηογοᾶ ἐμο ἔδοῖ, ἐμαὶ ἃ ἰθιῃρὶθ ΟὨ]Υ͂ βθοαπιὸ 8 ΒΔῃο ὈΔΓΥ (0 
[6γϑο] οα οοπαϊἰΐοη (μα Ψομονϑἢ τθΔ}}ν τηδηϊξοβίοα μἷβ ργέβθηοθ ἴῃ ἴδ 
ἷπ 8. βδυτθο]} 108] Υ. Βυΐ Ψογοθοαπι τναηίθα ποῖ πηογο Ὁ {86 ἀγκ, θαΐ 
δἶδβο ἰδ ἀἰνῖπο οοταπιϊβθίοη ἕοσ ἐδ Τοαπἀβίίοῃ οὗ δποῖμον ἰοιαρ]ο Βοδίᾷθ 
[διδὲ οἵ 6ττιβδίθμι, δηᾶ πὸ ργορμοϑί οὗ {80 1 ογὰ οου]ὰ δβαποίίοη ἴδ, δἴϊον 
180 Τμοτὰ ἈἰπιΒ6}} μβὰ οβοθθῃ ἤκκαιῖοαι δῃὰ ἐμ6 ἰθταρῖθ οὗ ϑοϊοτποῃ ἕοσ 
18ὸ δοῖθ ρἷδοθ οὔ {μ6 τενοϊδίϊοῃ οὗ μ18 πϑπηθ. 
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ἢθ τηδάθ ρῥυϊθϑίβ οὗ 41} {Π6 ρθορὶβθ, ψγῆο γα ποῖ οἵ {86 βοῃβ οἵ 
μον]. ΤΊΝΒ ἱἹπμουδίοηῃ ἀρρΘαΥΒ ΥΟΤῪ ΒΌΣΡΓΙ 81: , ΘΒρθοῖ}]} Υ τ θη 
νὉ γεῆοοί, {πα ὀνθῃ 8δη ΕΡΗγαϊπῖ6 (πάρ. χνὶϊ. 10 8) τεὐοϊοβά 
δὐ {μ18, μὲ ἢ6 μδα ἃ 1,ωουϊῖθ 85 ῥσίθϑί ἔοσ μἷβ ἰἀο]δίγουβ ὑσογβ ῖρ. 
16, ἐμογϑίοσθ, Φθγοθόδτα τη 8 65 {π089 ῈῸ ἂτὸ ποΐ 1,ονῖξθ8 ρυϊεδβίϑ, 
1818 δῇ ΟΠ]Υ πᾶν Ὀθθὴ ἄοῃθ, θθοϑυβο ἐΠ6 1,ον 68 τ ὶβιϑά ὑο Ὀ6 
Ῥτίοϑίβ τσὶ ποί Ὀὐραν, Ταῖθ ᾿θ οου]ά ποὶ οοποθάθ ἴο 

ἴμιθαι, ἀπὶὶ ἐβοσθίοτθ {μέγ᾽ στο ΟὈ]Προά ἴο Ἰθανθ {πον αἰδβέγιοὶ 
οἰδίοΒ ἀπὰ {Ποῦ ῬΡΓΟΡΟΓΣΊΥ ἴῃ 1βγδοὶ, δὰ οιηΐρταῖθ ἱπίο [μ6 Κίηράοαι 
οἵ δυάδι (2 ΟἸιν. χὶ. 18 ξ.), δπά ΓᾺ ὙγΔΒ ΟΟΙΠΡΕΙ]ο4 ἴο σμοοβα ουΐ 
οὗὨ 186 ψ019 Ῥθορὶβ ἴποβο ἰο 6 ῥχίβϑίβ ἔοσ ᾿ἷ8 ΓΏΞ διὰ δ» 

ὙΠῸ Πδὰ {π6 ἱποηαίῦοπ [0 βοἢ ἃ βθυνῖοθ ΠΝ ΧΙ]. 88) 

ὌΨΤῚ ΓΝ πλϑϑπβ ποῦ: ἐς ὑπβπια ρίοδε (Β6)ν}2), θὰϊ δα ὠπί- 

υ6780 ρμοριιῖο, φιΐα φαΐγοηια ρογεϊποιιὶ αα σοπιρϊοπιοπέμηι τοῖ, 88 
Βοοδιατῖ, λϊογος. ἱ. Ρ. 880, Ζκά. ἀ6 1δίσω αα Εἰδοοίι. χχαχῖιὶ. 1, ἀπά 
ὙΥ τἰδῖαϑ Ρ. 4. Ρ. 815, Βανθ τριγ οχρουπαοά. 

Υ. 82 ἢ. ὙΠ ἴδαβὶ οὔ ὑβθβσῃδο]88 αἷβο ἴο θ6 ορβεγνϑά ἴπ [88 
Βουθῃηίῃ τησπίῃ (1μον. χα! . 84 64.), Φθτοθοαπὶ ἰγαπβίθγγθα ἕο (89 
εἰρβίι τοοηῖμ. Α Ρ]δυβ:}}6 οοοαϑίοη ΤῸ [818 ὐθὶ ἔσασν ἀσν δίίοη 
ἔτοιι 186 1ανν, νος Τϑρθαίθα!Υ πᾶπηθβ (1ωμθν. χχῖῖ. 84, 39, 41) 
ἴῃ βϑυθῃτῃ τηοη τ ἀ8 {Π6 {πιο ἀρροϊπίοα οὗἉ [Π6 1,ογά, ταῖρβξ 6 
ἔοαπά ἴῃ ἔθ οἰγουμηδίδποο ὑπαῦ ἴῃ 0Π6 ποχίμοση ἀἰβίτοίβ οὗ δἷ8 
κιηράοπι [Π6 ρταῖῃ υἱρθποᾶ αὐ ἰθαβὲ ἃ τοί Ἰαίον (μη ἴῃ {86 
βουίμοσπ πάλῃ, 88 {μ18 [εβᾶλναὶ νν88 ἴο δ6 ἱκαρί αἱ {{ι6 ἱῃραίμον- 
ἵῃρ οὗἩ {ὴ6 ἔτ οὗ {π0 Ἰαπᾶά ((Π6 σταίη), ἴ[ωμδν. χχι, 89; [86 
ῬΓΟΡΟΓ στουηά, Πόντον ον, ἸΔῪ ἴῃ {π6 ἀθδίρη 10 πηᾶῖκο 186 βθραγαᾶ- 
τοι αἶδβο 'π ἃ τοϊϊρίουβ, τοϑρθοῦ 88 οοιῃρ]οῖα 88 ροβ810]6, αἰ ΒοῦρΡΕ 
16 Δάμογοα ἴο ἐμ ἀδὺ οὗ {πΠ6 σβοῃίμ (ἴπ 6 151}}} οῃ δοοουηΐ οὗ ἔπ8 
στοὰ κ, 10 τηΐριΐ (αΚ6 οβξηςα αὖ [Π6 ἱπποναίίοηβ. ΕὟΓ [πῇ ἔμοχα 
ὙΘΓΘ ΤΩΔΠΥ͂ δα δ᾽ 465 186 ῥγίβϑίβ ἂπὰ 1,ουϊῖθβ ΤῸ σοῦ ΠΙΡΉΪΥ ἀϊδ8- 
δα 88 64 ψὑ 1 Ὁ} [Π686 116 ρᾺ] Ὀχοσθ ἴρθ, ἈρΡρθατΒ ἔτοπι 16 ποίϊοθ 
ῷ ΟἸν. χῖϊ. 16, μδὲ Ιβγϑϑ]λθβ οιἱ οὗ 41} {π6 ἰγρθβ ἀδνοίθα 1π 

μοατὶ ἴο {π᾿ 1ωμογὰ Ψψοηξδ ἰοὸ “6 γαβαϊθπὶ ἴὸ Βδο ῆσθ {ποτα ἕο 80 
ἀοά οὗ ἐποῖγ ἔΔ[Βοσβ. 8111 ποῖ σοηϊοπὶ ψ ἢ 411 {Π18, ὙΠ ὀγθοῦς- 
ἴηρ' β8ποίιδτϊθβ δπὰ ρ].ο68 οὐ ψ υβὮρ, ᾿πϑεϊ αϊηρ ῥγιοδίβ ἀπά 
ομδηρίηρσ ἔδαϑβίβ, ὁ ϑυοθοδι ᾿ἰπι8616 οθθγθά βαοῦβοθ δὲ {86 δ] ἕαγ 
εἱ ΒΘΙΠ6] ἴῃ ογάθυ ἴο ῥόον Πἰπιβοὶ ἕο 6 1118 βρί ταδὶ θα οἵ 
μἷθ Κίῃράομιμ. Υ͂. ὃ8 ο]0565 [118 βεούϊοῃ δηά ἰηίτοάποθβ [Π6 [0]- 



1 ΚΙΝΟΒ ΧΙΙ͂. 1, 2. 228 

Ἰονσίην. Ηοτα {ἢ6 παγγαῖουῦ αραὶῃ ἢ ΘΠ ρ 6815 ραῖβ ἔογει [ῃ 9 
Φᾳςοῖ, (μα Φοτοῦθοδη μδα οὗὨ Ηἰπι56}{1 ἀονβοα {116 ἔδαβὶ ἰο μ6 Κορὲ 
ΒΥ τῃ6 158γδο]ϊθ8. ὙΠ 1688 στουπὰ ὑπογθ τγᾶ8 ῸΣ βυοσὶ ἃ οἤδηρθ, 
1 ΤΟΓΘ ΔΙΌΣ ΓΑΥΥ δῃ ἃ οα]ρ4Ὁ]6 10 γα8. ἘΕῸΣ ἷβ οἴμοσ σϑ]ρβίουϑ 
Ἱπῃονυθίϊοηβ ἢ6 πηῖρθξ δ ἰϑαβὲ ρ᾽ϑδα [ῃ8 πϑοθββίυ οὗ σί νην ἴο διΪ8 
Κίηράουα ἃ ροσιηδηθηΐ ἈΠΙῪ δηα ἱπάθροπάδποο οὗ ἐμ6 Κίησάοαι οὗ 
“υάδῃ, Ὀαΐ 0 Β0 ἢ προθβϑίυ ὀχ ϑίθα ἔοσ [ῃ6 σβδηρθ οὗἉ {16 ἔδαβὲ 
οὔ θυ δο]68, α8 [Π6 δ γα υ σηθητοηθά ρῥ] 8: 0]6 οοοδβίοη ἕο ἱξ 
ΔΡΡΪΙΘα ὈΥ ΠΟ τηθ8Πη8 ἴ0 {Π6 ψ8ο01]6 Κίηράοπι, Βαϊ αἱ τηοβὲ ἴο ἃ 
51Ὼ8}} ραγὶ οὗ ἴΐ, ἃ8 {π6 γτδίῃ τἱρθηθα δρουΐ Βϑίμεὶ δὲ 10 βδπια 
ππηθ 88 ἴῃ {8Π6 ΘΗΥΙΌΏΒ οὗ «ΘΓ ΒΑ ]ΘΏ), βίπῃοθ Βϑί 6] νγὰβ ΟἿὨΪΥ 
ἵποῖνο Βοπιδῃ τ21168 ἔτΌτα Φ6γυβα θη. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΧΙΠ. 

ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΑΘΑΙΝΒΤ ΤΗΕΒ ΟΑΙΕ- ΟΒΙ͂ΗΙΡ ἹΝΤΕΟΡΤΟΕΡ 

ΒΥ σΕΒΟΒΟΑΜ. 

Ὑν. 1 δπὰ 2. ὙΥ.116 Ψογοθόοδηι ἰ8 8} δησαρσοά ἱπ Ὀαγηΐησ 
Ἰπόθηβθ ΠΡΟῚ {16 ΑΙἔαΥ ΘΟ 68 ἃ ργορμοῖΣ ἴῃ [86 νογά οὗ ἐμ Τωοσὰ 
ἴο ΒοΙ 6), δηὰ ῥγοοϊαΐπηβ ὈὉγ Ὠὶνίηθ γονοϊαθϊοη (μ6 οομηΐηρ ἀθ- 
βιγιοιίοη οὐ ἐμ δἰῥα ἴμεσθ. ΣΓ} ὝΔΎΘ ᾿ΘΥΘ ΠΊΕΔΠ8 ποῦ; ἠιεδδὲ 

“ελουαθ ((]6Γ., Θ΄ ἢ 12), ποῦ, “ δὲ {π6 νογὰ οὐ “6 θονδῃ" (ἀθ 
Ὑγ͵ειίο) ; 88 {18 ἀοθβ ποῖ βυϊξ νυ. 2, 9, απά 17, θαΐ “ἴῃ {π6 
νογὰ οὗ {π6 Τιογ," δοϊπρ' 48 1 σγθγθ ἴῃ 15. Ὑὴδ σψογὰ οὐὗἁἨ [9 
Ἰμοσά 8 σοποθῖνϑα 88 ἃ ρουγϑσν ὑγίοϊι σοπ68 οὐνοῦ {Π6 ργΌρἢῃοὲ ἀπά 
᾿}06 18 Εἷπὶ ἴο αὐΐον τΠ6 τανθϊδίίοη τηϑάθ ἰο ἢἶπι. Οὐπιρ. 1 ὅϑδμι. 
[ι. 21, Φομονδὴ τενθα]βα Ἡἰτη561} ἰο 'ϑϑτλιδὶ τ ἼΔΤΔ. Βοβι 468 

1 ὭΞΩ ΤΆΘΔΏΒ ϑδοΥ βιπι, 80 {μαι {Π6γ '8 Π0 οοοββίοῃ ἴον {86 τοδάϊηρ' 

οἵ Κοιὶ ἌΣ ΦῸ Ῥγοβοιτοὰ ὃν Ηρ, Βερν. ἃ. Καὶὶ. ρ. 128, Ἵορ. 

Μδῦγον οὐ {μῖ8 ραδββαρθ. 
3 7Β6 πδπὶθ οὐ {818 ὑσορμοί 8 πῆκθονῃ. Ἀπ δοοοῦῃΐ οὗ ἐδ βἰδίθ- 

τηθηΐβ, ἀθοιξαΐο οἵἨ διἰβίοτςδὶ Τουηάαίοη, οοποοτηΐπρ Ηἷπι τη ὈΥ 
δοβορθυβ δηά βοπιθ οἱὰ δοοϊββί βίο] υγυιίθτϑ 18 ρίνοη ΌῪ Κπορεῖ, ἄον 
Ριορδιοίξίατα. ἃ. Ηθῦτ. ἰ]. Ρ. 64, Νοί. 3. 
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118 ραβϑᾶρθ {Π6 ῬὮγα86 ὁσο 5 'π [18 56Ώ86 ΟὨΪΥ ἰπ ουν οἰαρίοῦ 
τορθαίθαὶυ (νυν. 23, ὅ, 9, 17, 18, 82) ἀῃὰ χχ. 88; οἰβθυνβεῖθ 

ΔΙ 8 ἰπ ἴΠ6 ἀοΥνδῦννθ 8θη86, οἢ [06 ψογά, δοςοσάϊηρ ἰο [6 
ποσὰ οὗἩ η6 Τωογά, οοπρ. 2 ΟἾγ. χχχ. 12; Νυμι. χχχὶ. 16; 1 

ΟἸν. χχὶ. 19.--ψ. 2. “" Βϑβοὶά ἃ οἰ] 8}}4}} θ6 θογῃ ὑπίο [16 
Βοῦδθ οὗ Πανὶά, “)οβίδῃ ΕΥ παῆηθ, το Μ}}} οὔδσ ἀροη ἐμθ6 (86 
ΔΙ147) ἔΠ6 ργίϑϑίβ οὗ [8 μὶρἢ ρίαςβϑ, ἐπαὶ θαστι ἰποθῆβθ ἀροη [ἘΠ 66, 
δΠἀ πιθη᾽ 8 θΟΠ68 81|8}} ῦ6 ὈυγηΘα ἀροη {πθ0. [πὸ ἐπ18 ρΡΓΟΡὮΘΟΥ͂, 
ν ΠΟ 88 1 Ά]γ 1 8]16α δοοογαάΐην ἰο 2 ΚΙ. χχὶ!. 15 δὲ, [16 
οἷά {μπροϊορίδηβ σαπά δὴ ον ἀθηὶ ῥγοοῦ οὔ (πο Ὠἰνίηα ἱηβρίγαοι 
οὗ τ6 ρῥγορ ιθοῖθθ: Εὄνοπ ατοίυβ γϑοορτΐζεβ {Ππογοΐπ ἔπσεπδ 
αἰυΐπαο σιδογπιαίίοτιδ αο ργαθδοϊοπέϊαο ἱπαϊοΐμηι, φιοά δὲ ποπιέπ 
64)ι8, φωὶ τόηι ργαοδι σι Ποαίαηι οἤοοίμγυδ ἐταΐ, ρναθάϊοίέων. δίπιὶίς 
Ἐδαΐ. 44, 28. Αἀ λαοο πἰλὶϊ διμιὲ οππιπιιῖπι σοπέϊμπι ογασμῖα. ΤΒ6 
ΤΆΙΟΠ Δ] ἰδῖ8, ου [ἢ ΘΟΠΊΓΑΣΥ, ὙΠῸ Γα͵θοῖ ἐπ ὈΙνίπθ ογίρίη οἵ 
ὈΓΟΡΙΘΟΥ ἃπὰ ἄθῃν δύο ἀαβπίίθ ργθαϊοϊίίοη οὗὁἨ δυύαγθ θυθηΐβ, 
αβϑοσὶ {πὶ {Π|8 ῥγθαϊοι Ομ ὑγὰ8 ΟΠΙΥ͂ ἀοῆποα δῇδὺ {110 δνθηῖ, 
ἢ 116 τη Ηπά ἴπ [μ6 παιλΐτιρ οὗἨ ΚΟΓΕΒ8}}, ἴῃ 1Π6 βθοοῃὰ ρατί οἵ 
Ἰβδἰδῃ, [86 βίσοηροβὶ σζουπα [ὉΣ Γο)θοῦίηρ 18 σϑ πα θπθ88. Εἰνοῃ 
16 πιοάθγῃ 6] θυϊηρ ἐμοοΟΡΎ οαπποὶ γϑὲ ἄρτθθ ἴὸ γϑοορηΐζθ 
ΒρΘ οἶα] ργϑαϊοοηβ οὐὗἉ ὑμπηρβ βαΐατα πὶ {π6 ργορῃθῖβ, πιο ἢ 688 
186 γϑνϑδιουῃ οὗ 186 πδῆηβ οὔ δῃ ἱπάϊν! 08] δθουῦ ἰο θχίβὲ μγθ- 
δέϊου, δΔη 4 γϑίηουθ ργϑαϊοθοηβ οὗ {118 Κἰπὰ Ἰῃηΐο π6 ἀδραγίπιϑπί οὔ 
Βοου μβαυΐπρ ( δἰιγβαραηρ), ἤοπι ΒΟ ρΥΟΡΒΘΟΥ (Υ̓ εἰβεαρσαπρ) 
᾽8. ἀἰδιϊη σι ϑηῃθα ὈΥ {Π|8, τπαῦ [86 Ἰαιίοῦ ἃ]οπθ ῥγορποϑίϊοαξθϑ ἰῃ 
δθμογαὶ ὑπ βιΐαγο, Γοβυ πη ρ ἔοτὰ [π6 οοηπθοίοῃ οὗἉὨ {π6 Ὠϊνίηθ 
τονϑϊαιίου σι πϑοθβδιίγ. Βα {118 Πἰτηϊ ἰίοη οὐὗὁὨἨἁ ῬΤΟΡΆΘΟΥ ἴο 
ϑβμογαὶ ἔδοῖβ, γθβα] ἶηρ ΟΥ̓ ἸΏ ΠΟΘ  ΠΘΟΘΒΒΙ ΟΥ̓ ἔγοπι ὑμ6 ᾿ιϊδίοτοδὶ 
ῥτοϑθηΐ, ἰδ 8ῃ ΔΡΌΙΓΓΑΥΎ ἀοίοχηαϊπαίϊοῃ. ΤῊ ἀἰθγθηοθ βθένγθθῃ 
βοοί μβαυΐπρ ἃΠ ἃ ΡΓΟΡὨΘΟΥ͂ ΘΟὨΒ[8(8 ἴῃ {Π18, (πΠᾶὲ βοοιμβαγίηρ ἴογο- 
1618 ἀθί1}8 ρυσθὶυ δοοϊἀθηΐαὶ, βιδπάϊπρ' ἴῃ ΠΟ Ταϊΐοπαὶ οοπηθοίίοη 
ΜῊ Τμ6 Ὀ᾿νὶπο ρ]δη οὗἉ [μ9 νου] δηά οἱ βαϊνδίίοῃ ; ργόρῇθου, οῃ 
186 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, αἰία818 1.85 ὨΙνίμο οὐρα ὈΥ Γἢϊ8, {Ππᾶΐ, βέδπαϊπρ ἱπ 
106 τηοβί ἱπεϊπηαιθ οοῃηπθοίΐοα ὙΠ} {ἢ τονθαιϊοι οὗ σγαςο, ἴδ 
ΡῬτορποβίϊοαίθβ {π6 ἑμέαγα οὐ 186 Κίπράοιι οὗ Οοἀ ἀπά 4]] ἐπιδὲ ἰ8 
οοηπηροθα στ 118 ἀονϑιοριηθηΐ, ποῖ ΟΠ]Ὺ ἴῃ βθπογαὶ, Ὀὰξ αἶβο ἰπ 
Ρᾶγίοαϊαυ. Ὑὲ ρῥγϑάϊοιοηβ οὗὨ [89 ργορ]ιοίβ, δηιδυΐηρ ἱπΐο 180 
ἀοἰα1} οὗἉ οοπογρίθ υἱβίοῃβ, ἄγθ, (μϑγοίοσθ, ποῖ τῇ τθ ροϑίΐο ἀ6]πθᾶ- 
ἤοηβ δηὰ ἱπάϊ νυ] 18 Πρ οὐ ζθῆθγαὶ 1άθαβ, θα  τθα] ῥἱ οἴ ΣΘΒ ργθ- 
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βοηῖθα ἴο [6 8ρίτὶξ οὗ {π6 ργορῆθὲ ΒΥ {π6 ϑρί τιν οὐὁἨ αοά, νῃ θοῇ 
ΔΥῸ ΟΟΓΙΔΙΉΪΥ ρονογηθά δηᾶ ρϑηοίγαίθα ὈῪ {Π| σεπογαὶ ἰάθα οὗ 
δβαϊναϊοη, Ὀὰΐ 50 {πδῖ {{π|8 4. ργϑβϑηίϑ8 [{86]} ἴῃ {Π|6 πχοϑὲ σοποσθῦθ 
ἀοιογτιϊπαίΐοηβ, οἴθη ονθὴ οὔ παᾶῖηεθβ δῃὰ παπιῦοθῖβ, ΜΠ ]Ο. ΔΓΘ 
Θύθῃ ἰβ θη ἴτοῦ [Π6 ἀδραγίπιοηΐ οὗ {Ππ6 δοοϊἀθηΐαὶ, Ὀβθοδη86 {ΠΥ 
ΔΙῸ ΠΟΠοΙοίθ ἀθιίοστηϊ παίϊοηβ οὗ [16 βρθπογαὶ ἰάθα οὗἉ βαϊγαϊοη. 
πο οοπογοίθ ρυθαϊοιοη8 οὗὨ βροοῖαὶ ἴμοιβ οὐ βαϊναίϊοπ ἃΥῸ πὸ 
ἄουδὲ τᾶγον ἴδῃ {16 ρϑῆθγαὶ υἱβίοῃβ οὔ {Π6 σιο 8 σοπιρ]εχ οὗ {1 
Ῥαίαγο ἀονϑϊορηηοπίὶ οὗ {πΠ6 Κίηράοπι οὗ (οά, 80 ἐπαᾶὶ οὗ {π6 ῥτορ- 
ποδιϊοαιϊοῃ οὗ ἃ πᾶτηρ, βοβἀθβ ογθβ ἴῃ [8αἴδ ἢ, {Π|8 ροπαΐηθΠ 688 
οὔ ψΒ οι, ποι Πβιδπάϊπρ' 4} ἀββαυ 8, τη αἰ πίαἰἢ8.118 στοῦ, ΟὨΪΥ͂ 
11:6 ΘΧΘΠῚΡ]6 ἰπ ΟἿΣ γ6Γ868 18 ἔουπῆ. ΤῊ ργϑαϊοίοη οὗ {1118 ἢᾶπιθ 
σοῦ ἃ οΥΪγ βίδηὰ ἴπ {Π|Ὸ οαίαρογΎ οὗ ἀἰϊν᾽ παίΐομ, 1 1Ὲ ὑγοῦο πη γον 
Δοοίἀοῃ 8] 8Πἀ βίοοά ἰῃ πὸ δβϑϑηςίαὶ οομπϑοίΐοι σῖδἢ [6 ἀδίον- 
ταϊῃαἰίοι οὗἩ ἐΠ6 βϑῦβοῃ. [{ 8 80 πϑὶ {ΠῸῚ τὴ [86 παπιθ Κογθβ 

“Ξ 
ΠΟΥ ὙΥ ΕΠ. ΟἿΓ ΠΆΠῚΘ «75:8 .---γγουλ νυ Ποπὶ οὐ» ς- «." 316 1Ώ88 : 

φυεηι ὕελουα ζιϊοὶυϊξ, φωσηι «76}.. αἀ)ωυΐέ (ξοταρ. (6.88. ἐΐδε. 1. 158), 
80 1μδὲ ὈῪ [Π6 ρῥγϑάϊοξίοῃ ἐΠ6 1468 ΟὨΪΥ͂ 18 Ἔχ ργβββθᾶ, ἐπαῖ ἰο 1Π6 
Βοῦβθ οὗ αν! ὰ ν1}} Β6 ὕόσῃ ἃ βοῃ, σσβοπι {π6 Τογὰ ν}}} Βαρροτί, 
Εβι Ὀ]} 15}, {πὸ Θ᾽ τηδὺ δχθοαίθ ᾿πασπηθπὺ οα 16 ρι168.8 οὗὨ {10 
Πίρἢ ρΙβοθβ δὲ Ββίμεὶ.; ΑἹ {π6 σγουηά οὗὨ {815 ἡπάρτηθηΐ, 48 οὗ 
116 σἘ0]6 ΓΠοοογαίῖς ἰανν, 1168 {8 7ιι8 ἑαϊοπιΐδ. Οἡ {Π|6 βδῖη6 δἰ ἕδγ 
οη. Μ ΘΙ [Π686 ᾿γθβίβ οἴδβυβά δγὸ {Π6 Ὺ {Ππθιηβοῖναβ ἰο μΒ6 οβογϑὰ 
Δπὰ {πεῖν Ῥομθ8 δαγπθά. Τῇ ρϑποιαὶ Ἔσργθββίοη, τη Β ΒΟΠ68 
(Ὁ τιὲ Γον Ὁ) δίαπάβ ποὶ ἔτ, τποῖν ({π6 ῥὈσίββίβ᾽) βοπθβ, θαξ ἴβ 

πέρ ΠΟ 8}}Υ βοἰθοιθα ἐο ἀθηοίθ πιθ π᾿ 8 ΘΟΓ 868," 88 «[05814}} θυγηρά 
186 Ὀοποθ8, τοὶ τλογοὶγ οὐ {Π0 ργθβίβ 8] Ὀγ Ὠΐτη, θαῦ αὐ {Π|6 58π|9 
ἔτη οὗἩ {Πο56 Ἰοηρ ἀεδά, νυῃῖο σατο ἰακθη οαὐ οὗ {μοὶν ργανθδ 

1 0 ὴ {6 Δρρο]]διϊνο πηϑαπΐηρ οὗ ἐδοὸ νογὰ Κογεϑῆ, βαπ, οοιρ. Ηδβῃρ- 
δίθηρ. ΟἸγίβιοὶ. ἱ. 2, Ρ. 192 ἢ, 6168. ἐλεδ. ἱϊ. ῥ. 117, δηὰ Ηἄνοσῃ, ΕἸη]. 
ἐδ, 2. ν. 168 ἡ. 

2 ΤῊ (]Β]τοθηί οὗ {818 δῃὰ βὲγαῖαγ ργορβθοῖθϑ γ δῖθ ἴο τοϑαγὰ 80 
ἐπδὺ (86 Βρθαΐδὶ δυθηίβ οὗ {86 Ταΐατο, ουύϑὴ ἕο ἐμ πϑῃ)68 οὗ ἱπάϊ νά ι8]8, 
ἭΤΕ Ὀγουρ ΐ Δρουῦϊ δά 80 γ᾽ ἰβοά δἱ (86 ῥγορϑὺ ἐΐπιθ ὈΥ͂ {86 βΒΆπ18 
Βρί τιν οὗ ἀοἄ, στο μδὰ ργονίουβὶ Υ τον ϑαϊθὰ ἔμεπὶ ἰο ἐμ ργορμοίβ, {πὲ 
[δο ἐαἰεμα] οου]ὰ ποὺ πιϊβέαϊκο (6 μδπὰ οὐ αοἅ, Βαὶ (ποὺ σοῦ ποῖ 
τροταίογθ 1] 6]16ἀ, θθοδιβο ἔΠῸῪ νοτὸ ργοαϊοἰοα, Ὀὰΐ ΠΟΥ͂ τ το ργοαϊοιοᾶ 
διμκὶ Ῥγουϊου νυ τουθδὶ θᾶ, Ὀθοδιθθ (ΠΟΥ ὍΘΓΘ 'π αΐατα (0 επί ἱπίο 
δε Ἰσϑιίουι δοοοτάϊπρ (0 1ῃ6 σουπεοὶ οὗ (86 1ογά. 

ΨΟΙ,. 1. Ρ 



, 

220 1 ΚΙΝΟΒ ΧΙ. ὃ---δ. 

(2 ΚΙ. χχιῖ. 16), ἰπ ογάθ ἴο ἀββθοσαῖθ ἔδ6 αἰΐασ ἴον θνὲσ ΌΥ͂ 8 
ἀ0α}}}6 ρο]]αἱΐομ, βῖποθ ἰο [μ6 δοπηϊπαίίοη οὗ απιδη οθοσίηρ ννδα 
δἀάδά {π6 ρο]]αϊίοη οὗ παπιδη θοπο8 (Ναπι. χῖχ. 10.) 

Υ. 8. ον {Π6 σοηβττηαίίοπ οὗἨ (818 ργσορῆθου ἴπ6 ἤδη οἵ αοά 
δἶνοθβ αἰβο ἃ τι γϑο]ουβ 5'ρη}---ἴηθ ἰταν 818}}, ὈΥ ἃ πιΐίγϑοίβ, ὈΘ 
τϑηῖ, ἀπ [ἢ9 45}168 ἀροῃ ἰΐ 8}18}1 θ6 ρουτοά οαἱ---Ὑ ἰσἢ ἰοοκ ρα 69 
ἱπατιθ ἀἰαίοὶγ Ὀϑέονθ [{|0 Θγ68 οἔ {π8 Κίπρ. Υ͂. ὅ. Σγ) ἃ πιΐγασα- 

-- 
Ιου ἈΡΡΘΆγΆΠΟΘ, τέρας, ἔτοτα {16 ταά. ς: αϑἹ αὐδν ἐξ, απιουϊί, ΘΠ σα 

σ ο 

ἐξ: ΑϑἹ οαπιοῖα δ:οοϊΐδηϑ, ἴμθπ, ἴῃ θμποσαὶ, τόδ πιῖνα, ροτίσπέιεγη, 

ςΟΠΊΡ. Καπιὰβ ἴῃ ΕἸοϊίαρ, ἰδ. αγαῦ. ἰ. Ρ. 48. Ὑμυβ σοττθοῖν, 
αἴας Α. ϑοῃυ θηβ αὐ «0. ἱ. Ρ. 428, δ. Ὁ. ΜΙοΝ.» δῃά οἴβδσε, 
Ηδηρβίθη. ΟΒγΙβίο]. ἢ. ῥ. 4 δ, ἀπά Ηξνογῃ. οἱ ΕἰΖοῖ.. ρ. 160 
ΕἾ, ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο [86 ἱποογτϑοῖ ὀχρίδπαίίοῃ δηὰ ἀδγϊ ναϊΐοη οὗ ὕσββει. 
ἴῃ ἐλό8.1. 148, ἀπά 11. 612 ἔ. ΟἿ]Υ αἴουνναγὰβ ἀϊὰ ΣἽ Δρργορσί- 
δῖο {Π6 ἰάσα Οὔ χηήγῳ σημεῖον, 80 {Π80 ἴπ {{ι|8 ῬΑΒΘΑΡΌ, 88 ἴῃ ἘΣεξ. 
πὰ Ζ66})., ὃ 48 [Π6 5 ρῃ! βοδίοη, τηϊγου οι 8 βίρτι. ποΐ 

ἘΞ ἭΝ ἈΒ[168 ἰῃ ραπογαὶ, Ὀὰϊ ἀ81168 ΟΥ̓ Δ π18] οἰθτίηρβ, 88 θῶ 

δοίϊιιϑ Βα τοιματκοά. ΑΒ ἐδ 88}68 οὗ [ῃ6 οβετίῃρβ ὑγαῦθ ἰο 86 
τοπηονθ ἤτοι [ἢ αἰ δῦ, οο !θοίθά ου τη)6 δβῃνῃθαρβ δαβῖἀβ ἐῃ6 
αἰΐαγ, δῃὰ ΤΠθη οοηναγοα ἐοὸ ἃ οἴθδῃ ρίδοθ σϊμοὰὶ 1[Π6 οϑπιρ 
(ον. χνὶ. 8, 4); [Π6 Ροιγίηρ; οαὲ οὗ 1[Π|6 ἀβῆμβεβ τηυβὲ Ὀ6 τοραγάθα 
88 ἃ δῖρτι ΟΥ᾽ Ῥα ηἸΒῃιηθηῖ, ἀηἀ ποῦ ΤΊΘΓΘΙΥ [Π6 παίαγαὶ σΟΠΒΟα ΘΠ 66 
οὔ [Π6 τϑπαϊηρ οὗ [π6 δἰΐαγ. 

γν. 4, ὅ. ΤΊιΘ ἱπιρογίαποθ οὔθ δι μθηεοδεϊοη οὗὨ 186 τωδῃ οὗ 
υ ΟὝΔΡΥ ἃ ταϊγδουϊοιιβ βῖρηι ἀρρθδῦβ ἔγοιῃ ἔμθ οοπάπος οἵ  Θγοῦδοδτα 

ἰονγαγὰβ ἴω, ὙΠ ΠουΣ τναϊηρ ἴὸγ 6Π6 σοοπβτγπιδίϊοη οὐ ἢ15 
ψΜοσὰ ὈΥ [Π6 Δῃηπουποθα τηϊγαουϊουϑ βίρη, [86 Κίηρ᾽ βέγϑίο6β 15 
μαμὰ ἰοναγά8 ᾿ΐπὶ τ ἢ {16 τνογβ, ΠΥ ΒοΪὰ οα Πΐπι, Βαϊ πηαϑὲ 
ΠΟΥ Οχροτίθπο ἴῃ ἴπ6 παπά, υῖτι τ ἰο 6 πο] βοὲ δβάθ ἔμθ 
Ρτορἢοὲ Ο τγαβ ἀἰϑαρτυθθαῦ]θ ἴο ἢΐπι, {Π6 οἸηπίροίθῃοθ οὗ ἔδ6 
Τμοτὰ, ψο μδ8 ρόνγεσ ἴο ρχγοίθοϊ 18 βοῦναπίβ. ΤῊ ουϊϑίγοίδιιοά 
Βιδηὰ 15 τὴ πογθα ὈΥ ἃ ταΐγδο]θ, {πὲ 8, 8 πο4, ἀορτῖνοά οὗ νἱϊα] 
}αῖςθ, 8ο μαῦ 6 οαπποὶ ἄγαν ἴδ 'π αραίῃ. ΟἿ {Π|8 [Ὁ]]ονγ8 1Π6 

τα γϑοῦϊουβ δῖρη Δηπουποοά, Δηἀ “ Θγοθοδτη᾿Β νος κοά δυτόρϑηοθ ἷ5 
ὈγΌΚθη ἄονῃ ὈΥ͂ 186 ἀοι]6 παῖγϑο]θ ; μ6 18 οοῃβίγαϊηθα ἰο θῃίγθαΐ 

1 Τμηο αἀγιοῖξ οίρτιιπι, φιιο Ῥγοδαγοί, δια υεγδα πο 6886 Ποία, δεα 86 
α 60 ε88ὲ πιΐδδιπι, εἰ φμοά φμα αἰπενγαὶ ευοηξιτα 6886ηΐ. Ὗ'᾽ ἰΔΌΪυ. 
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[86 ῥχορβοῖ ἴο ἰπίθγοθάβ 0 ᾿ἰπὶ σἱεἢ 1π6 [μογά πἷ8 αοἀ ἐμαὶ Ηἷβ 
Βαπᾶ πιϑὺ ὃδ6 χοβϑίοσθἃ. “τῷ ἩΒΤΙΠΝ τίρτν ἴο πιᾶκ τ68Κ, 

βοΐϑῃ {Π6 ἴλοθ οὗ Δῃγ οπ6, {πδῇ 5, ἰο δπέγοδξ 80 ἱπαρ]ου ΡΥ, {παΐ 
16 ΟΥοΓ σδῃποῖ τϑῆιβο ὑπαὶ ψὨϊο 18 βουρῃ οὐ Ὀθθαγθ τὴ 
τίρουγ, οοαρ. Ηδηρϑίθηρ. Οοιη. ὕ. ἀ. Ῥ58. 11. ρΡ. 425. 

γν. 1---10. Αἴον 818 βαῃά νγὰ8 τγοϑίοσϑα ΟΥ̓ 6 ῥσορ οί β ἴη- 
ἰογ  ϑβῖομ, «Θγοθοδτη Ὑγ 5.65 ἴο σαϊῃ ὈΥῪ οΟἸνῚ ΠΥ 1Π6 τδη οὗ αοἄ; 
σΒοτὴ μα σου] ποῖ ΟΥ̓ Υ ΗΪ8 ρΟΥΤΘΥ, ἴῃ ΟΥ̓άΘΙ [0 ΤΟ ΠΥ ἨΘΥΤΆ]688 
818 ψϑχδίϊουϑ τηθββαρθ, αἱ ᾿ϑαϑὺ ἴῃ ἐπ: ΘΥ 688 οὔ π6 ρθορὶβ. ΕΒῸΣ [18 
Ῥύγροβο, δῃὰ ποῖ Ἴο Βομοῦγ Εἷπ|, ἀμ ἃ ῥσουθ Ὠϊτη861} τῃδη θὰ] [ῸΣ 
1Π6 γοβίογαίίοη οἵ [ἷ8 βαηά, 10 ἰῃνὶϊθϑ Ηἷπὶ ἰὸ Ηἷβ ἤουβα ἴο 
ΤΟ ΡΕΒΆ Ἀἰτη56 1} τὴ Ἰοοα (οοπιρ. οα νῷ (6η. χνῖ!. ὅ; Ψυάρ. 
χῖχ. ὅ) δῃὰ σῖνϑ ῃἷπὶ ἃ ριθβθοῃί. Βαΐ {Π18 ἀββίρτι αἰβο 18 ἀθίϑαϊβά, 
Δ πα {Π6 το)θοϊϊοῃ οὐ Ηἷβ8 υγουβρ οα 1Π6 ρατέ οὗ ἀσοά οὨ]γΥ τιδηϊ- 
[δειθά [πΠ6 τῆογθ.0 “ΤΡ ΊΒου ψἱἱῦ σῖνο τὰθ ΠΑ} μη ποῦβο, 1 ψ}}} 
ποῖ ρῸ ἴῃ πίῃ 0866, ΠΟΥ Θαΐ οὐ ἀγίηϊς ἴῃ (818 ρ]δοθο---ἴον (μο 1,μοτὰ 
855 (ουθι ἀάθη πιο." ὙὍΠδ βυδ]θοῖ οὗ ΤῊΣ 8 ΓΤ ἴο Ὀ6 Βαρρ]ϊοὰ 

ἔτοτῃ (86 οοπποχίοι οὗ ἐπουρηί, σοπιρ. Ἐν. μοῦ. αν. ὃ ὅδ1. Θά 
ἤουθαθ μΐτι ἰο ἀο (μΐ8 αὦ ἀεἐδδίαἰίοποηι ἑἀοϊοίαίτίαθ, εἱ ἵρδο Καοίο 
οεἰφπονεὶ Βειοἰϊέα6 ἱἀοίοἰαίγαθ αἰδο 6886 ἀείεδίαδιϊδβ δὲ α 7260 
ιιαδὶ ὁχοοπιηιεπίσαίοα, μὲ πιϊζιι ἐμ ἀφἰζιρνν σιμη, ἐδ οἱδὲ υεἷ ροΐω 
οοπιπιμπίοποπι παῦονε υοἰϊί. ὙΠ8 σογγθοιγ 6. α Ζαρίάς; Ὀὰϊ 
ὙΠΟ Π Π6 Θμἀθανοῦτθ ἰο οχρί δίῃ 'π [6 δᾶ 116 γα [86 σοπαχηδπά 
ποῖ ἴο τΤεΐατη [26 βᾶπη8 ὙΥΑΥ͂ Β8 ΘΟΆ1η6, [6 Ὁπ8015ἔοίοσ  Π685 οὔ [Π6 
Τα δκ, σμαϑὶ υἱα ὧι Βοίλιοῖ οὗ 6718 ἰάοΐα 6886ὲ ροϊζιιξα θὲ ἐποογαπάα 
πόὸ ὐἱΐο πιοάο γουΐδοπα, 18 Ἰτατηθα!δίο Υ ἀρραγθαὶ. ὙΤὨθ σϑηλαῦκ 
αἰδο οὗ ὅθ. ϑ'ομη)., πθ- οσσιιγγονθὲ εὐἰϊί, χιιὶ διπι ργῖμδ υἱάϊθ8δὲ 
αἄξοφια (6 ποῦο σιπι 60 ἴηι οοἰϊοφίμπι υδηῖγεί δέ Ἰλοταδ ποσίογεξ ; 
πουεγαΐ οπΐηι [)6ιι8 ργορλείας ἤιι8. απίηνιηι, ψιοΐ ἐἰδοπίον' ππατ- 
δυγιιδ 886, 1 τοὶ βαςἰδίβοίοσυ. ΕῸΓΣ ἰγτεϑρθοίδνθ οὗ {πὸ οἰγοῦτ- 
βῖίδποο, {παΐ ἴῃ ἘΠ18 ο886 ἐπ ῥγο ἈΙ Ὀἱ ἐἴοῃ τγα8 ἰπϑαβηοἰθηΐ, 48 1 6 

Ὑβ6ἃ ἴο ἀ6ἴαγ, μ6 σου] θῃΐοῦ ᾿ῃΐο σοηνθυβαίϊομ 4180 Ὑ]ΓὮ ΔΩΥ͂ 
9π6 δ πιϑὲ οὐ {86 οἵ σ γᾶν, ἰδ6 οὈ]θοῖ οὗ [π15 ῥῬσοι δ᾽ θη τασδὶ 
Ἀ6 Θββθῃ δ} }Υ (Π6 88πι6 τὴ τἢ ἐπαΐ τοραγάϊηρ θαϊϊηρ ἀῃὰ ἀὐϊηκίηρ. 
ΤΠ σογτϑοῦ δΒΥΘΙ 18 ἐμὲ οὗ Βυάάθαβ, λέδέ. ἐοοὶ. ΄. Τ. ᾿ὶ. ». 282 : 

πὲ 7οτίε α ϑἱεγοῦθαηιο τϑίγαοίιι8δ πὶ 6718 σγαΐίαπι αἰφωϊά ασοτγεί, 
φιοά ρτορλεία ἱπάϊσηιιπι 6886, αἰ 65 φιιο οοἰϊσί ροδδοὲ, σταίίαπι 
φυαπάαπι πιπιϊπὶβ ἰἀοϊοϊαίγαϑ δρόγανα ροϑ86. 

γν. 11---19. ΤΠιΘ τοϑη οἵ αοἄ Πιδά γοϑβιβίβα {ῃ9 οὔονβ οἵ 76τὸ- 
Ρ2 
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Βοϑῖὰ ; δαΐ πΉθη ἀη οἷά ρῥγορῆοὶ οἵ Βεβίδοὶ, σῆο παβίοπθά αἴθ 
μἷπι σῆθη 6 Ἰθαγηθα ἩΪ18 βίογυ, ἱηυτθα Ὠΐπὶ ἴο τοίατη ἴο ἢ15 Βοῦθο 
δπὰ τοίγεϑἢ Πἰπηβοὶ ἢ ὙΠ ἔοοά ἀπά ἀγίηϊκκ, ἀπ ἀρροβϑὶθα ὸσ μ18 
ἰηγιϊαϊίοι ἰο ἃ Ὠίνιπθ τανοϊαίϊοα, ἢθ Ὀθοᾶτηθ πηϑαιε] ἰο ἐἢὁ 
Τὶνίηα σοπηπλδη, δπα Δ] ]οννοὰ ἢ: π156]} ἰο Ὀ9 ἱπά αςαά, Ὀγ {Π6 ᾿γίῃνσ 
ΡῥΓεΐθποθ οὗ {1 ο]4 ρσορμϑῖ, ἐμὲ δὴ δηρδὶ, ὈΥ ἴπ6 ποσὰ οὔ (9 
Ι,ογά, μά σπαγροά μἷπὶ τ ἢ [π6 ᾿Ἰηνταίοπ, ἴο ἐὰγῃ Ῥ80Κ, δπὰ 
βίορ νὴ τπ6 ο]ἀ ργορῃμθῖ. [ὲ 18 ποὺ Θδβύ ἴο σουηρχαιιθπα [ἢ 
εσοπάποις οὗ {815 ο]4 ργορμοὶ δῇ Βϑίδιϑὶ. ὙΥδ5 Βθ ἃ ἔσὰθ ργορῇθέ, 88, 
αἴον ἘΡὨγαΐη. ὅσ.» ἀῃὰ ΤὨεβοἀοτγοί, Ηδγηι. ΥΥ ̓ἰδίυ8 (πιϊδοοίϊ. 88. 
1. 0. 116. εἀ. που. 1786), Κποβοὶ ἱ. Ρ. ᾳ. Ρ. 66 ἔ,, ἀῃὰ ἸΚδείου ἱ. 
Ρ.- 4. Ρ. θ8 ΒΌΡΡΟΒΘα, ΟΥ̓ ἃ 189 ῥρτοροί, ἔου ψῃῖοῖ, τὰ ([μ6 ΟΠ] ά., 
«[Ὀβορτι8, Ῥσόοορ. οὗὁἩ 4Ζα, τηοβὲ οὗ ἐπ6 ΒδΌ ίηἢβ, δῃά οἱάδογ (δ- 
180]16 88 ν)6}} δ8 Ῥσοϊθβίδηξβ θχροβίζουβ ἀθοϊδυο {Ππϑιηβοῖνοβ ὃ Οὐ 
ἡπάρτηοπῦ οὗ [Π18 ἀθρθπἊ8 οῃ [}|6 πβυγαῦ ἴο 186 ἔλγίπον φασδιίοι, 
ἀϊά μα βεάπςοθ ἔπ9 «{ϑυγῖϑιι ργορῃθῦ ἴο ἐγδηβργθδϑ ἐῃ9 Ὠ᾿νῖη6 οομ- 
τηδηὰ ἢ ΑΒ {π6 δῇ οὗ (οὐ ἔτομι “ υὐδῃ δά Δα ΠἀΔΠΕΥ ργονθὰ 
ΒΙτη861} ὈΥ ἃ ἀοι]ο ταϊγδόϊθ ἴο ὃ6 ἃ ἐγ ρυόρῇμοὶ οὗ {π6 1,οτά, 
80 ἱπνιαοη οὗ {Ππ| ργορμοῖ οὔ Βϑίμ6ὶ οουἹὰ οὨΪΥ βρτΐπρ οἰἐμοΣ 
ἔτοτῃ 186 ἱπίθηθοη ἴο ἐθηρὲ πη, {πᾶὐ 18, ἕο Ὀτίηρ Ηἷπιὶ ἴο συΐῃ, 
δηα το (66 ἔἤτοπι [18 ργϑαϊοίοη 118 οἴδοῦ ου (μ8 Κίῃρ ἀπά ρθορίεβ, 
οΥἹ [ἢ6 ἀεϑῖχθ ἰο σϑγθϑῃ Β1τ86 1} ὈΥ ᾿πέθγοουγβα τὶ τὰ Ὠἶπ, δπὰ ἐ6- 
τἶνθ ρχοῦν ἔζομι [ἷ8 ρσόρμοῖῖϊοαὶ γῆ οσ [ἷβ οὐσῃ βρίὶ γἰΐααὶ 116. 
Νὸο {μϊγὰ ο686 18 οοποοῖναϊθ. Βαὶ [ἢ γγϑ οοῃβίἀογ ἔθ ἢγβὶ νίονν 
ΠΟΥΓΘοῖ, ἯΘ ΤΗΔΥ͂ ΟἸΓΠΟΙ ΒΌΡροβΘ τ Αὐρῆ. ΤοδίαξιιΣ ἴῃ ὅϑ60. 
ϑομπι., ἀμπσ ργορλθίαηι 6886 ζαοίιιηι δασοτἀοίθηι α «Τθγοῦξανηο 
ἐϊηνυϊϑδοσοιθ ῬγῸ οοπιπιοάο, δὲ ὕζόγοῦθαηι αὐτοσαγεὶ οὠϊίμηι ἰάοίοϊα-- 
ἐγίοιαη : ἰάδοφψιιο σοσίία886 46 γόσ6 ἴῃ ἵπιριοίαία σοπβγηιαπάο, ἀ6-- 
ἐγασία »ὲν 8θάἀμοίίοπιοθτα, ργορλοίαθ αἰυΐπο υαἰλοϊπῖο 6, οΥ πρὰ 
οβορῃυβ (Απέΐᾳ. νἱ}]. 9) βαγ, δείσας μὴ παρευδοκιμήσειεν αὐτὸν 
ὁ ξένος παρὰ τῷ βασιλεῖ, καὶ πλείονος ἀπολάβοι τιμῆς. Βαὶ ἐῃ9 

ΤΑΥΊΠῸΥ σουχθ9 οὗ [16 Δῇαἰν ἀργθθβ δὶ τπον Ὑἱ ἢ ἐπ6 ὁη6 ποῦ ψ ΙΒ 
106 οἴδμον οὗὁὨἨ [Π686 δβδασηριίοηβ ; πϑῖῖμονῦ τ[μ6 Π1νῖηθ γονϑδιίοῃ 

οομηηυπῃἰοαῖθα ἰο {16 ὁ] 8 ργορμϑί δἱ 180]6 σοποοχῃΐηρσ [88 Ρραῃ- 
ἰϑῃπιθηΐ ἀυγα τη ρσ (μ6 πδῃ οὗ αοά ἴον δἷβ ἀϊβϑοδϑάΐθποθ ἴο {μ9 
ΟΧΡΓΘΒ8 σοιηηδηά οὗ (οα ; ποῖ ἴμ6 Βοποῦγ οὗ θαχίαὶ οοηξογτσθά 

οὐ πο ἀφδά Ὀγ [86 ο]4 ῥχορβιοῖ δον ἔπ ἰῃβιοιίοι, οὔ {818 ρᾳπίβῃ- 
τηθηΐ, ἃηἀ [8 μεαΐηρ δοογϑαϊζοα ΒΥ 1Π6 οοπβστιπδίίοη οὗ εἷβ ρχβαϊο- 
ὕἴοῃ υἱἱοτοά ἀραἰηδὶ {Π6 αἰΐϊαν δἱ Βϑῖῃε]. Ηδὰ [π9 οἱά ρῥχορῃμεὲ 

ὡ 
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Σαϊοπάἀθα ἰο οχϑὶς Ηἰτηθθ]ῇ ὑὸ {π6 ῥχοϊαάϊοθ οὗ "6 οἴμον ἰῃ ἢ 6 
ΕΥ68 οἵ Ψοζοδοδῖῃ δπὰ [Π6 ρβορ]θ, οὐ ἴο ἰηγοῖνθ ἴῃ συΐῃ [Π6 πιδῃ 
οἵ οὐ ἤομι Ψυάδμ, ῃθ πτου]ὰ ποῖ παν δραΐῃ οἰθναίβα ἀπά 78- 
τ Ποα μἴτη Ὁ [86 σομῆστι δίίοῃ οὗ 18 ργόρβθογ. ἀοά {Π6 Ἰωοσὰ 
ἡγοῦ α αἶδὸ αν ἱπιραγίθα πὸ σϑυθίδιο ἴο 800 ἢ ἃ οἰιαγδοίοσ. 

1 Ἰποοάοτοὶ δηὰ Υζἰθῖαβ, ἱβουρῆι ἴδ ΠῸπιὶ οχοπβίηρ (6 116, 85 
ΚΠΟΡΟΙ 1. Ρ. 4. ἄοεθ, δάάιοθ ἴῃ Ὀχοοῦ ἰμδὲ {86 ο]Ϊἃ ργορμδὶ γγδβ ἃ ἐγὰθ 
Ῥτορβεῖ, 1. φεία ἤει ργαάίαϊξ μεν φιπὶ υἱτο Πεὶ ἰὰ φιιοά εἰ ευεηίωγωπι 
ἐγαί; 2. φιίὼα ρνορλεία πέψις αἰΐίον ἱπ δογίρίωγα υοοαίμτ; ὃ. φεῖα 
σγεαϊαὲ ργααιοι8 ἀξ «οεία. δε πὸ ρμἱείαϊί οπιηὶ Ἃαεδίϊίζιι8 ζειῖ886 
τἱάσέιτ, σμυπι ασπουεγίί ἴῃ υἷγο ἱδίλοο͵ ἀεηιζίαίοηι αἰοϊηὶ γωαιοϊξ ἱρεεφυα 
ιεία εἰ 7εοετὶξ ἐοάξηιψιια υοἰωοτὶξ οοπαϊ ἰοσωὶϊο (ὙΥ 1.8. 1. 5.). Βαΐ 1 
Βαυάάδαβ (ἀίεέ. εοοὶ. 1ϊ.) Ρ. 288) οὈ]θοίΒ [ο 1. : δὲ αἰέαϑ ἐηυρὶϊθ ἀοπιϊηϊδιι8 
ευπι φυαεάαπι τευόίαδ8ε, 41} Ἰϊϑίοτίςαὶ ὑγοοῦ οὐ {μ18 [4118, 1688 τϑ 
τ ΔΥΡ᾿ ΓΆΡ ἰοὸ θη (86 ἔστι ἐπιρὶἑδ, Βυδάσιιβ Βαὰ ργορδῦὶν 
Βαΐδαπι ἴῃ υἱοῦ, 88 {΄. 1. Ηδε88. ἀϑβοῖι. ἃ. Κδηΐρο ν. Ψυά, ἱ., Ρ. 86, 
08116 {80 ῥγορμοῖ οἵ Βοίβοὶ ἱπ οβαγδοίου ἀπᾶ Ἀἰβίοτυ 8 φουπίογραγί οὗ 
Βαΐδαμι ; δυὶ Βαϊβαπιβ οἰιγδοίθυ 18 δἰἑορϑίμον ἀἰβογοηῖ. Βδίδατπι 
Βῃοτθ Ηἰπη86] 7 5618} ἱπάοοὰ, θα πο ἀἰά ποὶ ρουτωΐέ Ηϊπιβοὶ ἰο ἔογρο ἃ 
Ἀινίπο τονϑϊδίοη ἰπ ογὰον ἰο ἀθοθῖνο ; ἢ6 τϊβῃϑα πὸ ἀουδί ἴο ῥσορ β ϑ 
ἰο ρίοδαϑο Βαϊδι, Ὀαὺ δ6 πποομηα!ἴομα!]}ν δά δβογθὰ ἰο 186 Ὠϊνίηθ οοσ- 
τουηϊοαίίοη, ΔΙ Βουρ ἢ6 δἰϊουνδγάβ [6}} θδοὶς δραίῃ ἰηΐο 18 οἹὰ οδυπδὶ 
ταῖϊπᾷ, ΤΊμιβ 1 Βδ ΔΒ ΠΟ ὈΪΟΌΒ πδῃ ΟΥ τὰ ργορβεί, γϑῖ γγ)ἷὸ ὁδῃ- 
ποῖ ἄσῃγ ἰο Ηἷπη ἃ}} ἔδασ οὔ αοἂ οὐ πατήρ αἶπι διηοπρ' ογαϊπατυ ἰδῖβο 
Ῥτορβοίβ, οοπρ. Ηοπρβίθηρ. ἃ. αοβοῖ. ΒΡ. Ρ. 6, δ. Οπ {μ6 οἶμον 
δΒαηά δὰ 86 οἷά ρῥγορδοὶ οἵ Βϑίμ6] δοίυδ!ν ᾿δὰ (86 ὑδά ἰηἰοηίίοι 
δἰὐγθυϊοῦ ἰο Εἶπ, ἴο ταΐη 186 Ῥγορβιθίϊοδὶ ομαγδοίδυ οἵ 86 τιδη οὗ αοὰ 
ἔγοια δυάδα, αοα που]ὰ ποὺ μανθ ϑιιρὶουθᾶ Ηἷπὶ 88 ᾿ιΐβ οὔραῃ. ΤῊΪΐβ 
ἔθο!πρ [88 ἑογοθὰ 1186} ϑυθῃ οπ 86 δάνοοδίθ οἵ {μῖ8 ορίπίοη, 80 ἰμδὲ 
“)οθορὶιυβ ομδηροβ [86 Εἰβίοτυ δῃὰ σαδο8 ποῖ {πὸ 014 ργορβοὶ ρσοποῦποθ 
οοποοτηΐηρ (86 ταδῃ οὗ αοἀ ἤοπι Φυάδι, θα (μ6 Ἰαίίου ὑο αἰΐονῦ {86 
τονοϊδίίοα Εἰπιβοὶ ἢ, δηθὰ ὀυθη Ηδθββ, Ρ. 84, που]ὰ πὶ] ρ]ν ἀθοῖαγο (86 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ “8 δυπηϊΐηρ' τ 1ῆο9 οὗ [π6 οἷά ρῥγορβεί, 8.1}} πιοσθ ἰο ἀϊβδοοποοσέ 
Βπη ἔτοσα «τάδ, 15 μ6 ἐπιγεδίθπίηρ' μδα ποῖ θεθη ζι18}]6α ἐπηπιοα αἰ οὶ Υ 
ΔΡΟΡ ἴῃ 80 ΤΟΙΙΔΓΚΑΌΪΘ ἃ πιδηπογ. Υο τηυϑί {μοτγοίοτο οχρ δίῃ {89 
Βα θβοαιθηΐ οοπᾶποί οὗὨ ἰἰ οΪἃ ῥγορμϑὶ ἰονγδγὰβ {88 πιδὴ οἵ αοὰ ἔγοτι 
“υάαμ οἰἴμον πῆι Ηθ88 88. 8 πϑὶν δοὲ οἵ Βυροοσῖβυ, οσ τ Βυᾶάευβ 
ἀοτῖνο ἴἰ ἔγτοιῃ ἃ ργανίουβ οοηνοσϑίοι, τ ΒΙοἢ ὑπθ ὑδχῦ ἸΏ ΠῸ ΜΑΥ͂ ΘΙΤδηΐβ. 
Βυδάσιυθ δυὰ ἐμ οἷὰ οχροβίίογβ ανθ ὕθθη τη ἰδ ραυὶ]ν Ὦγ 2 ΚΙ. χχῖϊ,, 
18, ἰο δὴ υηΐξαίτ ἡυάρταθηΐ 88 ἴο ἐπ ρυορμοῦ οὗ Βϑίμ6], βίποο (860 δθοῃ- 
οἰυάδ ἔτοπῃ {ἢ 6 χϑιηδσὶς {Π0γῸ Ὁ ΜῈ -Ἴ ΜΝ : ἐυπι ἀπίεα λαδί(αδϑε 

ἴηι ϑαπιαρία εἰ ἴπε γεγώπι διατγιπὶ δεάσπι Βείλεϊεηι ἰσαη δέ 886, ποη αἴΐαπι 
οὗ σαμβαπι, φιαπι τιὲ ]εγοδοαπιὶ οαρίατεί δοπενοΐεη απι. αὶ Β6 οουἹὰ 
ποῖ ᾶνϑ ΘοτΩθ ἔγοτῃ [89 οἶγ οἵ ϑατοδγῖα, 88 11 τνδβ ποί ἴμθι ἱπ δχί βίθῃςθ, 
(οοιηΡ. ομδρ. χνὶ. 24), ἤτω ἀδηοίοθθ {86 Ἰδυᾶ οὗἉ [βγ86] ἴπ ορροβι(ἴοῃ 

[ο σαάδῃ (ν. 17), δηᾶὰ {86 πβοῖθ βίδίθπιθπί θοσν γ8 ποίμίπρ δαὶ {δ 
1εϑϑὶ "εἶδ οὐἱ βίη οὗ ([Π6 ῥγορδοί, 
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ΤΏΟΓΘ γϑπιδῖἢΒ {Π 6 ΟὨΪΥ {δ 6 οἴμοῦ βαρροδίίίοη, {Ππ4ὲ [Π6 ἀεδῖρῃ 
οὗ 116 ο]ά ρῥγορῇδθίὶ ἴπ σοπιρθὶ]πρ 18 δββοοίαῖϊθ ἴῃ οδῖοὸ ἔγοαι 
Ψυ]Δἢῃ ἴο βίορ δὲ μἷ8β ἤουδθ νγὰ8 σοοά δῃά ν8}} πηϑδηΐ, {μδὲ ἴὲ 
ΒΡΓΔῺΡ ἔγοπι ἐΠ6 ἀθϑῖγ ἴο δῃΐαν ἰπίο οἰοβοι δοχυδϊπίδῃσθ νεῖ 
Βἴπι, ἴππι8 88 Τποοάογχοί Ἔχ γθββοδ ἢϊπ|86}} οὐχ ἵνα τοῦτον βλάψῃ, 
ἀλλ᾽ ἕνα αὐτὸς μεταλάβῃ τῆς εὐλογίας. Βαυΐ ἐμαὶ ἴπ ΟΓΟΓ ἴο 
ΤΊΔΚ6 ΒΌΓΘ οὗ ἷ8 Ὑϊβι Π6 ἀνβ1]6α ἢ Ϊπ186]} οὗ ἃ βίπἢι! οχρϑάϊθηξ, 8 

116, Ηδηρβίθῃθ. 1. Ρ. 4: Ρ..149 Πα8 {Π8 σΟΥΤΘΟΕΥ Ἔχρ αἰπϑά : “ [ἢ 
186 ἱππονδίίοῃβ οὗἉ 9 υοθοῦτι ἢθ μι8ὰ σοιῃπ θα 8[ῃ ὈΥ 581:|6ῃς6. 
Ὑγμαῦ 186 “6 8} ργορμοῖ ἀϊὰά Ὀγουρῃιῦ Πῖπι ἴο {116 σοπβοϊουιϑῃθββ 
οὗ ν]ιαῦ 6 Ὠϊπ)8616 βΒῃου ἃ ἤν ἄομθ. ὅδεϊζθα ν 1} Βμδταθ ἔῸΓ 
18. (811, μ8 νυῖβῃ8ϑ ἴο ταῖϑθ ῃἰπηβὶ ἀραίῃ ἰο τεβρθοὶ ἔγουι. Ηἰσπηβοὶ 
δηἀ ἔγοτα οΟἴμοσβ ὈΥ ἱπίθγοουσβα ΜΠ 86 ἩΣΓΠ688 οὗ ἐπ 1,οτά. 
ΒΥ {Π|8 1: 18 ἀοίουτηϊποα δὲ {ῃ6 βαπηδίΐπηβ, ἐμαΐ ἢθ τγᾶβ πὸ ἔα 86) 

Ῥαΐξ ἃ γι ρσορμοῖ οὗ {π6 1 ογὰ, ττῖο γᾶ8 σϑακ ᾿πάἀθϑα [ῸΣ δι {1π|6, 
Δηἀ ἴῃ σΟΠΒΘαΌΘΏΟΘ οὗ {18 ΘΔ ΠΟ88 [61 ἰπίο {Π6 βἰπ οὗ ᾿γίῃρ; 
Ῥαυὲ ὈΥ 116 Θοπβθαθθῃςοθβ, τ οἷ ΗΒ δίῃ ὈτοῦρηΣ οἡ 186 Ψ 6 ν 88 
ΡΓΟρΡ δῖ, νδ8 Ὀγουρ)ιε ἀρδίῃ ἴο {Ππ6 {Ὁ}} φοηδβοίϊουβηθβδβ οἵ μὲβ ῥγο- 
Ρβοεὶς .4]}, αῃὰ {πθη ῥτονθα {18 Θοηβοϊοβμθδβ ὃν [88 Βοποὺγ 
ςοηβοιτοά οἢ 118 Ὀγοῖ Πο ἴῃ οἶος μθη ρθη 8η6 4 πὴ ἀθϑί 88 
Ψ06}} 88 ὈῪ 1116 σου ογδίϊνϑ αβϑβθηΐ ἴο Ηἷ8 Ρτορμθῆο Βθῃΐ6ῃ66.--- 
ΤῊ ρίμ». ΘΥΒΘῸ - 11 αὔον {Π|ὸ ἐογοροίηρ δίησ. ΕΘ ΤΑΥ͂ Βο 

ἐσρ] αἰποά εἴεμοσ τ ἢ Μυμβίον, ΟἸατίαθ, ἀπά οἵ μοτβ ὧν 8, ἐμαὶ 
{86 γτϑπλαί Πρ Β0η5 ἀρτοοᾶ νυ] [π6 παγγαίγα οὗ [16 ἢγϑβὲ, οσ σῖεὶ 
αΙΔΡ0]. 80 {πᾶὶ ομθ στοϊαίϑά {π6 τηδίξου ἴθ {Ππ6 παῖλθ οὔ 8]], 

Δηα {Πὺ8 [Π6 γοϊαιΐοι ταῖσι 6. δἰ αϊοα ἰο 4]].---“ Απά ᾿6 
ἰουπᾷ Βΐπι 5:εἰἶπρ Ὁπάον ἔπ6 Ἰογθἰ πι ἢ " (ν. 14), ῬΤΟΡΔΌΪΥ ἴο τεϑὲ 
Βἰπι8615, Βυ 116 ἀοφῆηϊέα δυο ]6 [Π6 ἐογθ ἢ 18 τοηάἀθγθά ρῥτὸ- 
ταϊηθηΐ 88 μανίηρ Ὀθθη αἰ βυρι βη6ἃ ἤτοι οἴου, δ ἃ σθηογα! Υ 
Κηουσι Υ βοῖῃδ δυθηΐ (οορ. Εν. αν. ὃ 638.) ΤΊΟ ο] ον Θχ ροβί [ουβ 
βηα Βεσο ρεσοαξϊ ἐηπϊέζμηι, πιοναδ μξίφιια πϑοίογε πον ἀδδεϊ. ΒΒαὺ 88 
(οα ἀἰὰ ποῖ ἜΧρυβββὶγ γβοοιησηθῃα δῖπὶ ἴο τα κα Παδβίθ οἡ ἢΪ8 τοΐαση, 
Τμο ΓΘ νγᾶ8 ΠῸ ἐγ ηϑρυθββίοῃ οὔ ἢ 6 Ὀῖν1Π6 οοτωτηϑηά ἴῃ 5: {πη ρ ἀοννη, 
ΔΙΓΒουρὴ ἐπ6 ἀοαν ὑΠΘ ποθ δυιβίηρ Ὀθοδπη6 80 οσςαδβίοῃ οὗ δίῃ ἰὸ 
εἶπ, ᾿παϑιηοἢ 48 [Π6 ρῥιορμοὶ οὗ Ββίμ6ὶ τηῖρῃς πον ονογίακθ 
Βίημη. Μογθονον [86 τηδῃ οἵἩ (οἀ ἔτοτῃ 04 8]} πιῖρῦ ΘαβΒΙ]γ Πδνθ 
ἀοἰοοίοά ἐπ 116 οὗ {Π6 ρσορῃοὶ οὗ Βϑιβοὶ, ον 1. σώπι ἧρδο ἰοσιιίιιδ 
οϑὲ ἕρδε Τειιδ: αὐ δέπθα πιριιζίδιν' απσοῖὶ δεγπιόπσηι. ΑΑἰφωὶ εἰ 
Τειιδ ἰοφυιΐέιν, ποτὶ 68ὲ οὐγδάθπάιιπι σομίγατίμηι, δὲ υοἷ ἀπροῖμα 6 οἷο 
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τεπογὶξ (αἱ. 1.) 2. Ῥενδωηι ΤΠ εἰ οἰδὲ ὑρεὶ ποη σοπέναγίαξμιν. ϑοῦ.. 

δεῖ. 
γυ. 20---256. Μοβὲ οχροβίίοσβ σοῃβίοῦ ἔπ 6 ρὲ οὗ εἶθ οἹά 

Ῥτορδοῖ Ὑ80 ἰεπιρίοα ἰο δ6 ρτγοαίοσς ἔβδη {πὲ οὐ [86 πηδῃ οἵ αοἀ 
ἔγοταῃ πάλῃ, ὙΠῸ νγὰ8 τα ϊβ]οα ὈΥ Ὠΐ8 116 ἴο [8:0 ὑγδῃηβργοβϑίοῃ οὗ [89 
ΘΣΡΓΕΒ8 οομηηδηὰ οὗ ἀοά ; Ὀαΐ 16 νγγὸ ὀοπβί ον [Π6 οἰΓοιτηβίδῃοοβ 
ΘἈΓΘΕΌΠ]Υ, [Π6 σα] ΔρρΘαΓΒ δὲ ἰθαβὲ θαυδ}}ν σήθαὶ οὰ ὈΟΙἢ 8468. 
ΤῊ οἱά ρῥσορβιοὲ οὗ Βθί6] οἴνοβθ ἃ 818] οὐ )θοϊίοπα]8 τηθδῃ8 ἴο 
8 βοοά οῃά; 6 ψβῃθα [ο γἶ8θ ἀραῖπ ὈΥ (6! ϑῃῖρ τ ἢ ἃ ἔσὰθ 
Ῥιορμβοῖ, ἃπὰ ὈῪ ΠΟ πηθδ}8 ἴο ᾿π͵ γα {116 οὔ μον, {π “6188 ρσορμδὲ 
μιδὰ πὸ στουπά ἴον ἰγαηβργθβϑίησ ἔμ9 Ὠἰνῖπο οοιητηδπά, μὰς (ἢ 
βεηϑβϑαδὶ ἀθβῖγα οὐ ὈΟάΣΪΥ σοί γοβῃιηθηΐ ὈῪ ἔοοά δηὰ ἀγῖηῖ. ΕἾομι 
Ἐ86 ταοστι ἐμογοίοσα οὐ Ὠΐπὰ γΠ088 ργοϊθπαθα σοτηπμαηϊοσδίίοη ἔτοπι 
8ΔὉ 866] [6 ᾿πουρ  ]οβϑὶν θ6]ονθὰ μ6 τηυβὺ βοοη τϑοθὶνθ ἃ {γ10 
γτανοϊδίίοη οὗ ἀοά, (86 ρῥγϑαϊοϊίοη οὗἉ ρα μπιβιτηθηὶ ἴον [}18 ἀἸβοροα!- 
666 ἴο ἴπ8 οοπητηαπά οὔ αοά: “ Εὐγαβιιυο ἢ 88 ἴμποῦ Παδὲ ἀΪ8- 
οβεγοᾶ [86 τποῦίὶ οὗ {π9 Τωογσὰ δηὰ μαβὲ ποῖ Καρὲ [8 οοπηπιδπά- 
τηθηΐ, [ΠΥ ΟΑΓΟΑΒ6 81|84}} ποῖ οοΐηθ ππίο ἰπθ βθραϊοῆγο οὐ {ῃῪ 
βαΊμου5," (Πᾶὲ 18, πιογίθ υἱοϊσπία, απίθχιαηι ἐπ ραΐγίαπι τϑάδαϑ, 
»εγίδίο (5. Η. ΜΙομ). Απά ΟὨΙΥ ἴοο βοοὴ νψγὰ8 ἐδ ρῥγϑαϊοίϊομ 
νεσϊθοά. Οπ [ιῖ8 νγὰὺ ὕδοῖκ ἃ ]ἴίοῃ ποῖ ἢΠη ἀπά 8]6νν πἷπ. [π 
οσάον πονουοῦ ἰμᾶὶ ΠΟ ΟὯΘ τηΐρηΐ 866 1ὴ {{18 ΟὨΪΥ ἃ τηϊδέογεαμθ 
Βαρροπίπρ ἰο πὶ ΒΥ δοοϊἀθηΐ, θαλ παῖρθνξ ῥ] ΔΙ] τθοορτιῖζα {16 
Ῥαμπίθνα μαπά οὔ 9 Τμογά, ἔπη Ἰΐοη, ΟΠ ΓΑΥΎ ἴο ᾿ΐ8 ΠδίαΓΘ, πΘἰ ΠΠ6 
ΤΘῊ 8 (ῃ8 ΒΟΑΥ͂ ΠΟΙ 8148 ἴΠ|6 8458, οἡ ΨΥ Ὠ]οἷ [Π6 ῥσορ]ιθὲ τοάθ, Ὀὰϊ 
βἰδπάβ ὈγῪ 106 ΒΟΥ οδϑὺ ου {19 ρτουπά δπά {16 888 βίδηάϊην 
Βαβι άθ ἰΐ,) 8ο ἔμαῦ [Π089 ραβϑίῃρ ὈΥ 86ὺν [Π6 τηΐγαο]θ ἀπά τοροσίθα 
ἴδ ἴῃ ΒειΒεὶ. 

γν. 20---382. Α.5 βοοῃ 88 ἐδ οἱὰ ργόριῃϑὲ μοαγὰ σαὶ μιδὰ οἊ- 
ουχτοά, μ6 οχρίαϊπεα ἰο {π6 ρβορὶα [86 ταῖγβοϊβ, δπὰ {μου ΌΥ 
ςοπβττηθά {6 Πἰνὶπα πηϊββίοη οὔ [6 “ ϑυνυἶβὶι ρσορἢ δῖ, Μν}8.0 γγχ88 [{18 
ΡαπΙβμθα ον 18 ἀἰϑορϑάϊθησθ ἰο ἐΠ6 σοτητηδπά οὗ αοα ; ΒΘ ἔπθῃ 
νϑηΐ [ῸΥ ἢἷ8. θοάγ, τ οι μ6 ἔοαπὰ 511] ἀπιι 1 θα νι 186 Ἰΐοι 
Δη [Π6 888 βίδπάϊηρ χαίΐθεῖυ ὉΥ ἴξ, 8. ἔπ ῥρϑββθὺβ ὈΥ στϑρογίβά, 
το Ὀγουρηὶ [Π6 πον ἰο Ββίδεϊὶ, ἱπίδυγθά ᾿ἰπὰ τ ἢ} 411 ΒοπουΓ ἴῃ 
᾿εἷῖβ οὗν ρστᾶνθ, απὰ ἤπα ! γ ομαγροβ ᾿ΐβ 808 δα ἢΐ8. ἀθδει, ἴο 
ὈΌΓΥ Πἶπὶ ἴῃ {Π6 ϑ881|6 στᾶνθ δθβὶ 46 ἢΐ8 ῬΌοπθδ, θθοδυβα {π6 ψογὰ 
οὗ ἐπ Ἰωμογὰ ν]}10}} Β6 οὔῖθα αραϊπδὲ [Π6 δ]ίαν ἴῃ Βϑίμιοὶ δῃὰ ἀραὶπϑὶ 
4}1 π6 πουβο8. οὗ {89 Ἰυῖρ!ι ΡῥΙαοο5 οὔ ϑαιιαγία, ψ}1}} ΒΡ ΙΥ δ6 1" 
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ΒΙΠ6ὰ.--- οὶ (νυν. 26, 28) ἤγαπσοτνο, οἵ (16 Ἰίοῃ, γ8Ὸ ογαβιο5 [εΐ8 

ῬΓΟΥ. [Ι͂πὰ εἶ βαπιθ βθῆϑο ἐμ 1,Α 18 1186 αησονο διὰ Ἄοοπίγίηφενα, 

δῃά ἴμ6 Αταῦβ ,4}, οοπρ. Βοοβαγί. λίσρος. 1.) Ρ. 140.-τις ὉΠ 

Αἰα5 ΤῊΥ ὈτοΐμοΣ ἱ ἰ8 ἢ Θχργαβϑίομ οὐ ἔμ ἀϑαδὶ Ἰαπιδπίδιϊομ ΟΥ̓ΘΓ 
ἃ ἀορατίοά [Ἰοπά, 76γ. χχὶϊ. 18.--- ῊΡ ποσὰβ : “ Απὰ ἀραϊπϑὶ 8]} 
ἴπθ μοιδθβ οὔ ἐπ Βῖρὶ ρίδροβ ἴῃ {Π6 οἰεἶ68 οὗἉ βαπιαυῖα" ἃτ ῬΥΙΥ 
Ῥτορβοιῖοαὶ ; ον δὲ ἐμαὶ ἐΐπιθ, βθϑίάθ ἔπαὶ οὐ Βοιίμεῖ, [μεσθ νγϑβ 
ΟὨΪΥ 8 δῖρὶι ρίαθθ δγθοϊθά δὲ Ῥδῃ, θαΐ αϑϑὺ δυο ἃ Ὀϑρίῃπίηρς 
(μοῖν βρθϑὰν στρ] ρ]Ἰοαὐΐοπ ταϊρας Ὀ6 δι οἰραϊοα τ οογίαϊπέγ. 
5. βίδηβ 967 ργοϊδρδίπ ον 1Π6 ἀδδίσηδίϊου. οἱἹ {π6 Κίπράοτη 

οὔ ἴθ ἔθη ἐσῖθϑβ, ἔοσ {18 παπῖθ οου]ὰ ΟὨΪΥ οοπι ἱπίο υ86 αἴτος {8:6 
Βυϊαϊηρ οὗ {π6 οἷξγ ϑαπιατία (χνὶ. 34.) ΤῊ Πϊνίπο ἱπιθιθίοη ἐπ 
(18 ταϊγδου]οῦβ Ηἰβίοσυ Ἰμβοάοτοὶ μ88 σίρμευ ἀἰβοοσπιθᾶ : ἐκ δὲ 
τούτου διηγήματος διδασκόμεθα, ὡς δυνατοὶ δυνατῶς τασθήσονται. 
οὐ γὰρ ἔδει τὸν τῆς θείας ἀκηκοότα φωνῆς ἀνθρωπίνῃ πιστεῦσαι 
τἀναντία λεγούσῃ, ἀλλ᾽ ἀναμεῖναι τὸν προςτεταχότα λῦσαι ὅπερ 
γενέσθαι προςέταξεν. ἐγὼ δὲ οἶμαι καὶ εἰς βεβαίωσιν τῆς περὶ τοῦ 
θυσιαστηρίου προῤῥήσεως τήνδε λενέσθαι τὴν τιμωρίαν. οὐ γὰρ 
οἷόν τε ἦν λαθεῖν ἀνδρὸς τοσούτου διήγημα' τοῖς δὲ ἀκούουσι 
ἱκανὸν ἦν τοῦτο δέος ἐνθεῖναι. εἰ γὰρ τροφῆς μετάληψις παρὰ τὴν 
θείαν ἐντολὴν γενομένη, καὶ οὐκ ἐξ ἡδονῆς ἀλλ᾽ ἐξ ἀπάτης, γεγενη- 
μένη, τοσαύτην ἀνδρὶ δικαίῳ τιμωρίαν ἐπήνεγκεν, ὁποίαις περιπε- 
σοῦνται κολάσεσιν οἱ τὸν μέν πεποιηκότα καταλελοιπότες Θεὸν, 
τὰ δὲ τῶν ἀλόγων προςκυνοῦντες ἰνδάλματα." 

1 Αἀὰ ἰο {μῖ8 {86 δρρτορτγίαίθ σοιηατὶς οὗ Ὑ ᾿ἰδῖαβ ῥ. ᾳ. ἷ. Ρ. 118 : 
Ῥεπίφψωυε ἰοὲ αἀπιϊγαπάα ἐπ ἀπῶπὶ σοπσιγτεηδα εἤεοεγιηί, κί υαἐϊοϊπἔνιτη, 
αἄνετγδις ἀταπὶ Βειλοί ἐΐσαπι ἵπ οπιπίωπι ογῈ αἰχμα πιεπιογία υεγδατγείατ, 
δἰ ἱεσαίϊο δυῦμδ Ῥγορλείαο πιμῖίο νϑαογθίμν οοπερεοοίίον οἐ ἐἰμδίγίον,. 
1ια βεπΐδ Βειλεῖ! ἐἰοὶ πιεπααοίωπι ἱρεὶ φυϊάσπι ἰηΐαπιῖαπι ἱπωιδεῖί, οἰ υἷτο 
Δεῖ πἰπιὶβ ογοάμὶο ποσιῖέ ; αἱ υεγϊ αἰ σοηλγητπιαπάας δἰ ρμωδίϊοαπάαε, 
ΤῬιίυΐπα [αοΐεηίθ Ῥγουϊἀεπέϊα, ἱπεισηϊίεν ἱπδετυϊοὶ!, ΤΉΘ δοοππιυ]δίΐοη, 
80 οὔθαηβίνθ ἰο {6 ταϊϊοη ἰϑίβ, οὗ [6 τηϊγδουΐουβ ἰῃ οἂν ΟΝδρίογ οοστθο- 
Ῥοπὰθ υἱτ ἴῃ6 στοδί οδ]θοὶ οὗ {πΠ6 τηϊθδίοι οὗἩ {π6 πιδη οὗ αοά, Ὀγ σι ἰοὶ 
ἴμ6 Τμοτὰ ἱπἰεπάθὰ αἱ ἰηθ γϑγυὺ ἱπίγοἀποίίοη οὗἉ {μ6 ἸΔο]αίτουβ ργδοίίοθϑ 
οὗ Φογοθοδπὶ ἰο ϑηίου ἃ βίτομρ' ῥὑγοίοβί δραῖπβὲ (ῃθτι, ἴῃ ογᾶθὺ ἴὸ 
186 ΑΕ ΝΣ ἦπ [βγδϑὶ, οὐὁἨ τυβοπι [86 γῸ ὑγογῸ δ(1}}} ποῖ δ ἔονν (2 πὰ 
χὶ, 16; ἱ, νὴ, 8, χὶχ. 12), αρδίηϑι δροδίδβυ ὈῪ ἰαἰκίηρ ἴῃ 
ψΟΓΒΕΐρ οὐ 86 οαϊνοθ, δαΐ ΩΣ 180 ἐοίδες δ}.  ἰμοὰ ἴῃ ἰϊ, 
ἀναπολογήτους αἱ ἴῃ ἀδΔΥ οἵ ἰυάρπηεηί. Ενϑη ἰζ Ψογοόθοαπι, {μογοίοσθ, 
1Π6 δαίμον οὗ [μ18 ἸΔοϊαίγΥ τῇ (Βοβ6 {{π0-τιϊπἀοὰ τὴ Πΐπι, ποίπἢ- 
οἰδηάϊηρ (88 Ἔπιρμδίῖο πδγηΐηρ, ἀἰὰ ποῖ ἐαστι ΠῸπι δΐβ ον] γαυ8, νοΐ 

»Ὡ 
πὸ 
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γν. 88, 84. ΤῊδ Θνεπὲ ΒΟΎΘΥΘΣ πιδὰθ ΠῸ ρδυθου αν ἱπιρτο8- 
εἷοι ου 61: οδῖα. Ηδ οοπίϊηποά ἢΪ8 5 Ὁ] σουγδ6, ἀπά τδάθ οἵ 
186 βοΐ ρθορὶθ ῥυγϊεβίβ οὗ μ6 πἰρὶι ρίδοθβ, σβοονθν γου]ά, οοπρ. 
αἰϊ, 81. γ)) ΜΡ ὙΈΓΠῚ οδηποῖ 06 τοπάθγοα νι (μ6 ΟἸΑ]ά. : 
φεὶ οοἱεδαπί, οὔξεγεδανΐ πνῶπιϑ οἱ ὁγανιὲ ϑασονζοίδϑ ; ἴοΥ ἸΏΝ ΜΡῸ 

ἀοποίεβ ἴῃ ἢ Ἰδησιαρθ οὗ [πο ἰανν, ΕἸχ. χχυ δ. 41, χσίχ. ὁ- 35, 
φοηβθογαίίου (0 {Π6 ῥυϊθβϑίμοοά, δοοογαΐηρ ἴο {116 τίξηιδ δα] ἴῃ 
1.15 σοπβϑοσγαϊίοῃ ; [0 ἰαῪ [πὸ ρᾶγίβ οὗ 189 βδοσι δ, Β οἢ σατο ἴὸ 
οοῦ6 ρου ἴῃ 6 ΙΔ, ἀπ {Π8 ᾿ΥΟΡΟΙΥ Ὀαϊοπροά ἰο  ΘΒονδῃ, ἴῃ 
1π6 Παπάβ οὗἁἩ [π6 ῥα ἴο ὃὉ6 σοπβθογαῖθά, ΠμΟΓΘΟΥ ἴο 4}} 1π6 
Βδηάδ, ὃν ποῖ, δοοογάϊηρ ἴο ΒΆΒγ᾽Β οοσγθοῖ θχρ᾽απδίοη (ϑγτω- 
ΒοΪ. 11. Ρ. 426), ἃ΄ ῥρσχεϑοηεηρ {μοσϑυ ἢ οἡ 1Π6 ρατὶ οἵ Φεβονδῇ 
ταῖρσῃξ θ6 ἱπάϊοαϊοα ; 48 [86 ΡὮγαβ6 τὴ δὴ νι Ἐχ. χχχίϊ. 

29; 1 ΟἿ. χχῖχ. δ; 2 ΟἸ"ν. χχῖχ. 81, ϑἰρτῖῆεϑ τὸ { Ρτοβθηΐ εἰδιϑ᾽ 
ἴο 1π6 μοτὰ. Υ, 84. Απά {πότ νγδϑ ἴῃ {18 εἰΐηρ (σου 1) 
“8089 οὗ βἰπηΐηρ ἰο {86 Ποῦβ6 οὗ Φ ΘγΌροδῃι, δῃὰ οὗ 118 δχ γραίΐοῃ 
δῃα ἀοδεγτοιίοη Όπ 1Π6 ἴλοθ οὗ 186 Θδυίῃ ; {μὲ 18, [18 οὈβι παῖ 

ΡΘΙΒΘΥΘΓΆΠΟΒ ἴῃ ἢΪ8 1608} πΏρΡΌΑΪΥ σοῦγβθ, πούν πβίδηάϊησ [μ6 
ΜΑΥΠΪΠΡ᾽ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ σίγθῃ [0 Ἀπ), ὈΓοΌρ Σ ἢ18 μουδ6 Ἰηΐο 8:π, δπὰ 
Ὀεσᾶπι6 ἴΠ6 σαυ86 οὗὨ 118 Θχ ἰγραϊίοη, Ὑ ΒΟ αἶδὸ νγὰ8 βοὴ 80 
δΔῃποππορά ἴο Βἷπι. 

τ νγδβ ΠῸ ΤΟΥ ὈΌΓΡΟΘΟΪΟΒΒ δηά πηργοῖιδὉ]6 οὐ (18 δοοοπηὶ (88 9 
πδετδίῖνο οὗ [8 τοΐτϑο]θ 18 πῃ ἰϑίοτί αὶ, θθοδῦθθ Ὑ Κα 1. ̓ . 4 Ῥ- 400 
'6 ῬΙοδϑϑὰ ἰο 68}} 1ξ “ἐ Ἰοασν ]ουβ." ΑΔ Ἰοπρ 88 {δ σχαίϊοηδ θη δπὰ 
Ῥδηιποῖθπι οὗἨ οὐν ἀδὺ οϑὴ (0 ποιμβίηρ πιοῦθ τἶδ ἔμο80 δηα βἰταῖαν 
Τοΐγϑοὶθβθ ἔμδη οἰἴμον τὶν ΕἸΘΏμοσ (Α110. ΒΙΒ᾽ οι. ἄον Ὁ10]. 1ἱιέ, ἱν. 
210 8.), ὀχρ δίῃ {ποτὰ 88 πδίαγαὶ διὰ ἀϊβϑίοτε ἔμθπι, οὐ ὶ ἐμ 6. 1,.. Βαῦοῦ 
(δοῦν. Μγ δΟΙ. 11, Ρ. 180), Ῥγτοπουποθ ἰμθτὰ ἴο Ὀ6 τηγίηβ δπὰ αβϑοσὲ 
ἐδοὲν ἱἐπιροβϑι ΠΥ νι μοῦΐ δαν ταϊΐοπδὶ στουπὰ, στρογ ὶΥ ἔτοτι οογίδί ἢ 
χοᾶ ρῥγθδαρροβίουβ οὗ {μ6 βηϊ υπάογβίδοίηρ, πὸ ρδγίϊουϊαν σϑξαία- 
ση οὗ {μοῖρ νΐθννβ 9 ποοάθᾷ. Α.8 ἢχοα ἰάθ88 δὰ ρυγο ἔδποὶθϑ οὗ ὑη- 
ΒΟ ἰοῦ ΠΟῪ π1}} πο οβοδρο ἐμοῖσ ἀθβεϊμΥ αὐθοσ ἃ βμογί ρογίοα ἰὸ ζ8]} ἱπίο 
τοίαὶ οδϊϊνίοη. 



234 1 ΚΙΝΟΒ ΧΙν. 1---920. 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙ ΧΙΤ. 1---20. 

ῬΕΟΡΗΒΟΥ͂ ΑΘΑΙΝΒΤ ΤΗΕ ΗΟΥΒΕ ΟΕ ΦΕΒΟΒΟΑΜ ΑΝῸ ΤΗΕΒ ΚΙΝα- 
ῬΟΜ ΟΕ ΙΒΒΔΕῚ ΥΥ͂. 1---18. ΖΕΒΟΒΟΑΜἘΒ ὈΕΑΤΗ, ΥΥ͂. 19, 20. 

γν. 1---3. Το ἤγϑε νἱϑἑδίϊοη π μϊοὶι θοἴδ] “ Θγοθοδῃ), νγὰβ {Π6 
βἰοκηθδβ οὔ μἷ8 βοὴ ΑΡ )α. Τὸ δ8κ δάνίςθ οοποογηΐηρ πὶ 6 
8648 ἢἷ8 νι ῖΐδ το ΑἸ )δἢ ἴῃ ΘΒ1]Οἢ, ἴο {π6 ργόορμδὲ τμο πᾶ ῥσο- 
ἀϊοιοά το εἴπ [Π6 ἰπσάοιηῃ ον ον ἐπ ἔθη ἰσῖθ68, θαΐ ἀϊδριι ϊδοά, ἐΠαὶ 
886 τηῖσῃς ποῖ Ὀ6 τϑοορσηΐβοά Ὀγ [Π9 ργόρῇῃθί 88 ἴπ6 Κἰπρ᾿β ν]ξα. 
Ηὸ ἀϊά ποὶ νῖϑῃ ὈῪ εἰι8 ἀἰβραΐϑα ἴο οοποθαὶ ΠὍτη (Π6 ρθορ]θ, ἐπὶ 
Ἀὸ δοκηον)οαροὰ  Θ μονὴ 586}}} δ8 ἐμ6 ἔγὰθ αοά, ἀπά νν88 Ἷσοπι- 
ῬΘΙΙθά ἴο σομβαε Εἶτη οοποογηΐηρ [6 δαΐαγο (560. Θομπ,.), ἴῸ τ 
ἢδ Βαά ἐ1ι6 1688 προ ἴο θ6 δῇγαϊά οὐὔἹ {π6 ρϑορὶβ οἱ {8 δοοουηῖ, 
Ῥοοδῦδα ἴΠ6 νγοσβῃΐρ ἰηἰστοάιοοά ὈΥ Ηἷπὶ, Δ᾽ Πποὰρἢ ἴΠ|6ρΆ}, τγᾶβ 
γοῦ ἀοἀϊοαίοα ἰο Φομοναι, Ὀαΐ μ6 νι βῃθα ἰο ἀθοοῖνθ ἴῃ {18 ὙγᾺΥ 
186 οΪά ρῥγορ οὶ Αἰ), οὔ νοῖι ἢθ Ἔχρθοῖθα οἰ οσυγῖβα πὸ ἕν οα- 
8.0]6 Δηϑυγο, Ῥθοδιι88 ἢθ νγδ8 δοίϊπρ' ἀἰ ΘΟ] ΘΟΠΈΓΑΓΥ ἰὸ ἢΪ8 δά νοθ 
Εϊὶ. 88.) ΤΠ, ἴο οἴδηρθ Βουβο] ἢ, ομδηρθ ΠΟΙ ΔΡΡΘΆΓΆΣΠΟΘ, 

δμαὲ ἰ8, ἀἰδρτιῖβα μιϑγβο]ῇ.--- -" 7.0 βραῖθ οὗ πιὸ ἴον Κίηρ ( ΡῸΡ), 

18αὺ 185, ἴο Ὀ6 Κίπρ' οὐδοῦ {Π18 ρϑορὶθ." ὙὍὉΠ6 οοπποχίοι οἵ " ΡΑ 

ΝΖ.) ὧν ἽΞΙ ΑΥΪΒ68 ἴτοιῃ [[18, (παῦ [Π6 ννογὰά αἱξογθά ὈῪ (ΟῚ Ῥῖο- 

Ῥμοῖ δβ 8 σποτὰ οὐ σά ἱποϊυά6β ἐξ ονγῃ σβδ! ζαϊίοῃ ἱπ (861, 1:9 
Ρτϑάϊοιίοη ἐμῇ Πα ννου]ὰ Ὀ6 Κίπρ ἰῆνοϊνοϑ [π6 ἀρροϊηίπιεηΐ ἴο δ6 
Κιίηρ, Θοπιρ. 1 ὅδ. χχυ. 80, χ᾿], 14.---, δ. “ Απά ἰδῖκα ἴῃ {πΐπ 
μιδηά θη Ἰοᾶνββ δῃὰ οαῖζθϑ πὰ ἃ οὔτι88 οἵ Ποπαγ." ΤΉο86 ρἱ δ 
ΓΟΙῸ [0 6 ΔΠ ΒΟΠΟΙΆΓΥ ὈΓΘβθηΐ [Ὁ 1Π6 ργορἢοῖ (ζοπιρ. 1 ὅ8πι. 
ἴχ. 8, δηᾷ πον, Ὀ16]. ΕΒ. ὙΥ. ἱ. Ρ. 482), θυΐ σγογα ἀοβιρηθάϊν 
8011], Ὀθοαυδα {89 αἀθθθῃ Ὑὶβῃθα ἴο ρ888 [ὉΓ ἃ σοπλιηοῃ Οἱ ἸΖΘ 8 
ψία. ὈΣῚΣ ἀδποίθβ μοῦ ὉΠΑΙΙΘΒΕΟΠΔΌΪΥ βομθ Κἰπὰ οἱὗἉ οδκθ; 

νι 118 186 ο]4 νογβίοῃβ, 1.Χ Χ,, κολλυρίδες, γαῖσ. οτιι8- 
ἐμΐα, ῬαΒ8}. , Ταγᾳ. 29» ὁοπιρ. Βυχίοτῇ, ἰ6:. οδμαϊά. ταδὺ. 

ἑαΐπι. ». 1064. Βαϊ 186 πριϑνὰ Κιπά οδπποῖ 6 δβοογίαϊπρα. 
Ιῃ Δοβῃ. ἰχ. ὅ---12, σβοσ 8180 {π6 που οσσῦγβ, ὃ ὈΧΟΌΔΡΙΥ 
ἀθηῃοίθβ ογαπ 8 οὗ Ὀγθαά, ποῖ τηυβεῦ Ὀγοδα, οοιηρ. (ἰεβθῃ. ἐλόκ. 
1! 909. 

ἰώ ες 
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γν. 4, ὅ. Φογοδοδιῃ βαρροβοά μθ οου]ὰ ἀδοοῖνα ἐμ οἱὰ ρσορβοῖ 
ἴῃ ἐηἴα ταν, θθοθτ86 ᾿ἷβ Ἔαγθβ ὑγοῦθ Ὁ] πὰ ἔγοιῃ ἀρθ, θὰ: ἔπ 1μοχὰ 
ΤΕνΘΑΙΘα 0 (μ6 οἷά τῆδῃ ἐπ ἡ ῃ 016 ταδίξοῦ Ὀοίοσθ ἐμ6 ααθθα 
Αὐτῖναα, ἀπὰ ομαγροα ἷπι ᾿]δὲ ῃ6 γγὰ8 ἴο δπποιηοο ἰῸ ΒοΓ.--- 
ὙΣΝ ἼἸὮ;» “ὁ Ἠϊ5 ογοβ βίοοά,᾽ [μδὲ ἰ8, σγϑσθ Β6 8} 8ο ἐπὶ 6 οουἹά 

ποῖ 866, ΘΟΙΏΡ. 1 ὅδ, ἷν. 15, ἃ ἀεβοσϊρείοι οὗ 188 80-68]16ἀ ἀτὸρ 
ΒΟΓΘΏΘ, αἀπιαιγοδῖδ, ὙΠΟ ἰῃ ΘΣΊΓΘΙΩΘ ΔρῸ 18 οηξ (0 8.80 το πὶ 
ἄθοαν οὗ [86 ορέζε ποῦν. τ ΠῚ ΤΠ» 80 Δα 806. Οὐποογηΐησ 

[8:6 ἔοστη ΤΣ ΟὨ]Υ Τσουστίπρ᾽ ἴῃ ̓ φοπηδχίοη ψἱΒ τ πάρ΄ χν , 4 ; 

2 ὅϑδση. χὶ. 26, οπιρ. Ἠαρβὶά ἰπ ἴμ6 Ζίβοιτ. δ΄ ἃ, Κυπάθ ἀε8 
Μοτρϑηὶ. 1ϊ. 8, Ρ. 481.-- ΓΡΣ9 ὙΤῊ “ἐδηὰ [ἴξ 814]}} θ6, β θα 

88:6 Θοῖπθβ δηὰ ππβκθα Βοσβεῖξ βέγδηρθ, Ὁ 1μαὶ 18, ψἜθη ὁ ΠΟ 
φογλίηρ; Β[)9 Τη8 Κ68 ἢ ΘΓΒΕ] βίγϑηρθ, ἔθου [8] Ὁ βρβακ ἴο ΠῈῖ 80 δά 
8δο. Ο [88 ἡ οἵ ςοῃδοουζίοι ὈαίογΘ {Π|6. γιέ. ἀροσ.γ οοἴηρ. Εὐνν. 
Οταιηῃ. ὃ 618. 

γυ. 6---11.. 4.8 βοοῃ, ἐπογοῖοσα, 88 886 δηίοσϑὰ {Π6 ἄοοῦ οὐ 15 
Βουδα, ἔμ6 ΒΠ1πὰ ΑἸ 78} ἀάγεββοβ Β6Σ ΕΥ̓͂ παπχθ, σμαγροβ Π6Ὶ ἢ 
ἀϊδϑπγυ]αίίομ, δῃἃ ἀππουῃοθβ ἴο ἢν {μαὲ ΗΘ 18 βεπὲ (ςαγρθα) ἴο 
ΒΟΡ ὙΠῈ ἃ μαγά πογά (πιθββαρβ.) το» (οοΡ. χὶϊ. 18) Ποῖ ἴπ.. 

ΒΡ Βίδηο9 {16 ΒΆ1η6 88 τῶ ΓΛ Ϊβ. χχί. 2. Ἡδετγθαροη Β6 

ΟΡΘἢΒ ἴο ΠΕΡ 1ῃ6 Βαγτά τλΘΒ88 66, απ εἶ ἐμ6 ἀϊτεοθίοῃ ἀηπεχϑά ἴο ἀ6- 
Ἰῖνον 10 ἴο Ψεγοῦοδιη : “( θεοδυβθ Φ6γοθοόδηι μά ποῖ δηϑνογοά ἴῃ 9 
Τῖνῖπθ ρΌΓΡΟΒΘ ἴῃ οἰθναίίησ Ὠΐτι ἰο 6 ῥυῖποθ οὐ μΐ8 ρϑθορὶβ 1βγϑεὶ, 
δά ποῖ, δβ θανἹά, [0] ονσεὰ (ἢ6 σοχητηδἀπιθηΐ8 οὗ ἀοά νυ τ 411 
μιῖ8 Βοασὶ ἴο ἀο ΟΠ] {πᾶὶ ἢ ἢ 18 τὶρῃῦ ἴῃ [Π6 ογοϑ οἵ ἀοά, Βαξ 
μα ἀοπα σογβο [μ8ῃ 41} ψνῆο σοῦ θαΐοτθ Ἀἰπὶ (ἡ μα ΐοθ8 πἰπιΐτιι 
ἐἰ ἄμοοδ ζίδγαοῖίδ. (ἴ6».), τλδάθ Ηϊπη86}} βίσαηρσα ροάβ δῃά τρο]ίοι 
ἱπηαρθ8 ((Ππαξ ͵8, [Π6 ρο] άθῃ οαἶν68) ΟΠ ΓΑΤῪ 10 [Π6 ΘΧΡΓΘ88 δοτη- 
τηϑῃά οὗ αοά, Ἐχ. χχ. 2, 8 (γθηοθ ἐμποῖν ἀδβίρτιαίϊοῃ 88 ὈΡΝς 

ὉΥΎΤΙΣ 8 12 Κ6Π) 8η4 τεὐβθοϊθα {μ6 Τωοτὰ ; ἐποσϑέογθ δ 18 ΠΝ 

Βοῦβ6 ἴβ ἰο 6 δχἑδγηιϊπαιθά." ΤΠ δχργοββίοῃ, οσουγτίηρ δραῖῃ 
οπΪγ ἰπ Εζεκ. αχὶϊ!. 8ὅ, ἰο οαϑὲ οά Βοιῖπαά ἢι͵8. υδοῖκ, ἀθῃοίθβ ἴῃ 
186 δίτοηρεϑὺ πιθηη6 Ὁ Ὑγ]} Ὁ] ἀἰδγοραγά οὔ (ἀοά, {Π6 αἴγοοῦ ὀρροβὶῖθ 
οὔ 16 ριγϑβθ, ἰο παν αοἀ θοΐοσβ {Π6 θύβδ δηα ἴῃ {π6 μθατί, δῃὰ 
18 ΒίΤΟΠροΡ ἔπ 8π 6 ΘΧΡΓΘβϑίοῃ, [0 οϑϑὲ {Π|6 ἰαὺγ ὈΘμΣηα [π6 66 Κ, 
Νϑι. ἰχ. 36. [π 18. χχχυῇ. 17 ἘΠ6 ρῆγαβο, ἴο οὐδὲ Ὀθιϊπά Π6 
Ῥαοῖκ, 15. υϑεᾶ οὗ αοἀ ποῖ τοραταϊπρ, 1παῇῷ 18, ἰουρινιηρ᾽ 81Π8.---- 



Ὥς 
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Υ. 10. ὙΞ ὈΡΙΨῸ πιΐισενδ ἐπ ραν είσπι, ἀθποῦθα Ὡθὶ 6. {116 

ἄορ (Βρᾷγ. ὅγυ. Ορον. ἱ. Ρ. 542, Κίπιςμ!, 9 γοιὶ, Φπάδῃ θθα 
ΚΚαυῖβῃ, ΑῬαὶ]., ΜΊΟΝ6Θ]., ΤλδῖΠ6, οἵς.) ποὺ αδ᾽ δοίὶδούπιηι δὲ οἱ ϑ- 
δἴπηνιγι φιοπιριιδ ΡΟΝΕΩΝ (ὙΊποσ, Μδυν., Τμθηΐιβ οα 1 ὅπι. 
ΣΧχυ. 22, δπὰ Ψ9848η, 18], Αὐο 890]. ἱ, 2, Ρ. 77), θαϊ δοοογάϊην ἴο 
ΒΒ. 1μονἱ, Ε]168, Βοομασὶ λίδνοζ. ἱ. Ὁ. 618 ἔ, οἴο.» νιαγόηε ΟΥ υἱγζη, 
88 ΔΡΡΘΑΓΒ ΠῸΠῚ {Π6 ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΣΎ δρροβίτἴοη ΣΙ ὙΦ [ε18 δηά 

χχί. 31, 23 ΚΙ. ἱχ. 8, Οὐ ΓΝ) ὙὈῚ χυὶ. 11.1.1 Το πογὰβ 

ΔἸ ὙἼν Ὑλοἢ ΟὰΓ δαῖμον ἴπ [86 Ρᾶβδβᾶρθ αποῖσα, 8η4 2 ΚΙ. 
χῖν, 26, μα8 βϑῃ ἔγομιλ θαι, χχχὶϊ. 86 ἃγὸ αἶβο γα ΟΌΒΥ ὁχ- 
Ρἰαἰποά. Αβ ἔπ ο]ἀ ἱπίογρυϑίδεϊομβ ἴῃ Εόβθησα. (,ϑολοί. ἐπ Το. 
Ῥ. 4.) 81 πιοβοὶΥ ἀὐ ἰγαγγ, [Π6 ΟὨΪΥ αποβίϊοη σδη Ὀ6, Ἡ ΠΟΙῸΣ 

ΓΊΒΟΥ βιρην τ αβθη. (ἐλ68. 11. 1008) δπὰ ὙΠ6σ (δα. πιαρ. 

--- 

Ῥ. 700) πιαποίρίωπι δὲ πιαπιιιηυΐδδιαη 8. ζἰδογώηι, οὐ ἢ Ζμά. ἀδ 
Ῥίφσω τὰ Ὥσδαϊ, χχχὶϊ, 86, οοππεδίο ἡμποίμηι 8. ραΐγοπι  απιὶίδαϑ δὲ 
οαοἰίδεηι. ΟΥ̓ {11|686 ὕνο ἱπύογργθίδεομβ (μ6 ἢγβὲ 18 απίουπάοάα, 
116 ΟἴΠ6Γ ἰδ οΘοπῆγπιοά ὈΥ͂ ἔπ ΑΥαθῖο υϑᾶρθ 88 γ76}} 88 {π9 οοῃ- 
ἰοχί. ΕῸγ ἴο μοϊὰ Ἀδοῖζ, σομῆπθ, ἄοθβ ποὲ βυιϊξ ἔῸγ ἀθβὶρ- 

«πδίηρ [80 δἴανθ, α88 [86 β'αγθδ οὐ 1ϑγϑοὶ ὑγϑῦ ποῖ ἐγθαϊβὰ 88 
βίανϑϑθ, δῃὰ 5} [0 Ἰϑανθ, ἰδὲ ψο, 8 Ὥθυοῦ υδ6ἀ οὗὨ [Π6 τηϑη τ ββίο αι 

οὔ εἴανοβ. Βαξ δγδῃ ἰδ ἐδ ἔπγο τγοσὰϑ οί γ μδά [πο αϑϑίρηοα 

1 Βοβίἀθ {86 ῥγϑβοηΐ ρδββαβο {{|8 ρηγββο οοδῦσα ΟὨ]Υ͂ ἴῃ 1 ϑδιη. χσν. 
22 διὰ 84, δηὰ ἱπάθϑᾶ πὶ [86 βᾶπηο ρῆγαβο, οὗ (πο δχυϊγραιοα οἵ ἃ ἔπι] ν 
ἰο [86 ἰαδὲ ταδῃ. Τβοπίας ὁπ (86 9888 ἰπῆογα ἔγοτα ἔμ (ν. 22) εὐάοὰ 
40 δ 3» μιαὺ [0 δχργδβϑίοῃ τῃδΥ μδτῦθ ὕθθῃ οἱ βΊ Ωγ ἀπάθτ- 

βἰοοὰ οὗ 186 ἅος διὰ τ τὸ εὐρεῤρνε τ οὗ {86 Ἰονγοδὲ οἶδββ οὔ πιϑῆῃ. Βαϊ 
ἐμῖβ ἰΒ ποὲ ουποϊ πένθ ; ἡὩ ΘΗ 5 Ὁ) ΔΙΔΥῪ ὙΘΓΥ͂ 170}} ἀθηοίε 411 ἐμ 
ΤΩ8]68 ὈΘ]οπρίηρ ἰο (86 Βουδθ ο ἦν 86 οὐ᾽θοίίου ταϊϑοὰ αρδίπϑι 
186 τιοβύ ορνίοιβ ὀχρίδηδίίοῃ οὗ (6 πα Βοπᾶον, φωοα λοπιΐηεβ δέπε 
πιογαίὶ ἔπι ογίδηίο ποπηϊδθὲὶ δοάδηῖοθ, πε μι [ασἱΐδ ἐπὶ αἰΐοτιιπι σοπορδοίει πιΐπ- 
έν δοίθηἑ ἷἰβ βίιουσῃ ὃγ Ἠογοάοί. 11. 85, ΣΧ ϑηορὶ.,) Ονυτορ. 1. 2, ὃ 16, 
Αἰηπιΐίδη. Μαδγοο]], 28, θ, ΟΠ] Υ ἰο ΒΘ δὰ Ἐργριείδῃ Ἀπὰ Ῥεγείβδῃ δαδίον, 
δια ουθῃ ὈΥ ἰδ ἐοδίπηοπίθβ οἵ ἐγαυθ]οσ βἀἀποοὰ ὈΥῪ Φ6δῃ ἱ. Ρ. 4. ποῖ 
8 ΒΌΠΟΓΑΙ ουθίομι οὗἩ 41} Οτίϑηϊα!β, ἀπά ἰμδγοίοσο ποί οἵ ἴ:6 Ηθῦγον, 
ψὮ 110 Βοοβατγί 1. σ. 888 υοίοα ἐοθεϊπηοηΐο8 ἴον (8 ΘΟΠίγασΥ. Ὑμονον ΙΒ 
{411} ἰο (86 στουπᾶ (α), τὸ δϑϑυτηρίίοη, ἔπαὶ {86 πτογὰβ ἀθῃοίο ὑπ Ἰονγοϑὲ 
οἶ488 οὗ ταϑῆ, τοι βαϊ8 ποπθ οὗ (86 ὈΓΡ᾽164] ρβββαρθθ δῃὰ ἴ8 ὈῪ ὯΟ 
τοθϑσδ ὑγονθὰ Ὀγ ἰῃ6 βιγτΐδη 8866 (οοτῖρ. 4296πηιαπὶ διδίἑοίλ, Ἐπθνοῇ ἱ. 
Ρ. 260 Ν δυὰ (δ [86 ορϊαἴοῃ δἀορίοἂ ὃν (ἀϑβθῃΐαβ ἴῃ {86 ἔφα, πιᾶπ. ἔγοπα 
Ζ. ἄς Ὀίειι, απὶπιαάυ. ἱπ 1 ϑαῃι. χχν. 22, [Πδ {π6 ρἤγα96 βίρτι[βο8 ραγ- 
νυΐωηι 8. Ῥυόγωπι σοηἰεπιεέηι ὕΈγΕ. 

Ἢ 
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τλθδηΐηρβ, ἴΠο οἷαιιδὶ δὲ πιαπιωπΐδδὲὶ ΘΟ. ]ὰ ποῦ ᾿Ἰποϊπάθ οπιπό8 οπιπῖπο 
λοταΐηδθ, Ὀθοϑῦϑο ἴῃ 6 [βγϑθ] 1068 ὑγοσθ ποῖ ἃ παίΐοῃ οὔ δβανοθ. Οἱ 
[16 σΟΠΕΓΑΓΎ; ΒΌΣ ἔγοτλ ὌΝ ἸΆΔΥ ΥΘΙῪ νν6}]} εἰξον ̓ΐτα ΨΟ 18 

5-.λ 5 

Ἰεῆ ἴο Ἀἰπιβ6} οὐ βίῃρ]ο, ἕοσ ἰπ Αὐδθ.ς. «τοῦς τὸ ο)ε ΠΊΘΘΏΒ ἐβ φμΐ 

᾿ 7 ανιξιία σανεί, οαεἰεῦ8, Θοταρ. Ἐτογιαρ, 8. ἴεα. ἰΐ. Ὁ. 150. ὙὯΘ 
ορροβῖίο οὗ [818 18 προ Ῥοππά ἴο {δ Βοιβο, (89 ἘΠ}: ἴον ψθοἢ 

το ῬΑΒΘΑβῈ οἰτϑά Ὀγ .Ζ.. 46 Τίσι ἔγοπι {π6  ζανηιιδ δε! ΥΤΣ φιοά 
΄ 

ἀλριβ Ἂ »αΐδν [απεϊϊίαθ, ἰδ ἀθοϊδῖνθ οί σπογάβ οοππϑοίβα 

ἄεποίο 411 16 ἱπάϊνϊ πα] πια]68 ἔουπά ἰῃ ἃ βουβθ. Τ]ιαῖ ἐπΐφ 
δ ρ τ βοδίίοη 881}8 41} (πΠ6 Ῥαβϑαᾶρθθ πϑοάβ πὸ ἔδυ μου ῥχοοῖς--- 
ὙἼΏΉ686 σογάβ, ΠΟΥ ΟΥ̓, ἃΣΘ τοί, 85 7. ἀ6 Τίσι, [πη Κ8, ἴο θ8 
δἀαοα 45 δποίμοῦ οἶδ88 ἴο [6 "γ} ῷ ΨΩ Ῥαΐ ἅΓ6 δῇ δσρ]δῃδ- 

ἸΟΥΎ ἀοβοσίρεϊοη οὗ {Π|8 ῬΓαβ6, 88 γ76 866 ΠῸ;ι [16 ΔΌβοποα οὗ (0 
600.". ΤῊΪΒ ἡ δίδπα 8 ἰπάθϑα ἴῃ χχὶ. 21, δὰ 2 ΚΙ. ἰχ. 8, θαΐ 
ὑπατο ἡ--ὸ ἰβΒ ἴο Ὀ6 ἀπάογβίοοά ἰπ [Π6 δ86η86 οὗ 6έ---οέ.---Τ 9 
νοσὰβ: “1 ν}}} βύσθθρ οαὐ δἴδεσ [86 πουβο οὗ ψϑγοθοδτη, 88 ὁῃ9 
Β ΥΘΘρΘΙἢ οαἱ αἰτὲ {1}1 1 ἰ8β σΌΠΘ," ΘΟΣΡΥΘ88 1[8 ἱρποτηϊπίουβ δπὰ 
πείοσ δχίοσιϊηδίίοῃ.-- -Ἴ 19 ἐμουρῆς 18. ἀραὶπ οαττῖθά οὐ νυ. 11 : 
ΠΟΠΘ οὗὨ [6 οχίθυ πη μαϊθαά ἃστὸ ἴο Θοηθ ἴο {Π0 στανθ, Ὀαΐ [ΒΕ] 
Ῥοάϊθ8 ἀγθ ἴο Ὀ6 οοηδϑαϊηοά ὈΥ [π6 ἀορβ δηὰ {110 ἔουγἹ]β οἵ [86 δἱἷγ, 
ΘΟΙΆΡ. ΧΥΪ. 4) χχὶ. 24. Α ὙΘΙῪ Ραμα] ραπἰβῃτηθηΐ Αἰ ΓΟΘαῪ ἴῃ 
116 ἰανν, Πϑαΐ. χχνῖ!. 6, ἰμγοαίθηθαά ἴο ἐγδηβρτθββ8ο 18, ἔθ γ6 ἴο 110 
ἘΠΡαγσΙ Θά, νν8 ἴο Π6 18γ86 168 Δηἀ οἶΠ6Υ ἀποϊθαὶ πϑέϊομ5 ἃ Βοστί- 
816 1πουρθῦ, ἀπὰ {116 στθαῦθβε ἰηϑα]} {πῶὲ σου] ὈῸ ἀοῃθ ἴἰὸ 8 
βἰδιρηίογοα ἔοθ, σοτρ. 1 ὅϑδῃι χυῇ. 44, 40, δὰ ὙΥ̓πον 0]. 
ΒΟΥ͂Ν. 1. Ρ. 110, Ηδνοσπ. Οὐυηπι. οα Εζαίς. ρ. 620. Ετοπι 0 
Ἰανν [η͵8 Τῃγϑαΐ 18 οἴῃ τϑρϑαίϑα ὈΥῪ «θγοπιίδῃ ἱπ ραγιου]αν (υἹ]. 
88, νἱ!!. 2, χ, 22, χῖϊ. 9, χῖν. 10, χνυϊ. 4, χῖχ. 7, χχν. 88, οἷς."), θὰξ 

αἶδο ὈΥ 186 οἴπεγ ργορμοὶβ (Εζοκ. χχίχ. ὅ, χχχίχ, 17, οἷς. 
ἀραϊηβὲ [Π6 ὉΠΡΌΩΘΙΥ.--- 6 ἄορ ἴῃ [Π6 Εἰαβὲ στὰῃ ἀροῦΐ {πο ἴονντ8 
σπου ΟἾΠΟΙΒ, ἀπα 86 80 114 ἀπὰ στθθαν οἵ ἤθϑ ἐμαὶ {ΠΟῪ 
ΘΘ ΘΟΠΒΌΠΩΘ ἃ ΟΑΓΌΔ86, ΧΧΙ. 19, οομρ. Ηδττααῦ ΒΘ0Ρ. ἱ. ῥ. 198, 
Βοβϑημι. Δ. α. Ν. Μογρϑηὶ. 11. Ρ. 207, δπὰ ἱν. ρ. 86 ΗΕ, δῃὰ {89 
ἀοσυχηοηίβ χποίοά ἰῃ ΥΙΠΘτ᾽ 8 Ὀ10]. ΕΗ. ὟΥ. ἱ. 611. 

γν. 12--1Ἰ4. Ηδγθαρου ΑἸ ϊαδ ρἶνοβ “ϑγοβοαπιβ τι θ δὴ 
ΔΏΒΥΥΘΙ ΠΟΠΟΟΤΉΪΠΡ ΠΟΡ βῖοῖς βοη. Ηο υν7]}} ἀϊ9 θη 818 ϑῃίθτβ 
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16 οἶξγ, ἀπά δἷομπβ οὗ 81} {π6 πι8]68 τηϑιιθογβ οὐ “ Θὁγοθοδπιβ οτιβ8 
11} τοοοῖνο {πὸ ΠΟΠΟῺΣ οὐ ἃ βοϊδιωηηῃ δυσγίαὶ, Ὀθοαῦβϑο [Π6 16 ἷ8 

[ουπά ἴῃ πὶ βοπιθ ροοά {πϊπρ; ἑονγαγάβ Ψϑιοναι. 8.66 186 {]8]- 
τηϑηΐ, νυ. 17,18. Βα {μ6 1ωογὰ ν}}} ταῖβα Ἂρ ἃ Κἰπρ ουὸν [5γδοὶ, 

ψἢο Μ1}} οαἱ οδ΄ [ἢ ᾿ιουδα οὗ “ δγοῦδοδπι, παπιοὶγ Βααβῆα, χν. 27 ἢ. 
Ἑτοια [818 ἕαση ἴῃ ἐδ ργορῃοῦβ ἀἰϑοοῦγβο οοππροίίηρ [86 ἄθϑίῃ 
οὔ μ6 ΟΣ] ἃ νυῖεἢ 1[Π6 ταϊβίηρσ Ρ οὗ ἀποῖμον Κίηρ ονϑῦ [βγϑβὶ, ἃ5 
Μ06}} 48 ἔγοπι {Π6 σϑῆθγϑὶ ἰαπιθηίϑίϊοι οὗ (Ππ ρθορὶα αἱ ᾿ἷβ ἀβϑίῃ, 
6 ΠΙΔΥῪ ἱπίδν ὙΠ στοαὶ ρσοθ Ὁ} γ, {Παὲ 1116 δῖος κ βοη οὗ Ζ6τγο- 
Ῥοδπὶ τν88 μοὶγ ργθβιιηρενοθ ἰὸ ἐδ Τῃγοπθ, οἡ ποτ {Π6 Ῥ6Ορ]6 
αηὰ {86 Κίπρ ρῥΙαοθά στθαῖ Ἰιορθβ. ὙΠαῖο ἰβ ἃ αἰ Που Υ ἰπ 186 
Ιαϑὺ νγογάβ8 οὗ ν. 14 ΠΣ ὍΣ ΓΟ Ὁ ΤΠ: ΤΠ6 ὀχρίδηβίοιβ 

οὗ [Π6 δηοϊθηΐβ ἃ .Θ τΔΟΒΕΪΥ 80 ΔΙῚ ΓΑΥΎ (μαὲ τγθ ΤΩΔΥ Οὐδ {Π 6 πὶ. 
ΤΟΥ σΘΠΘΓΑΙΙΥ ἴα ]κ6 ΤΊ ΓΙ [Ὁ ΓΤ ὉἽΓ» ἀραίηβι σοι 20. ἀε 

φῖσιι, ἀιλὰ γθοθη}ν ἀραΐὶῃ ΜδυγοΣ Βανθ 7 ΒΕ} ἀθοϊασοά. Μδαυσγ. 
ΟΧρ]αἰηβ ἤοτ Φυάρ. ἱν. 14 ὩΣ ΓῚ λίο ἐδὲ αἶδ8, δοὶϊ. φιο ργνααϊ- 
σαΐϊο πιθα δυθηίι λαδεδῖέ, ὈὰΓ [18 ΒαρΡ]Θπιθηΐ 18 ποῖ ψαγσταπίθα 
ΒΥ [86 ραββαρὲ χυοϊθά. ὩῚ ΓῚ Ἵδῃ ΟὨΪΥ τλθϑη, 1818 ἰο-ἀἍγ, 
ἐμιδῦ 18, (18 ν7}}} Βαρρϑῃ (ο-ἀαγ, παπιϑῖν “ΘΟ οδτη᾿ 8. 80η Ὑ1}]} ἀ16 
δηὰ Ὀ6 ρΘΠΘΓΑΙΥ Ἰαπηθηιοά. ΤῊ 8. 18 Ὁ] ον ὉΥ ΣΤ ὯΔ ΣΤΟῚ 
88 ἴ86 ταβϑοίίοι οὗ {πΠ0 ργορμαῖ, {η6 τηϑδηΐηρ οὗ νη οι Μδατ. 
ΒΘΘΙΏ8 ἴ0 Πᾶγθ ΣΡΏΘΥ Δρρσθμθπάσϑα : δέ φυΐά γαπὶ πίπο 8ο. ἤξ, ἱ.6. 
ἔπιο )απιὶ ἦοο ἵρδο ἐσπιρογῖδ πιογιθηῖο «]εγοδθαηιὶ 8ρ68 ορίΐπια φονιοτίδ 
ἐπ 60 ἐδὲ ιιὲ σαίϊπριαίμν. ΤῊΪ8 νίθυγ 18 δ Ἰθαδί τηοσο βα[ἰβέβοίουν 
(μδη 1Πδ ργοροβοά ὈΥ (168. ἐλό8. ἱ. 294. 

γνυ. 15, 16. Βαϊ ἴῃ ογάδϑν [αὶ “ 6γοθοδτα τηΔ  ταπάἀοτβίαπα {Π6 
ὙνἘ016 ΒΕΥΘΙΠΥ οὗ {π6 ΤΠ νὶπθ Ἰπάρτηθπέ [ῸΓ [18 518, [Π6 βαπιθ ὑγο- 
Ρμοῖ, ψῖο ργϑαϊοιθα ἰο ἢἷπὶ π6 βουθγείρηίν οὗ ὑπ ἔθη ἐγῖθεβ, 
ταῦβῦ ΘσΘἢ ΠΟΥ͂ ΒΠΠΟΌΠΟΘ ἴο Ηἷπ) ἐπ 6 ὈδηΒῃπιοπί οὗὨ [5γϑϑὶ ἔγοπι 
186 Ἰαπά σίνϑῃ ἴο ἐμοὶν ἔἈΓμῸΥΒ Ὀογοπά (μ6 ἘΣ ρ γαῖθβ. “9 Τῇ 
Ἰμογὰ ν}}}} βυιῖΐο 1βγβοὶ 88 [06 σϑϑὰ 18 βῃακαὴ ἴῃ 16 νναΐθυ," ἐπαἱ 
18, Μ11 μδηρ' ϑαοἢι ρ6παὶ ἡυἀρτηθη8 ονοῦ [8γ86], {π8ὲ ἴὲ τ ἢ }]} 5μα 
88 ἃ τϑοὰ δρίἰαϊοα ΕΥ̓͂ ἃ βέγοῃρ ψὶπά ἴῃ {Π|6 ναῖον, ἔμαὲ ἢδ5 πὸ ἅσιμ 
ΒΟΪά ἴῃ οτάϑυ ἴο γοβίβϑὲ {π6 ἴοσοθ οὐ ἔπ σὶπά δπά {Π6 τνᾶν68,--- 
“ δῃᾷ 5888}} τοοῖ ἔπεπὶ οὰξ οὔ ἐῖ8 ροοά 16πά, τ μΐοῖι 116 ρᾶγθ ἴο 

1 Τὸ ἐμῖ8 νίϑυγ ἔπι σταπιπιδίϊοθαὶ οἰἠϑοϊζοιι οαπποῖ Ὀ6 ταδᾶβ, ἐμὲ ΔῚΣ 
οὐρθ ἴο Ὀ6 ἴοαπᾶ, 8 ποὶ βοίἄοπι, ψβθγθ ἃ (μἰηρ 18 βρόκϑη οὔ ἱπάεῖ- 
πἰτοῖγ, [8.6 ΤΔΟΓΘ ΕΒΒΥ͂ πιαϑο. ;γγ 8 Ρ]δοθά, οοπι. Ἐὰν. Θτάτηπι. ὃ 8θ4. 



1 ΚΙΧΝΟΒ χιν. 21---Ὁ 1. 2389 

τοῖν ἰδίμοτβ," δ Μοβεβ Ὠοαΐ χχῖχ. 27 δά ἐπγοαίθηθά ἰο (ἢ 
ἘΓΔΏΒΡΎΘΒΒΟΓΒ, “' Πα 5[}8}} βοδιζϑυ ἔμϑαι ὑογοπά {1Π6 τῖνον (Επρ}- 
Ταΐεβ)" διποῦρ ἴθ Βοδίμοθηῃ, οἂἱ οὗ σβοῃ αοα μαὰ Ἄοἤόβθὴ δὰ 

οΑ]1ϑὰ {ποὶνρ δῃοθϑίονῦ, 08. χχῖν. 8. 60 {π6 [Ὁ] Β]πηθηΐ οἱἩ 1819 
1ῃγϑαῖ 2 Κι. χν. 29, συ]. 28, δὰ χυ]ὶ, 11. “-οὐγῶΝ ἀθηοῦθϑ ἤῸ ΓΘ 

14.015 ἴπ ρβηθσαὶ; ἤοιῃ νυ. 16 ἔθ ροϊάθῃ οαίνβθθ βοῖ Ἂρ ὈΥ “ογο- 
Ὀοδπι 8.6 Βρ6ο 14 }}Υ τηθαπῖ. ΟὐΏΡ. οπ γ΄. 28. πΠΊΡᾺ ἐπαῦ 6 ΠΙΔΥ͂ 

Βῖνϑ ἀρ; ἴδπ6 ἡ γεἰαέ. βίαπὰ8. θθίοσθ ἴπ6 )μδ. αροο. ἴῃ [ἢ βΒθῃ89 οὗ 
1..6 Τ,αἱΐπ με τι [Π6 σοπ) αποῦλνο, Εν. ασαηγαι. ὃ 618. 

γν. 19, 20. ΟἸοβθ οὗἉ {86 τοῖρῃ οὗ Φοζοῦδοδιι. ΟΥ̓ ἢἷ8 ὑγασβ, 
ὙΠΟ γοΓο σοοογαοά ἴῃ [Π6 ΔΠ14]8 οὗ {Ππ| Κίῃρβ οὗ 15γ86], τσ ΚΟ 
ποίδίηρ ; Βαϊ σοπαρ. ν. 80.--- Οἡ 1Π6 ἡ) ΘΠ ΣΤ ἼΡΌ ὁοπιρ. 

τπι6 Ιπιτοἀποιίοη. 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙ ΧΙΝ. 231--81. 

ΒἘΕΙΟΝ ΟΕ ΒΕΒΟΒΟΑΜ ΟΕ ὟὋΥΧὈΑΗ. ΟΟΜΡ. 2 ΟΗΒ. ΣΙ. ὅ---χ Ι, 16. 

Υ. 21. Ἐοποδοδπὶ ντα8 ἤΟσ γ-ὍΠ 6 ὙΘΑΓΒ οἷά, ΠΘη 6 Ο8Π16 ἴο 
ἴῃ βονγογεϊρηΐν, δηαὰ ὑπογθίοσθ τγὰ8 ὈΟΓῚ ἃ γϑὰν Ὀοίοσθ ΘΟ] πιο 
δϑοοπάοα {Π6 Ἰῃγοηθ, οοτΏρ. ἱϊ. 24 δηὰ 11}. 1. ΤῊ18 βίαϊθιηθηξ, 
ψ Εἰ ἢ 18. οοπβσιηθα Ὁγ 2 ΟἿ γ. χὶ!. 18, ᾿ὰ8 θθθὴ οπ ᾿πβυποίθης 
στουπάβ ἀφοϊαγοα [8186 ὉγῪ Τυσάνν. ΟΔρ6}}..) ατοῦίυβ, ΟἸοσῖο., Ζ. 
Ὁ. Μίςεϊι., ἀπά οἔἶιοτβ : ἴον ἴδ 8 ποῖ ργονβά οἰἴηθν ΕΥ̓͂ [86 ραβϑβαρθβ 
1. 1,1 ΟἾγ. χχχῖϊ. ὅ, 2 Οἰγ. χ. 8, 11, οὐ ὄυθὴ Ὁγ {π6 1 Χ Χ. ἴῃ 

10 δἀάϊίου ἰο χὶϊ, 24, [μὲ Βομοθοαμπι τγα8 βιχίθθῃ γϑᾶγβ οἷά 
ψΠδη Β6 θθοδπιο Κίηρ, πα τοῖρπθα ἔνγθὶνθ γϑαγ8, 88 [Π6 ΔΥΌ ΥΆΓΥ 
σμαγδοίον οὗἉ {18 νϑυβίοῃ 18 ΚΠΟΎΤΏ.--- ΒΥ {Π6 ἀοβουὶ ριοη οὗ Φεγα- 
Β8]θπι, 85 {π6 ΟἷΕΥ ὙΠΟ 1[Π6 Ἰωογὰ οἤοβα οἱ οὗ 411 μ6 ἐσ δαβ ἰὸ 
Ῥαὶ μῖ8 πᾶτθ ἴμθγα (χὶ. 86) 18 θχργαββθα 8 ἀἰϑαρργουαὶ οὔ ἐ)9 
ΔΡΟΒΙΔΞΥ οὗ {π6 ἴθῃ {τῖθ68.---ἼῊΘ Πδπι8 οἵ ἢΐβ τηοῖμοσ, Νδαπιδὰ 
1ῃ6 Απητηοηϊίοββ, 8 πιθπΠοηθα Πογο δπᾶ νυ. 81, ποῖ φωία δα Πἰϊο 
ἑἀοϊοϊαίγί ἀπδαπι ἀφάϊδδ6 υἱάφέιν (30.812), Δ΄ που Ρἢ 18. νγὰβ [ῃ9 
οΑ86 τῖτα [μ6 ταοίπον οὔ Αβα (χν. 18), θὰ: Ὀϑοαιϑο 806 ἀρρθᾶγβ 
1ο ἢᾶνθ πδὰ 88 αυθϑῃ πιοίμοῦ ΘΟΠΒ᾽ ἀ γα] ἰμῆθπθηοο ἴῃ {16 ροὸ- 



240 1 ΚΙΝΟΒ ΧΙν. 32, 38. 

ψογητηθηῦ, 88 [Π6 ΒΌ} δπα ΥΥ αἰάθ ἴθ {π6 ΤῸ ΚΙΒΉ Θαιρίγθ, σοσρ. 
«[ο8. ν. Ηδυγπιοσ, ἀθϑ οδιλδηΐβομοη ΒοΙοἢβ ϑἰδαίβνοσί, ἴϊ. ρ. 68 
ἀπά 71 ΕΗ, Ἡθπηοθ ἰπ {πὸ ϑιοοοδδῖνθ δοοοπηΐβ οὗἨ ΘΥΘΙΥ «} 6 Υ 188 
Κίῃρ' [16 Ὡδῖῃβ οὐ ΗΪ8 τίμιον 18 τηθπεϊοποά, χν. 2, 18, χχίϊ. 42, 
οἴο. 

γν. 22, 28. ΣΟ ἱπ ΟΠ γοηΐοὶθα τ σίνθῃ βϑναγαὶ ἀθίβιϊβ οἷ 
ἴδο τοῖρτι οἵ Βϑμοῦοδπι), 85 {{| ἔοσε βοδίϊοῃ οὗ βϑνυεγαὶ οἰεῖθβ, (86 
δοοοῦηΐ οὗἉ ἢΐ8 ΐῖναδ, νὴ8 80π8 8ηἀ {πεῖν ἀϊβεγ θαξίοι ἴῃ [86 Κἰπρ- 
ἀοπι (2 Ο}.». χἱ. ὅ----22), ουγ δαῖμον σοηίδηΐβ [1 π|56}} τ ἢ ἃ νΘΥῪ 
Ὀτίθε βατητηδγυ ἀθβογίρεϊοπ οὐ {μ6 βρίτῖε οὐ μιἷ8 τοῖση. Βγ τμὲ 
ἀροβίαθῃ οὔ {πὸ ἴθῃ ἐγ θ68 πὰ {Π6 ἀππουποοιηθηΐ οὗ [π6 ρῥσορῃεῖ, 
ἐαὲ {86 {πΐτρ ργοοοθάρα ἤοπι ὑπο Ἰμογὰ 8 ἃ ρα 8)ιπιθπὶ οὗ ἐμ 6 
ἰΔο] αν οἵ βοϊοπιοη (χίϊ. 28 Β΄. ἀπὰ 2 ΟἸν. χὶ. 2 8.) Ἐδββοθοδπι 
566 Π18 ἴ0 ἢᾶγα Ὀόθῃ ὈτουρὨὶ ἴο τϑῆθοίϊοη, 80 {πα ἴῃ [Π6 ἤγβέ γθᾶτϑ 
οὗ Ηΐβ σϑῖρτι 6 ϑῃάἀθανουσθα θυ τ ΒΕ υ ἴο [Ό]]ονν {Π6 αν οὗἩ ἀοά. 
Βαΐ 1818 τϑίουτηδίίοη, ἱπ μῖοῖ Κίηρ πὰ ρΘΟρ]6 ΈΓΘ ΤΠ ΓΘ ΟΣ 
ςοπβττηθά ὈΥ͂ ἐπ 1βγϑθ 98 νῆο (2 ΟἾγ. χί. 16 7.) ᾿πηπιϊρταῖθα 
ἴτοπι 18γα6] ἰο «πὐδῃ δηὰ “Θγιβα]θηι, τγγὰ8 ποῖ Ἰδϑεϊπσ ; ΟὨΪΥ 
Τπγαθ γϑαγβ ἀϊὰ 6 νν}}ς πὶ [ῃ6 νγὰγβ οὗ Τϑανί ἃ δηὰ ϑοϊομαοη (2 
ΟἸγ. χὶ. 11.) Αἴἔοσν μο {πουρδὲὶ ἢἷ8 Κίηρσάοπι Βα Π οἴο πον ἐοσιβοά, 
δπά Βἰπιβοὶ ἢ βιγοπρ Θπουρὴ ἴο θ6 βϑοῦγθ, 6 ἴοόσβοοκ ἐμ ἰὰν οὗ 
1|| Ἰμογτὰ 8πά 84}1 18 γ86] σι μἷπὶ (2 ΟἾγ. χῖϊ. 1.) ὙΠ οσίογηδὶ 
νουΒἷρ οὐὗὁὨἩ Ψοπονϑὴ ταπιαϊποὰ ἱπάϑθά ππαϊβευσθθά : (μ6 Κίησ 
Εἰτη86}} ἴῃ τογαὶ βίαίθ ψϑηΐ ἴο {Π6 ποῦδο οὔ {86 1οχά (νυ. 28), θαὶ 
ἴῃ ποασὶ δά {π8γ (Κίπρ' δπα ρθορὶθ) Ὀδοαπιθ τπιπίδι ἐμ 1] ἕο 9 
1,οτά, 8οὸ ἐμαὺ Πἰρῆ ρἴδοθθ, τηοπαπιθηΐαὶ βίομθθ δπὰ ἰΔο]8 ψοτο 

ογθοίβα ἱπ ἐῃ6 σγο]θ ἰδηὰ, δπὰ [Π6 Δροβίδθυ Ὑγ88 πιοτὸ στίθνουῦβ 
Ἐπδη νοῦ Ὀοίοσθ. “Ψυάδι ἀϊά ον]] πῃ {Π6 βἰρῃς οὐ (μ6 1,οχὰ, 
δῃὰ {ΠΥ ρχονοκθᾶ Εἷπὶ ἴο ᾿β] οΌ ΒΥ αθονυο 411 ἐμαὶ ἐμιοὶγ ἔδίμοσβ 
πδὰ ἄοπο σπῖτι {πιο ῖγ δἰ 8." ---ΤῊΘ οχργαβϑῖομ κῳ3. ἴο ῥσόνόκθ (0 

᾿βαίουθγ (Ναπι. ν. 14) 18 οχρίαἰπϑά ΒΥ ἔἶιθ υἱϑυν οὐ ἐῖι6 σοϊαἰΐου 
οὗ αοάἄ ἴο μἷ8 ρϑορὶθ γσυπηΐηρ {πσοαρῃ [π6 τ }0]6 οὗ βογρίασο 
πάν {πὸ ἔρυτο οὗὨ ἃ τηδυγίαρθ, ἴῃ ποῖ Οἷα ἴ8 1Π6 Ὠπβθαπά οὗ 
ἢἶθ Ῥθορίθ, ψιο ἰδ Ρτονοκρὰ ἴο ͵ΘαἸουΒΥ ὈΥ [86 ὉΠΕΆ ΠῚ] 688 οὗἁ 
Ἐιῖ8 Η18 τυῖ8. ΕἼόσα [18 νίονν (ῃ9 Τμογά 8 ο41164, Εὴχ. χχ. ὅ ; Πϑαΐ, 
ἶν. 24, ΝΣ δ Ο Βα Ἔγ8 {Π6 τυ ΟσΒῃΡ οὗ πὸ οἴμεὺ ροά, Εἰχ. 

χχχίν. 14 Ἐ--Υ͂. 28. “Απά ἰδ ΑἾ80 (48 [ῃ9 15γ86]1168) Ὀ01}} ἔθ τὰ 
ΤῸ δίσιι ρίασαβ (οοπιρ. οἡ 111, 8), ΣὩΝ Ὁ πιοπιιπιθη ταὶ ρ1Π|ατϑ 
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δὐὰ ὉΤΣΗ νψοοάθη Ἰάοἶβ.--- ΣΤ  Θλθο ΓΘ ποΐ 14ο]5,} Βαὲ ΓΣΜΌ ἰς 

ἃ 5Ξἴοὁ6;:6 δεῖ Ὁρ ἔὺγ ἃ Ἰποπυταθηΐ, οἰ δμοῖ 88 8 τηοπαπιθηΐ οὗ 8 τηδηί- 
ζεβιδεῖοπ οἵ αοα, (θη. χχν!!, 18---22, χχχν. 14, οὐ οἵ ἃ οουθηδηΐ 
ταϑα6, 6δη. Χχχὶ. 18; Εχ. χχῖν. 4 (Π6 ἔπγεϊνθ βίοῃθϑ ἐμαὶ Μοβοβ 

βαῖ ἘΠ Ρ δἱ {Π6 τηδκίηρ οὗ {16 σονοπαηὶ ἀγουπά [ἢ6 Δ]8 7. δγοοίδά 
οὐ Μουηί δπαὶϊ δοοοσαϊηρ ἴο {π6 παπιρον οὗ {Π6 ἔτγεϊνα ἐσῖθδβ οὗ 

16: 8.6]} οὐ οὗ ΔηΥ οἴδιογ ἱπιρογίαπὶ ουθηΐ, 85 [Π6 Στ δ Βδοἢο}᾽ 5 
δτανθ, αβϑῃ. χχχυ. 206. ὅσο βίοῃββ, ἃ8 800} δγεοϊθὰ δὲ Βϑίῃοὶ, 
16 Οὐδμδδη 68 Γαϊβθα ἴῃ Βοποὺγ οὗ [Ποῖς σοάβΌ Μόοβϑββ {πογο- 
ἔοσϑ ςοπιηδη 8, “Ποὰ 58ι8]} ποῖ νγοσβῃὶρ {πεῖν (μ6 Οαπδδηϊθ8᾽) 
ϑοαδβ, ποῦ βοῦν ἔδθιη, ΟΣ ἐο ἴον {πεῖν σοσῖβ, θαΐ δι4]} ὀνυϑῦ- 
ἕδτον ἴδποπι, δηὰ Ὀγθδκ ἄοννῃ {ἰοῦ ΓΞ, Ἐς. χχϑῖ!. 24, δπὰ 

“ἐ γῷ 588}} ποῖ τηδῖο γου ἰ4018 ρον ποι ἴηρ5) ΠΟΥ ὍρῃΕ (σίδνθη 

᾿ἱτ8, 06}, ΠΟΙ ΤΌΔΣ γοὰ ὉΡ ἈΡῚ μὸν βθῦ Ἃρ 8 ἵἱπιαρθ οὗ δβίοῃθ 

(ΣΡ Φ ΡΟΣ ἴῃ γοῦν ἰαπά Ὧο ὙΟΥΒΙΡ ἴδ: [ῸΓ 1 ἀπ ἐπ6 Ἰμοτὰ 

γοῦγ ρμοὰ;," Τίδν. χχνί. 1. Τῆι [μι ΓΊΝΩ 816 γεγῪ οἴβῃ τηθη- 
Ἐϊοπϑά ἴῃ σοβηθοίίοῃ ΡΑΥΌΪ ὙΠ ὩΥΎΧ δἰοηθ, ρΑΡΕΎ α͵8ὸ πὰ 
Δ]ἴατβ δηὰ ἴ4οΪ8, ἰμυ8 Εἰχ. χχχῖν. 13, “τῃμεῖγ ((Π6 Οαπαδηϊε8᾽) 
ΔΙΤΑΥΒ γ0 8}|4}} ἀ6βίσου, Ὀγθακ {Ποῦ ΓΦ πὰ ουν ἀονῃ {ποὶγ 
ὉσῶῦνΝ : τπὺ8 αἷδο ΠὨοαΐ. νἱῖ. ὅ, νὰ (86 δαα!οη, “ ἀπά Ὀθγη 
{τ τς ὈὐΐροὉ νὴ ἄτα," δηὰ δϑαῖ. χὶϊ. 8, ΟὨ]Υ ν ἢ ἐμ6 ἀἰβογ- 

ϑῆςθ, “8πὰ Ὀυχη ἐποὶρ νῶν ΤΣ ἔτθ, ἀπά μον ἄονγῃ [9 
Ῥτανθῃ ἰτηαροδ οἵ {πον ροάβ ;" ἤπα!]γ, Ποαΐ. χυΐ. 21 ἢ, “Ὑμοαυ 
8841} ποῖ ραπί {60 ΤῊ οὗ ΔΩΥ Μοοά πρᾶῦ τπίο εἶο ΑἸΐαν οὗ 

τ. γ Οοά, νοι ἐποὰ Β[18}8 ταβκα ἐμ66. Νείεμοῦ βμιαὶ: ἴῃοα βοὲ 
166 ὋΡ ΣΦ» ὙΒΙοΝ ἴμς μογὰ (ΠΥ αοἀ Βαίθῃ. ΑΑσδοογάϊμον 
ἐπ ἢϊθ ΒοΟΙΚϑ8 οἵ Κίηρβ διὰ Ομ γοπίο]θβ πονν [86 Θγθοιίοῃ οὗ ΣΦ 
Δα ὩΥΝ» πον {μοῖν ἀοβιγαιοιίοι 15 τηθημοπθα, 80 μ6 γα δπὰ 2 
ΟἸν. χίν. 2; 2 Κι. χνυὶϊ. 10, συ". 4; δηὰ 2 ΟἾγ. χχχὶ. 1; 2 Κι. 

χΧΊΪ. 14. Ἐγοπι 4]1} ἐΠ686 ρϑββαρθδ 1δ Δρρθδῦβ, ὑπαὶ [86 ΣΦ 

1 ΑἸτοροίδον πηϊοπηδοὰ ἰ5 {π6 δϑϑοσγίίου οὔ Ῥ 'πον, Ὁ]. ΕὟ. ἱ 
- δ10, ἐμαὲ “186 [4018 ΓΦ ΓΘ ΡΔΓΕῪ πιο] θα Ἴ2» ΓΙῸ» Ρ 

«αενϑὰ ὕὈΡ» ἴθ; ἴον ὯΡΡ δηᾶ νου) δ. ἀϊβιϊποί ἵτοπι ΣΙΣΞΌ 

διὰ ΠῸ» οομαΡ. ἴον. χχνΐ. 1 ; Ὠδαξ, νἱΐ, ὅ, χἱϊ. 8; ΜΊς: ν. 12.--ἼΟαἌ αὶ 
νῖ ἽὉ3 δὰ ΠΟ ΠΤ εὐπίδο ἰηίο ὐδποῥιίθα: ἴῃ πο σοποοῖνϑθὶθ 

ὙΘΥ, ὈΘΟΔΌδΒ6 ἃ δύοῃθ τῃοπαπιϑιὲ ἀπ ἃ πιο θη ἰἸη δ 69 ΔΓΘ 4υΐϊίο Βοίθσο- 

ξϑῃθουῦδ. 
ΥΟΙ, 1. 4 
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ὙΘΙΘ ὯῸ ῬΓΌΡΟΙ ἰ(0]8, Ὀὰαΐ βίοπθ τιοηυπιθηΐδ, ἰο ΜΒΙοὮ 1ΔΟ] Δ ΥΥ 
αἰζδομαὰ 186] 48 ἴο 110 ΣΧ; Ὀαΐ ἔγοῃῃ ἴμο ἔγβαυθηΐ οοππθοίϊοι 
οὗ ἴπ6ὸ στ τ [86 ΟΥΎΩΝ ἰδ τᾶν θ6 ἔασι μου οοποϊ ἀρὰ 
δαὶ ΠΘΓΘ ΤΈΥΘΓΘΠΟΘ ἔῸΓ [8686 ᾿πλαρθ8 ἀθραπογαῖθα ἰηΐο ἰἀοἸ αἰ συ, 
186 ποσβηΐρ οὗ Β88] νγὰδ αἰίδομβϑὰ ἴο {π6 γηγσφ, {παῖ οὗ Αββθγδῃ 
ΟἹ Αδίατί ἰο {πὸ ὩΩΝ, ΓΠ6 ορϊπίομ, ᾿μογοῖοσθ, ἔβα ΘΠ ΪΥ 
Ῥγουρθὶ ἔοσσαγὰ Ὀγ Μονοσβ, {Π|π2ῦ [Π6 ΓΦ ὙἼΘΓΘ ἰνναγβ τλοπα- 
ταϑηΐδὶ σου απλη8 οὗ Β 88], 18 ἰῇ {118 ἈΠ νου ΠΥ []586.}1 ΤῊΘ ΓΉΣΨΌ 
Ῥοϊοηρ ἴο {π6 βᾶπι8 σαί ΘΡΌΓΥ 88 [6 ὩΣ), οί 6 γθ οὐ ρί πα! !Υ 
ἀράϊςαϊοά ὈΥ {{ππ Ιβγαθὶ 68 ἰο Ψϑἤονδῃ, [86 ΓΔ 88 ρίδοοβ οὗ 
Βδουϊῆσο, ἐπθ ΓΦ 88 Ἰποπυτηθηΐβ οὗ βοιὴθ τηϑδηϊ οδίαίίοπ οὗ 
ΤῬ νίπμθ σταςθ, δαΐ σγϑὺθ, ἴοσ [π6 ρὶ γἱηρ οὗ 1π6 Ἰατν ὉΥ Μοβββ, 
ΘΘθ ΓΑΙ Υ οἰαββοα τὰ ἸΔο]ΑΙΤΎ 88 ὑπ]ανγα! ρ]Δοθ8 ἀπά ἱπαϊ!οδίϊου8 
οΥ̓Ἠ ΜΟΥΒΏΪΡ, ποῖ ΟὨΪΥ Ὀθοαυβ ἴῃ 81 80] -ἀθνϊβθά Πινίηθ ὑγοσβμῖρ 
)ομονδῃ νγὰ8 τιδθ ἰο Ὀ6 ἃ Βα], θαΐ Ῥδοαῦβα ὈΥ [Π686 ἱπηϑρἘβ 
480 ἐμ ψουβῃὶρ οὗ 9 ῃουδἢ νγὰ8 οἴῃ τα πρ] θὰ τὴ [86 ἔοσταδὶ 
βούνίοθ οὗ δ], ἀπά ἤθῆςθ {μ6 ριόρῃοίὶβ Ηοβθα δῃὰ Απιὸβ 
ΒρΘδἷς 80 τῦοι οὗ Β88]- γουβΕΐρ δ ἃ {ἰπ|ὸ θη ἐμ6 οα  ἔ υσουθῖρο 
ΟἾΪΥ Ῥγθυδῖϊθά ἴῃ ἔμ Κίπράοτα οὐὗἨ 158γ86], οοωρ. Ηβηρβίθηρ. 
ΟἸ σῖβιοὶ. 11... 9---11.---ΤῊΘ ῥγοροὺ πουβῃῖρ οὗ Βδ88] νγαβ ἢγϑὲ 'π- 
ἐγοάδυςοα ἱπίο ϑιαπιατία ΒΥ Αμδῦ (χυϊ. 81 ἢ), Ἔθησο ἴξ νγᾶ8 4130 
ἰγδηβρ απίοά ἱπίο πάλῃ. 

Μονοῖβ ἱ. Ρ. 4. ρ. ὅθ60 Β΄. ἤγβί ορϑηθὰ ὑπὸ τᾶῦ ἴο ἃ οοστϑοῖ 
Υἱονν οὗ {πὸ νοῦ θαὶ ἀϊά ποῖ ραγβαθ 1ξ ἴο ἰϊ8 οἶοββ. ΒΥ βέσί.- 

ἱπρ' ΔΥρυτηθηίβ ἢ6 χοβαίθά [μ6 ουττοπὲ ορίπίοη, Ὀτουρθξ ἱπίο 
τορυΐθ οἰ ΘΗ Ὁ {π6 δι βουῖν οὗὁἨ (ἰὁβοηΐαβ, ἐπαὶ [Π6 ΣΤΉΝ ἰδ 
Ρογίδοιυ ἰάθπιῖοαὶ ττα {π6 5ἰάἀοπίδη Αδβίασίβ, απὰ ἀθῃοίεβ [ῃ9 
βοάάοε5 οὗ ἰοτίαπο οὐ ἴπ6 ρ]αποῖ Ἴἴϑπαβ, δῃά αὐ ἐ116 ϑᾶτλθ {ἰπιθ 
Ργονϑά, {μαὲ [89 πᾶπιθ Αββουδὰ ἴῃ ἔμ6 ΟἹ Τεβίαπιθης ττὰ8 ποῖ 

1 σμΡ. ἀΐο Ῥμδηϊΐζ. ;. Ρ. ὅ68 ἢ, 678 οἰο6. Μογογβ ἐμδγϑίοτο δοηΐγα- 
ἀϊοίθ μβ οὐ οοττθοῖ σϑθδυῖκ Ὁ. 178 : “ ΕἼοπὶ (86 οχιϊγρδίϊοη οὐ (6 
οἷά Οδμδδη 8 Β68]- τογβΐρ ΟΥ̓ βδιησθὶ, 1 ὅδ}. χνυϊϊ. 4, Π0 τῆοτθ 
ταϑηϊίοη 18 τηδὰθ οὗ ἰξ ἴπ (86 Ὠιἰδίοτ οὶ θοΟῖ8 οὗἩ {π6 Ο]α Τοϑίαπιθηὶ ἕος 
ΒΟΨΘΙΆΪ οοπίαγίο8; ἰὑ τγχᾶ8 ααἱΐθ ΘΧρο θα ἔγοπι [βγβϑ], ἔγοτα ἐμ ρτϑαίου 
88 Ὑ61 88 ἔτοπι (86 6886. Κίηράοπι, δῃᾷὰ ουθπ ἴῃ ἐμθ ἰἀο]αίγυ οὗ ϑοῖο- 
Ἰηοη ΠῸ ΒΔ8] ἴθ ἰουαπά, 1 ΚΙ. χὶ. 1ὅ δ΄. , 2 ΚΙ, χχὶϊ, 18 δ, ὙΆθτθ νγδ8 
8180 διιοηρ' {86 Κίηρβ οὗἩ Τυάδῃ (Π6 πουβαΐρ οὗ τοδὴν ροῶθ, 1 ΚΙ. σχὶν. 
22 δ, χν. 12 Β΄, Βαϊ ποί (μδὺ οἵ Βδ88]1, δῃά διιοηρ ἐι:6 ϑ'διιδυιίδῃηβ {89 
νου ΒΕ ἷρ οὗ [86 οδἴνϑβ οὐ]υ, “86 βἰῃ οὔ Ψϑγοῦοδπι, νῦδβ δ᾽ 8 γ8 οϑηβυγοῖῦ, 
1 ΚΙ. χὶὶ, 28, συ. 26, 80, 84, χνὶ. 2, 7, 20.᾽" 
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ἀογίνοά ἄοτα ἴΠ6 παΐυσο οὐ {μ18 ᾿ἰνίηϊεγ, θὰ ἀοποέρα ἰξ ἃ5 δὴ 
ἴάο], δῃά ἱπάβθθαὰ δὴ 140] οὗ ποοᾶ, βθοᾶιβϑθ τγογά8 ἀγα δΙνγαυβ 
πιϑοἃ οὗ 116 τϑλοναὶ δπὰ ἀθβίσιοίίομ, ἐπδὺ βρη  ν θαγηΐηρ, μουσίηρ, 
[ε]Πἰπρ (γν ΓΛ» ΜΔ» Ρ- 562 Ε΄---ἰ ἃ ἰοτθυῖῃρ' ρ᾿ΠΑν οὗ σγοοά 

οΣ ἃ βίχαῖρῃιξ (σὰ οὗ ἃ ἴτϑϑ, [86 Ῥουρἣβ δηά ἴορ οὗἩ υ]ο ἢ τοῦθ 
Ἰορροὰ οὔξ, ἀπά νοι, ρἰδηΐθά οπ ἐπ6 Ἰιοῖσαιῖβ δῃᾶὰ οἵαν 14014- 
ἔτοῦβ ρΐδοθβ οὐ πόσϑῃὶρ οὗὨἨ ἴπ6 δποίθηῦ [βϑγα 6] 168 ΑἸ νγαυβ ΟΣ αἱ 
ἰϑαϑὲ ἀϑι8}}ν βθβῖ4θ οἔΐιον ἀϑἰεἶθβϑ, νγαϑ ὑγουβῖρρθά α8 ἃ ϑγτθ0] οὗ 
186 Οαπδδηϊ βῃ οὐ Ῥμοωηίοϊδη ροάάθ88 οὗ παΐαγο᾽ (ρ. 568.) 
ΤΆοη γῶν αἷδο οἴθπ βρη θα {π6 πιρρθη 1.861, νΒοἢς τναβ 
πογβηρροα ἴῃ {π6 ἤϑυγῃ ἰγθθ (ρ. ὅ78.) ΤΐΒ τϑαβοπίηρ' ἰ8 ἴῃ 
[86 πιδΐῃ οοτγθοῖ, ΟΝ ἰπ 0886 ρζίμν. Ὥθνοῦ ἀθποίθβ ἀ οἰ (68, 
βοάβ, οὐ ἰάοἶβ, βὰῦ Οἀπδδη 18} ἤραγαβ οὗ σοοά, ρδγςοΌ]ΑΥ]Υ 
ἰονοσίηρ ννοοάθηῃ 1118 γ8, 88 οἰθαυΥ ἈρΡρΘατβ,} ΡΑΙΕΪΥ ΠῸπιὶ [Π6 

1 γογΥ ἀουδια], ὁπ ὑπ6 οοπέγαγυ, 18 ἐπ 6 βθοοῃᾶ σϑιθδξκ οἵ Μονοσε, 
ἐδδὲ (86 ΤΉΝ 88 Βοπηθύδιη 68 8180 ἃ βΊΘΘῃ ἰγ66 ΟΥ̓ 8 ΡΤΙΟΥ͂Θ, ΟΥ ΘΥ̓́Θἢ 8 

ῬΒαΙαα. δαΐ. χνΐ. 21 οΟγίδ ΠΥ βθθηβ (0 ἕδνουῦ {86 ἢγβί τηϑδηΐηρ : 
“δοὰ βιὶδ ποὺ ρῥἰδηΐ (μθ6 γνὉ5 ΤΟΝ πθᾶγ ὑπίο 86 Δ]ίδν οὗ 

δοδονδ," μθτο Μόνοσβ, Ὁ. 672, τομάθσβ, "δὲ ΑΒΒΘΓΔὮ οὗ 41 Εἰ πᾶὰ8 οὗ 
ἴτοα8,᾽" δαὶ {μ6 δἰπ9. ἕδνουγβ [86 οἴμβογ στοπάθυϊηρ, “ οὗ 411 Κίπᾶβ οὗ 
ποοᾶ. ἘΕΑΥίμογ, Ὡγ2ὴ ὑο Ρ]δηῦ ΤηΔῪ 8180 Ὀ6 υϑθᾶ οὗἩὨἁ {86 βουἐϊπρ' ὕρ οὗ 
8 ΡΠ||δὺ ἰῃ (86 στουηά, 88 10 οοουτϑ Εοοὶ. χὶϊ, 11 οὗ (86 ἀτίνίηρ' οὗ ἃ ρίπ, 
διὰ δη. χὶ. 4 οἵ {86 ῥ᾽ οπίπρ οὗ ἃ ἰδπΐ, (86 ρίμβ οὗὨ τ ΐοῖ ἀγα ἐδϑίθπϑα 
ἴῃ {86 ρτουπᾶ, Εὸγν (80 βσυγαίίνο τι86 οὗ ψ)γ2ὴ ἴῃ 1818 ρ'δοθ βρθδῖζβ αἶβὸ 
ἴμ6 σοιηρδγίβοη ὙΠ ΤΩΣ ὈῸΙΙ Τ' 22, δοοογάϊῃρ' ἰο Ὑ ΐ ἢ τ γγλὴ ἴπ 

ορροβίξΐοπι ὑο ΣΟ ΥΓῚ 5:6 τι: 8 ΟὨ]Υ ἐμ βἰπΐπρ' ἱπίο [86 ὀδτίμ, 88 86 Ἰαίίον 
ἀθποίθβ 86 δγδοϊίϊηρ οὔ οὐ ουδσ ἰ(, θοϊβίνθ, Ββονγθῦθυ, 8 ἐμ οἰτοῦτα- 
δίδῃςα ἐδμαὺ ἱπ 811} {86 οἴβοὺῦ ρίδοοβ οὗ ἐμ ΟἹά Ταβίδιπθης (6 ΎΝ 
ΑΤῸ τη ο π ϊομθα ΟΠΪΥ 88 ἢ τηδᾶο, ογθοίθα, θα 1}, βοὲ ὰρ ὈΥ πιθη, (6 
Ῥιοοῖβ οὗ πβίοι. ἴθβθῃ. 85 δἰγοδαν ρίνϑῃ ἴῃ {86 ἐΐεδ. ἴ. 162, δηᾶ πο- 
ἩΠΕΓΘ 18 ἃ ὑγϑοθ ἰο Ὀ6 ἑουπᾶ ἐμαὶ {ΠΟῪ τ σὸ στονῖπρ, ἐγθθᾶ μ]δηϊθά ὈΥ 
ἅιοῃ. Μογοσβ οογίδίη]υ τοΐοσβ, ρ. ὅ74, ἰο (88 ΑΒΒοσϑὴ ουὐ ἀοτῃ ὈΥ 
ΟἸάθοι (ἄρ. νἱ.), ΒΘ ἢ νγαβ [μ6 ἑογορίη( τηθπίϊοποᾶ νυ. 11, θθόδυβθ 
αἰάοδοπ ογοοίθα ἃ πϑὺν δἰέδν ἱπβίδδα οἵ ὑμ6 οἷά ἴπ 86 ρἷδοθ, ᾿ἤθγο (88 
ΔΏΡῸΪ βαὶ, ππᾶσν ἰμ6 ἰογθθίμί, αἴλοσ 6 τὶτα [Π6 ἔθη βοσυδηίβ δὰ οαΐ 
ον ἐμ Αβῆοσαῃ. Βυΐ 1ὲ ἰθ8 ποῖ ἰοαπά ἴπ {μ6 ΒΙ]1ο4] ἰοχί, οἰἴμον 
ἔδδὲ αἰάθοπ Βαϊ] ἐμ6 δἱέδν υπάθν 86 ἑδγθθῖπί ἢ πρᾶον Ἡἰοἢ 86 δηροὶ 
βαὺ---δοοογάϊηρ᾽ ἰο ν. 26 Β8 τηυβὲ μβανθ Βα} ἱξ γϑίμον ΣΦ ΟῚ ὡμν ὃν 

ΣΉΤΙ ΡΓΟΡΔΌΙΥ ὁα 8 τίβίπρ ρτοπηᾶ ΜΈΟΝ βοσυθᾶ ον ἃ βίσομρο!ᾶ---ον 

ἐδαὶ ἐμ δ]έαν οὐ Βδαὶ, βίοι Οἰάθου ἀοδέσογοᾶ, τγᾶβ ἀπᾶθν ἐμ ἐθγθ- 
Μηδ, οὐ βμΑ 1} (δὲ ΟἸάδου ποοαρὰ ἰθπ ππεπ ἰο οαὲ ἄοτγα (89 Αββθγδᾷ 
αἴοηθ, δαὶ ΑἸάθομ ἰοοὸ Κα ἐδ πιθῃ πίθα Αἰπὶ ἴο 6 806 ἴο ἜπΣα ἴῃ 010 

ᾳ 
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ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ αϑοα (ῸΓ [ΠΘῚΓ ΥΘΠΊΟΥ͂ΑΙ, ΡΑΥΓΕΥ ἔγοπι ἐμοὶ οοππθοϊΐοι 
σι [Π6 ΟΣ [8. χυ]!. 8, χχυ!. 9; 2 ΟἿν. χχχίν. 7, ραγὶν ἔγοτα 

ΟΥΠΟΓ Ρτοοῖα ἀἀδυοοά ΒΥ Μονϑῖβϑ οὗ {ποῖ Ῥοϊῃρ αϑὰ8] διηοηρ [Π6 
Οὐδπμδαηϊξοθ. [ἢ οὐάθν, βονγαυθ, ἴο Ὀ6 8016 ἴο ἀθοϊάθ ἔστι μοῦ, ἴο 
σαὶ ἀοὶέν ἔπ680 ἤραγοβ νοῦ οοηβθογαίθα, γγ τησϑὲ ἢτϑί ἀδίον- 
χαΐηθ {86 τοϊαϊίοι οὗ ἐμ ὈτΌΝ [0 186 Γγλῦν" Ἐὸγ οσϑθὰ 1 

1Π6 ἀἰξεἸποιίου οὔ ἐμ6 ΤΩΝ ἤζοπα [89 ϑ4οηίαη Αϑβίατίθ ( τσ") 

18. νγϑ!]-απαάθα (οομιρ. οη χὶ. ὅ); γοῖ 1 σαπποῖ ἀραΐῃ δ6 ὙΤΟΠΡΙΥ 
πηαρίποά {παῷ ἰμοῦθ 8 πὸ ἀἰβοσθποθ δοίνγθθῃ γλμῦν δὰ 

Γ Ἐν 1 γθ οοπρατο δ αάρ, 11. 8 “ {86 Τβταο [68 βοσνϑα 

Βαδὶ ἀπά Αϑβίαγοι!," σία ὦ αᾶρ. 1, 1, “186. ΙΒγδβ] 1168 βοσνοὰ 
Βδα]ΐτα δπὰ ΕΈΝΗΣ 189 ΔΘΠΕΕΥ͂ οὗ [μ6 ὕνγο οδῃ δάμη οὗ πὸ 
ἄορι, Βαϊ τηδὺ τ) αὖ ὁποα ἰΔΘ ΠΕ χη γα σῖτα ὈΣΝ ἢ Ιπμ 

νου Οὗ ΤΠ15, θα 81468 ἐμ6 ἔττο ῬΆΒ886168 οὗ ΟΒτοπίοϊοθβ, ΔΡΡΘδΓβ ἴο 
Β6 {πΠ6 οἰγουπιβίαποθ, ἔπαΐ τηϑηἰίοη 8 πιδάθ ἴῃ 16 Ῥοϑηϊαύθυ ἢ 89 
ἴῃ [86 ὈΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ ἀπά ΟἘγοηΐο]68 ΟὨΪΥ οὐΓἹ Αββοσίπ), παν οἷ 
᾿Αβιέδγοί (48 1405 οὐ ροά5), ἴῃ 886 ΟοΟΪΚ8 οὗ δ υᾶρο8 δηα ϑδπιυοὶ, 
ὁπ {Π6 σΟΠΓΑΤΎ, ΟἸΪΥ οὗ Αϑῃϊαγοίη πανον οὗ Αβῃοσῖπι. Βαΐ {}18 
ἔλος μα8 ἰἴ5. στουπά ποῖ 80 πιο ἴῃ ἃ ρθοΌ Δ βροθοῖι ἀϑᾶρα οὗ 
ἴμο86 ῬΟΟΚΒ 88 ἦπ {86 ἀϊνθυβιιν οὐ {{| {πϊηρ 1186}, ΓΙΌ 

ἀοποῖθβ ΠΟΥΟΣ ππ 140]8 οὐ ἤραγεβ οὗ ροάδβ, Ραΐ, 85 18 δοπϑϑηξ 
οοπποοίοη πη ἰα ΠΥΞΙΤ αηὰ ὈυΣΠ ἴῃ 4}} [16 ραβ88δρεβ, δ πᾶν. 

11, 18, χ. 6, 1 ὅῃλ. νἱῖ. 8, 4, χιϊ. ἽΟ, Βθοννβ, [86 παίαγο-ρο 4685 
οὔτμο Οδηδαηϊίοβ, βιαπάϊηρ, Ὀ68: 46 Βδ8] δῃὰ Βδβ]ῖπι, ἴῃ 118 ἀ1Ἐ8- 
τϑηῦ τηοαϊοδίϊομβ. ΝΟΥ 15 ΓΛΎΤΝ αϑοά ἴῃ ΟΠ ΓΟΠ1Ο]68 88 ἃ]ῖο- 

ϑοῖμον ϑαυϊναϊθηὶ ἴο ἰο.8.ΣΩ͂Ι Βαϊ 48 Βούνϑοῃ ΓΝ διά 

πἰρὶιε (86 π0]9 σου 8 οοπηματἐἰθἃ ἰο εἶπ ΕΥ͂ “θθονδμ, (86 ἀοϑίγυοέζοα 
οὗ [η6 δἰίασ οὗ Βδβϑ], ὑμθ ουἱεηρ ἄοτῃ οὗ {Π0 Αββοσαὴ μθυοϑι ἀθ 1ε, (86 
Ῥυϊ]αϊηρ; οὗ ἃ ποὸῖν δ᾽ ἐδ ἰο ψϑβονδα, ἐμ βίαγίῃρ' δᾶ τηδκίηρ' σοδαν οὗ 
186 οχϑῃ ἴον (6 Ὀαγπί- οἴἶονίηρ,, [86 ̓ εἰοανίηρ οὗ ἐπο (1]ο ὦ Αββθγδ ᾿πίο 
ἔα βοῖβ ἴον [86 οϑογίηρ,, δηὰ (86 πιακίηρ οὗ ἐδι6 οἴδοτίπρ; ἰΐθο6 1, νν. 28ὅ--- 
28. Ὑδὰβ ΘΥΘΓΥ ρῥτουπα [8118 ἴογ ἐπ6 δϑβυιηρίίου, ἐμαὶ 186 ΑΒΒοΣΘΒ 
Ἰουῃά δὲ {86 αἰίαν οἵ Βδ8] ναϑ ἐβα ἰθυθρ πίῃ, νυ. 11. Α'8 11{|}6 οδῃ ἐμ 
ορίπίοῃ οὗ Μονοσγβ, ἐμαί 86 Αββθγδῃ Βοταθεϊπιθ 88 8 ῬΏΔ]1α8, "6 ῥὑσονυοὰ 
ἤτοπι ἐμ6 ΟἹ Τοβίδτηθπέ, 88 γγε σε αν. 13, ὁπ πβίοι Μονατβ ρτουπάβ. 
1, αὐτῶ δοῖίπος »υάεπάμηι, ΠῸΡ ἃ ΡΒΔ]1.8, οοΙρ. {π6 τοιηδυῖχθ οἡ [86 

Ῥδδδ8δξ: 
1 ἫΡ 2 ΟἈγ. χαχὶϊ. 8 Μαπδββοῖι “ σϑαγϑὰ Ρ δἰΐδγβ ἴοσ Β88]}πὶ δπὰ 

ταϑὰθ ΓΝ δια πουβρροὰ 411 {8ο μοβὲ οἵ τμρλν θα" οἷς. ἼΩΝ 

ἄδποίοβ ποὲ ἰ4οἷδ ἴῃ δϑπογαὶ Ρυΐ ἃ βίδίιι οὐ Αββθγα, 88 Δρρθϑῦβ ἱποοῦ- 
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Ὀτ ιν 50 θεύτθθῃ Ὡν σήῳ 8ΠᾺ {Π6 βίπρ. ΓΤΎΖ 8 8 ἀἰδεϊποιίοι 

“ ἴο δδ τιδάο. ΣΝ ἰπ ἐδο εἷηρ. ἀσποίεβ (α.} ἔπο ἰ4οἱ οὔ {δ 
τιαϊατο- ρβο 4688 οὐὗὁἨ (6 Οδηῃδαηΐίθθ, σθπογα! ]γ, ἱπάθθα, οομβὶβὲ- 
ἔχιρ᾽ ΟὨΪΥ οὗὨἨ 8 ΡΙΠ|ὰγ, (μππ8 Ῥϑαΐ. χυΐ. 21 ; Φυάρ. νἱ. 35, 30, 
28, 80:;} (0.) ἴῃς ροάάοββ οἵ τς Ὑγτίαμβ οὐ Ῥμωπίοἰαπβ 

ἰσονυθτεθ]ν ἤγοσα ἰμ6 Ῥδγβ}!ϑὶ ρϑβϑαροὸ 2 ΚΙ. χχὶ. 8, Μδπβββθὶ “' χϑαγοὰ 
ὯΡ ΑἸίαγε ἴον Βδδ] δῃὰ τηδὰβ δὴ ΓΤΎΖΝΝ 89 ἀϊὰ Αμδὺ Κίηρ οὗἩἨ [βγδ6],᾽ 
εἴα.) ΘοΙΏΡ. ὙΠ ν. 7, “ ἀπὰ Β6 8οὲ ἐῃθ δτᾶνθα ἱτηδρθ (δ) οἵ (80 
Αβοσδὰ ἐμαὶ μθ τηδᾶβ ἴῃ (86 βοιθθ᾽" οὗ {μ6 [ωγὰ, ΤῊ6 Ρἰυταὶ ΧΤΩΝ 

ἀοποίοβ αἴδον 188 βπδίορυ οὐ (86 ρζμν. ζηνΐου»ν) ἐμ ῬΙ ἀγα ν οὗ Θοποορ- 
Ὠοπϑ οὗ 1886 ὁπθ Αββθιϑῃ, ἐμαὶ νγογο ἱιοίμ θά ἴπ 18 ἴτμαρα.---Ἰη (86 
οἶβαν ῥαββδρθ 2 ΟἾγ. χίχ. 8 αἷβο, ψβοῦθ {86 ργορμοὶ ζϑδι 3808 ἰοὸ 
}ὙΒοϑμδρμαῖ, ὁ. , , πονογί 6688 ἐμ6 γα δτδ δοοᾶ ἐμΐπρβ Τουπὰ ἰπ 
1866, 'π ἐμαὶ ἐβοὰ ᾿ιδϑὲ ἰβκϑῃ δια (Ῥν3) [86 ΓΦ. ουαἱ οὗ (8 
Ἰατπιᾶ,"" τγθ δγθ ποῖ ἰο 86 ἰϑὰ ὈῪ 1η6 δρρδυθῃίγ ΡΆτγΆ]16] 2 ΟἾν. χυΐϊ. 
60, ΦοΒορμαρμαὶ “Ἰοοῖ αυσαν (86 Βαπιοία ἀπᾶ (86 τ οαἱ οὗ Τυάδμ," 
᾿πίο [86 τοϊβίαϊκθ οὐ ὀχρίαἰπίπρ 88 ἔτγο τγογᾶβ 88 βυποησιηουβ, ἴον [86 
ἔτγο ῥΡϑββδρβθδ 8ΓΘ πού γθϑ]} Ὁ Ῥ6ΓΆ]]6] ; ἴῃ ἐμ πογὰβ τχύΝ π 9 
156 ἐπρδεὶ ἱποῖ αᾶθθ 411 ἐπὶ 7 Βοβμαρμδὶ μϑὰ ἄοπο ἴον ἐδ 6 οχεϊγραίϊοι 
οὗἨ Ἰἀοϊαίτγ ουέ οἵ Ψυάδμ, πνίιογοαθ χν]ϊ. 6, {89 τϑιπονδὶ οὔ {86 δίῃ 
Ρίδοεδ δῃ!ᾷὰ δ] [ΓΒ ΟΠ] 18 τηϑηξϊοποᾶ, δπὲ ΨΘΒοθμδρμαΐ μδὰ Βοβίἀθβ οχέθγ- 
ταϊπδίοα (9 τ ουΐ οὗἨἁ 88 Κίηράοιι, χχίϊ. 47. ΑὐσοοΓΙΠΡῚΥ 
ΧΥΟΝ εἰκός ΘΓ 88 ρᾶγξ Ὀ7Ὸ ἰοίο ἴον 5οἂβ δῃᾶ οδ)ϑοίβ οὗ 140] αίσυ 
ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ. [π ἔλνουν οὗ ἐπΐ8β ἰβ ἐμ6 86 οὗἉ ἐδ6 γϑσν ὙΣ ΠΟΙ ἴδ 
ΠΟΤῈΣ πιϑοὶ οὗ (6 ἀθείγποίίοι οσ δπη Β: ]αἰίοη οὗ ἐπ6 Αββουῖπη δηᾶ τησβὲ 
[6 πηδετβίοοα ἴῃ ἐβ6 πιθαπίπρ' ργονδὶ!ΐηρ' ἱπ ἐμ Ῥϑηίδιίθαοι οἵ {86 6χ- 
ἰογτηϊπδίϊοιι οὔ [86 ΠΗΡΌΔΙΥ ἔσομαι ἐμ ἐμθοοσδου (Πθαΐ. χε, 6, χνῇ, ἴ, 
12, χῖχ. 19, χχί, 21, χχῖϊ 21, 22, 24, χχίν. 7) ἰἢ σὰν ραββαξ, 88 γ78]] 
88 ἴῃ 2 ΚΕΊ. χχίϊ, 47, χχί!, 24, οἵ {π6 οχίδγηνϊπδίϊίοπ οὗ 14015 δῃὰ 
ΣΔοϊδίοσβ. 

1 7ὸ {μῖβαἶθο ρσοθδθὶγ Βοϊοηρϑ ΟΜ ὩΝ2ΚΙ. χυῖ!, 4, ἕον τ ΔῖοΒ 
ἔπ {88 ΡάΓ4}16] 2 ΟἿ, χχχί, 1 βέδηβ ἐδ Ρίατ. ὩΥΎΩΝ» 50 ἐδδὺ ΠΉΟΝΙΙ 

ἴδ Βασγθ ο θ6 ἰδϑῃ οοϊδοίέυθ (ςοταρ. Μον. 1. Ρ. 4. Ρ. 668) ἀπᾷ ἴΒ 5γ- 
ΠΟΗΠΥΤΊΟΙΙΒ ὙΥ [ἢ τηηνηγός ,, 88 δ 18 ποῦ τεοογάθά, ἐμδὲ ΑἢδΖ βϑὲ ἊΡ 8 ρ᾿ Πὰν 
οὗ (μὸ Τγτίδῃ ΑΒΒΘΓΔΉ ἴῃ Ψογαβδθε. 

32 ΤῊ 8 ἐἰόκῳ ξοδάε88 οογίδη]γ Ῥθᾶγβ (ῃ9 8δπι8 πᾶπιθ πὶ ἢ {86 ἰΔο] 
οὗ {86 οἷά Οδπαβηιβῃ παίαγο- ροάεββ, ΣΤΎΌΟΝ σεοία, ἤορθια ἔτοτα 
ἴο Ὀ6 βἰγαίρει (οοτορ. Μον. ῥ. ἥρδον Ῥαΐ πιυδὲ πουσονον θ6 ἀἰβεϊποί ΠῸτη 
1ϊ, 88. 186 ἱπϊτοΔυοέϊοῃ οὗὨ (Ἀ6 νγογβῃὶρ οὗ Βδαὶ απὰ Αββδτα ὃ σβζβρεὶ 
ἰμίο ἴστϑ8] ἴ8 σθργοϑθηθα 88 ἃ ΠΟ ἴοσιη οἵ ἰ4ο]δίτυ (οοπιρ. Μον. . 9 
διὰ 178), ὀνθη ἰῇ 16 γγδϑ οἷοβϑὶυ σοϊαίϑα ὑο ἐμ6 Οδῃδδη 8 παίατα- ροᾶ- 
ἄθββ, 88 ἸΏΔῪ δ6 ἱπίοστϑα ῬΑΡΕΥ ἔτοπι {8 σοπβδηροϊηϊ οὗ ἔπ6 ΤΎΤΙΔΏΒ 
διὰ (80 Οκπδαηΐίοβ οὔ Ῥα]οϑεϊμθ, ραγεϊγ ἔτοπὶ (μῖ8, ἐπδὲ ὄνομ Ῥοίοτθ 
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βιδπαϊηρ Ὀοβιὰθ Β88], 1 ΚΙ. χνυ. 18; 2 ΟἸἾγ. χυ. 19; 1 Κι. 

χυΐ. 19; 23 ΚΙ. χχὶ. 7, χχὶϊ. 4, 7; (6.) ἴῃ6 ᾿πηαρθ ΟΣ βίαϊῃθ 

οὗ (μΐ8 ροάάε88, 1 ΚΊ. χνὶ. 88; 2 ΚΙ. χίϊ. 6, χνὶϊ. 10, χχί. ὃ, 

χχῖ. 6, 1ὅ. ΟΥ̓́ {μ686 ἴῆγθθ βιρηϊβοδίίοῃβ [86 ἢγβί ΟὨΪΥ 18 
ἀἐταηβίοσγοα ἔγοτα ἴμ6 βἰησ, ἴο ἔμ6 ρἷαγ. νῶν ὙΒῖομ, πῖῦ (μι 6 
οχοθρίϊοῃ οὗ νυ. 1ὅ, σβοσα [86 ποσὰ 18 υβρὰ ἱπ {118 τοδὶ ρϑῆθ- 
ταὶ 8Θη86 οὗὨ ἰά4018 οὗ ΘΥΘΣΥ͂ βοχί, δἰνγαγβ ἀβθποίθβ ΟὨ]Ὺ 186 14ο]8 
(Οἱ Π1ατ8) οὗ ἐο παίαγε-ροάθ88 οὐ ἔῃ Οαπδβηῖο8 ἴῃ 118 αἰβαγοπὶ 
πιοάϊ δοαϊίομβΒ. Τ|16 τουβΐρ οὗ {πο86 1018 νγὰβ ργϑοιβοὰ ἘΥ͂ 
186 1βγαθ τῖθ8, θὰΐ πηοβίγ, 88 οἴδθηῃ (δαὶ οὔ Β84], ἰῃ οοππθοίίοῃ 

με τἢ [η9 πουβμῖρ οὗ Φ μόνη. ὙῊΟ ροββι 1 Π ὴη οὗ 115 σοπηθοίίοπ 
8 ῥγδβαρροβδὰ ἴῃ ἐμ Ῥαβηϊαίθας, δηὰ ἐμβοσθίογθ ἰξ 18 ᾿υθ  ἀάθα, 
Ῥϑαΐ. χνὶ. 21, ἴο ρίδπὶ “' αἵ Αββδγαῖ πϑᾶῦ ἀπίο 1Π6 4] δῦ οἷ 
Ψοβονδἢ." βθςῖ ἃ σοππρϑοίίϊοῃ οοΥ Αἰ ΠΥ ΘρΡρΘΑΥΒ ποὶ 80 ΘΑΘΞΥ͂ 85 
ἐπαὶ οὔ Β88] σία Φ μόναι, Βαὲ 18 Βα οἰ ΘΠ ΪῪ Θχρί αἰπθὰ ὁπ 186 
ο16 5:46 Ὀγ {μῖ8, ἐμαὶ ἐπ Αϑῃθγαῃ 788 πον μογθ ΜΟγθρροα ἵπὶ 
ΘΘΆΘΓΑΙ ἴον 186} δίομθ, θὰξ διποηρ 4}} (η9 Οδμαϑηϊίαβ ΟΠ]Υ ἰπ 
οοπηροίίοη τὴ Βδ8] πᾶ ϑυθογάϊπαίθ ἴο μἷπι, δηὰ ἐμ 59 [0] ον 

ἤτοτα ἴμ6 Β88]- ΌσΒ Πρ δἰπιοϑὲ οὐ 1.861}, ἀπά οὐ (86 οἵβεὺ β'ἀθ 
ἔτοτα {π|8, ἐμαὶ {μ6 ρϑορὶθ πρῶῦρ πᾶν πὸ οἶθαῦ ργθοθρίίοῃ ἴὸ " 
186 τιοβὲ ραγὶ οὗ {π9 146α8 οοπηθοίθα νὰ {16 βανθγαὶ 140]8.ἷ 

ΤῊΘ ρἤγαβθ “'οἢ ΘΥ̓ΘΤΥ ΒΙΡᾺ Ἀ1}} δη μον ΘΥΟΣΤΎ σύθθῃ {γθ6,} 
ἘΥ νοι [ῃ6 σθηθγαὶ ρχοραρσαίίοη οὗὨ {Π689 4018 {ῃχουρᾺ [μ6 Ἰαπᾶ 
18. ΕΧρτοββοά (2 ΚΙ. χνὶ. 4, συὶϊ. 10), 18 θοστονβὰ βοπι Ὠϑαΐ. χὶϊ. 
ῷ, πἤθηοα 4180 «6 θι18}} [188 [δίκη 10, «67. 11, 20, 111. 0, χν], 2. 
ΤΊα οδοΐοθ οὐ 8118 [Ὁ ρ]δοθϑ οὐ νουβῃΐρ, οἱὐὗὁὨἩ Ὑβο ἔγαοθϑ ἃΓΘ 
ουπά ἴπ τλᾶπΥ Πθαίμθι παίοῃβ, οοῖαρ. Ο6βθηὰΐβ ρχοῖ. ἰοὸ ΟὙσδτ- 
ῬοΥρ᾿’Β ΒΕ ] ρ!οηβια. ἃ. Α.Τ' 1. Ρ. χῖν, Β΄, μδά [18 στουπά ἴῃ [μ6 ψ]ά6- 
βργοδὰ βϑ]ϊϑῖ, [δῦ ΠΟΘ γ6 ταδη 18 ΠΘΑΓῸΣ ἴΠ6 ἀοἰ ἐγ ἀπ μθανοη. Βαϊ 
186 σγθθῃ {γ868 ἃγΘ δοῃηθοίθα ὙἹὮ {86 Βδογθαᾶ ρου θ8 80 ΡΟρΌΪΑΓ 
δι ΘΟ Ρ᾽ Ποδίμ θη Ὡδίϊοη 5, οοταρ. πον, Ὀ10]. ΕΚ. ΥΥ͂. 1. ῥ. ὅ84, νοι 
ποῖ ΟὨΪΥ δἰΐαηθ {Π6 μοατὲ ἴο ἀδνοιῦ δἰθνδίϊοῃ ὈΥ {Π6} βο θη 

ΑἸΔΌ βοιπθ ἰγϑθθθ οὗ (86 σογβῃΐρ οὗ ἰ80 ΤΎτίδη ροάάθθ8β Αββογ ἢ ἃγθ 
ἐουαμά ἴπ {88 Κίηράοτπι οὗἩ Ψυάδῃ (χν. 18.) ΤῈ ποσβμὶρ οἵ Αββδσδᾷ 
δ 5 αἶβο ἴπ (16 Θουγ86 οὗὨ ἰ{ΐπι6 οομουπαοα τὴ ἰμαὲ οὗ (86 Κ᾽ἀοπίδῃ, 
Αβίδσίβ, 88 Δρρθασγβ ἤγοῖῃ {πϊ8, (ἐμαὶ (86 [βγδαὶ θα ἴπ (86 ἐΐπιθ οὗ {88 
Ψυάρεοθ ἄοτα ἰο ϑαπηιοὶ βουυοὰ Αββίδγοί αὶ λει Β88]1πι, απ Αββίδγοι ἢ 
18 Ἰδοπιϊβοα πιὰ Αββοσοῖμ. 

1 ΤῊο οἷἄδσ ορἱπίοῃβ δοποοσαΐηρ ἐδ6 Αββθγδὴ δῇθ δῃηυτηογαίθα ὈΥ͂ 
αἴοβθηῃ. Τῇῆςϑ. ἱ. ῥ. 102 ἢὶ 

-Ν 
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81}. 688, δαϊ αἶδο ΟΥ̓ {ποῖ βιδαν ἀδυκηθ88 νη πάγον [ἢ 6 5 πη] 
Ῥγβοῖίοεβ οὔ ἰάοἰ αύγυ ἔγομπι {116 6δγϑβ οὗ ἐπθ ται ει ά6.---Μόνοῦβ Ρ. 
519 Ε΄ ὙΤΟΠΡΊΥ ΔρΡ 168 {686 ραβϑᾶρθβ ἴο ρῥγουθ, ἐπα [6 Αϑῇθγϑ ἢ 
85 ΒΟΙΏΟΙΪΠ16Β ἃ ΤΌΘ {766 ΟΥὁἉ {γῸ}Κ.} 

Υ͂. 24. “Απὰ ἔμιοῦθ γγχαὰβ αἶϑο ῥδγαπιοῦσβ ἴῃ ἴμ6 Ἰαπὰ,᾽ υπηῦ 

186 οοπβοογαίθα, ἐμαὶ 18, ἘΠ 6 ραγαηουσ. 30 δῖθ {π080 οα]164, 
“Πο, ἰῃ ἃ ἢϊ οὗὨ τοϊϊρίουβ ἔγβθηζυ, ταδάβ ἐμθγηβοῖναϑ ΘΠ. 6 ἢ8 ἴῃ 
ΒοΠΟῸΣ οὗ ἐπ Οὐδηδδη ἰ8}} παίαγθ- σο 4688, διὰ ὑγογθ σα] θὰ Ο᾽αἰἰὲ 
ὃγ ἐμ Βοπιδῃβ,2 οοῦρ. Μονοῖβ ἱ. ῥ. 4. Ρ. 6718 Ε΄, ἀπὰ Οἴββϑη. 
ἐλε8. 'ι. 1190 ἡ. ὙῈῸΘ βοϊοῦγῃ οὗ βιοῃ ῥρθορὶθ ἱπ {π6 Ἰαπᾶ ργθβὰρ- 
ΡοΒ68 {Π6 σῖά6 ργοραραίίοη οὔ [π6 (ὐδπδδη 18}} υγοσβῃὶρ οὗ παΐαγο, 
ἩΒΙΟΝ 18. αἶβο ἱπαϊςαιθαά ὈΥ [Π6 βῃμδποίηρ Ὡ), Μοσθουασ γγ8 

Δγ6 ποῖ 80 ἰο ππάογβίαπα 1π6 νγογάβ δ ἱΡ (88 [Βγβδ 68 ῃδ4 ἴα Κοα 

Ῥαγὲ ἴῃ 118 815 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο {86 ἰατν, Πϑαΐξ. Χχὶϊ. 18 ; [Π6 ὉῸΣΡ 

1 Μογοῦβ οογίδ!Ὡ]Υ δοκπον]θάρθβ, (μὲ Βογθ (μΒ9 Αββθγδὴ 16 ἀἰβδυεπὲ 
ἔροσῃ 86 στθϑῃ ἰσγθθθ, δαΐ ΘοΙ  Ιη65 Ὑ1Ὲ [Π 6086 Ῥαββαραβ [8. 1ν]1, ὅ, ἱ, 
29, δὰ ἰἤθηςα ἄγαν [δ6 ῥγοοῦ δθονθ ρίνϑῃ, βίποθ ἢ σοπᾶθγβ [6 ττογὰβ 
ΕΤῊ ΘΌΣᾺ [πὰ Δ ΒΡΙΒ] (νῖ!. δ), “στο ἃγὸ Κἰμα] θὰ ἴῃ 186 ἐδγθμ ἢ 5 

ὍΠΕΡ ΘΥΘΓΥ ρτθθη ἰγθα,᾽" 88 ἱῇ ἰβογο δα θθθπ ἐθγθ οἰ Π 8 ἀπᾶθῦ ΟΟΣΥ 
Βίθοη ἐγ Ϊ ΤῊδι ἐδγθυ (8 ἡγοῦ ούθῃ γΟυΒΒρροὰ 88 1408 [Ὁ]]ονγα 
ἔτοτα ποῖξμαν οὐ ἐμι680 ρϑββαρθθ; ἔογ θύθῃ 1ἢ νον (ἰν]1. δ), 88. Μ6}1 88 

φέρεν (1. 29), πιυδὲ δἰ χηῖ ν ὑδγθ ἰπί 8, {μ686 ογὰβ οὰπ ΟἹ] θ6 Γβθῃ- 
γε, ἐγ 80 ἃτὸ μοὲ Ὀϑβίἀο ἐμ6 ἰθγθἰ  8᾽" (Εἰ ντ] ἃ), οσ, “ το τὸ Ὀυγηΐ 

ἴπ {π6 ἰογθίπίμα ἀπᾶθγ ΘΥΘΤΥ βτθθη ἔγθο," (μδὲ 18, ὩΠάοΓ ΘΥΕΓΥ͂ ἰγθο οὗ 
1μοῖγ 1401-στονθβ (ποθ 6}), οἵ, ἐπ ἐωσὲθ φιιὲ ᾿ς ατγδοτίδιιΣ οοποίαηξ 
(Μδαν.), δο ἐπὶ (86 τυοτὰβ ὄχ ργβββ ποίβίηρ πιοσθ ἴμδῃ ἐμαὶ ἐμ βὰν 
Ἰογε δ 188 τγογο τορδγϑα 88 ἔδνουσγιίθ ρίδοθ8 [ον {86 ργϑοίΐςα οὗ ἰΔοϊαίγυ. 
ΓῸ ἰδ ουϊ 4 Ε] πιογὸ οοστθοῦ, μόνγανοῦ, ἰο ἀπἀεγβίδη οὖν οὔ (86 ροῖϑ 

ἐγγῃο δῖ δυγηὶ ἴον ἐμ ροὰβ᾽" (θβθῃ., ΗΖ.) οὐ, “" θϑβίἀθ {μ6 ροάθ 
τπᾶον ΘΥΕΤΥ ρτθθη ἔγοθ" ({π|0τ.} 

3 ΟΥΓἹἽ 186 ὉΣΩΣῚΡ “6γοιῃθ βδγ8 ἷπ ἃ ΡΑΒθαρῸ αποίε ΒΥ ΜονοΓΒ, Ὁ. 
688: Μὶ ωπὲ φιοε λοαϊο ἤδοπια, πιαίγὶ ποη Ζεογμπι δα ἀαπιοπίογιιπι 
“εγοϊεηῖες, Οἰαἰϊος υοσαπί, 60 φμοά 46 ἦαο σεπί6 (3) Πονιαηὶ ἱγιιπσαίοϑ 
ἐἰδιαΐπο π᾿ λοποῦόηι Αἰψοδ, φώδηι σεπιοΐμηι ἀἦδα πιεγοίγὶ» (ϑοοΥαὲ, ϑαοδν"- 
ἀοίδς ἐἰϊέμϑ πηαποῖρατίπί. . . . ϑοὶοπάππι αμΐδηι φμο ἴπ ργαδεηίς 
Οαάεεοιδ, πιδγοίγιοαδ, ἱερεῖς, ἰά 6εί, ϑαοογἀοίθε Ῥτίαρο πιαποὶραίαϑ ϑοοοί. 
75 αἰδὲδ ατοιίσηι ἰοοὶα οἷτος εαδϑοίου ἰἰδιάϊτιο, Οαὐόδῖπι ἰεσίπιδ. Αφωΐία 
σμίεηι ἐνηλλαγμένους ἱπίογργοίαηδ, ἰά 6δί, πιυιίαίοα, ἀος οεἰφηάσγο νοϊμϊέ, 
φωοά φιιαπὶ παίμγαπι πιμίαοονίηί, οἱ δ οἰτῖδ γασίὶϊ εἰπὲ Κϑηιπια : ϑ'γηιπια- 
ολιω ἑταιρίδας, ργΌΡΤΊΔ πιφνσίγίοεϑ, ἀρροἰασὶ! ; ϑερίμασίπία τετελεσμένους, 
ἑά ἐεί, οοπιφοογαίοα εἰ ἰηϊϊαίος, υἱὲ σμἰίογφε ἑάδοίογμηι οεἰσπἀεγοπί: Τλοοάο- 
ἔοη. κεχωρισμένους, ἰαὶ δεῖ, α Ροριμίο τοστεσαίον, φιὰ εἰδὶ οἰἀεδαπίιτ α 
σεῖσο αἰχωϊά ρίμα λαῦόγο. Οὐηιπιοηί. αὐ Εἴοε. ἰοηι. ἰδ, ». 126] 6φ. 
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ψοτο Οδπδδηΐίοβ, 80 Δρροαγοά' ἴῃ Ψυἀδ8} πὰ [μ6 ργοναίθηςθ οὗ 
Ἰἀοϊαίτγ, δῃὰ νγογθ ἰοϊογαϊθα ἀπε} Α886 δηὰ « ϑβοβαρῃαὶ οἰθδηθοά 
116 Ἰαπά οὗἉ ἐμιδπὶ 88 νγγ8}} δ οἵμοσ δροιηϊπαίίοηβ οὗ ἰάοἶβ, χν. 12, 

χχίϊ. 47. 
γυ. 28----28. ΤῊ βἰπἰκίηρ ἰπἴο Ὠθδίμθη δου δ 0η5 τγ88 800 

(ΟἸ]ονγθά ὉΥ ἴπ6 ρυῃῖβμπιθηί, ὑπαὶ Φυἀλῃ τᾶβ ἀοἰίνογοὰ ἱπίο 
ἔπ ρονοῦ οὗ {π6 Βοαίμθη, μῖβμαῖ, Κίηρ οὗ Ἐργρί, σι 8 
Ῥονθγα] μοβὲ ἱπναάθϑ {π6 ἰαπὰ, φοπαῦθτβ 41} {π6 ἴδποθὰ οἰτῖ68, 
αἀνδηοοβ ἰο “6 γβαϊ θα, δπα που] σογίδ! ΪῪ ἢᾶνα τηδ46 δὴ δῃά 
οὗἁἉ {86 Κίπράοτῃ οὗ 7 υ44}), μδά ποί {π6 Ἰωμοτὰ, 'π σοπβοᾷύθποα οὗ 

{πὸ μαπι]αίίοη οὗὨ {πε Κἰὶπρ ἀπά συ ]ογ8 οὗ 1ῃ6 ρθορὶβ Ὀϑέοσθ ἴῃ, 
εἰδβοιθαά Ὀγ ἐπ6 νγηΐηρ οὗἩ {π6 ργόρποὶ Θμοιηδίδῃ, σοϊθηίθα ἀπά 
δνοσίθα {18 ἴβδβι6, δὸ {παὶ ΚΘ ίβιιακ, ἴον (ακίηρ [86 οαρ!4], οου- 
ἰοηΐοα Πἰπ1861} τ σαττγίπρ' οὔ [16 ἐγθαβαγοβ οὗ 86 ἴθι ρ]6 δπά 
186 ΣΟΥ 4] ρᾷαςσθ. Οοπιρ. 2 ΟἿ γ. χἱϊ., σσβθγο {18 τα" ΠΥ Ὺ Ἔσρϑαι- 
ἴίοῃ 8 σοϊαϊθα αἱ Ἰασρθ.2 Θμίθμδκ (αν) ἰδ ἵμ σοπβθᾷπθιοα οὗ 

116 χϑοθηΐ ἀἰβοονθσῖθβ ἰη Εἰσγρὺ Ἀπάἀουδίθα]γΥ ἔπ6 ἤτβι Κίηρ οὗ [π6 
ὑνγαη γ-ϑθοοπμα ἀγηδβυ ({π6 ΒυΡαβε 6) ς8]16ὦ Θεδοπολὶδ Ὁ 4]. 
ΑΠΊο., ϑοϑβοποδοδῖδ ὈΥ Εἰ86Ό., ΘΒ ϑΒΟΩΚ οα [Π8 τηοπαιϊηθηῖβ.5 [πῃ 

1 ΒΟΥ ΔΡρθδγ Βογθ," Μον. Ὁ. 679, ὀογτθοί Υ τοπιδυ 5, “88 βίσαηροτα 
διροηρ ἰμ6 [βγϑϑὶ 68, δῃὰ αῦὸ ἴμο8θ οἰπαεαϊ, δβρθοῖδ!]!ν ᾿ἱπίδπηοιβ ἔγοια 
{86 εἰπι68 οὗ 186 Εοπιδὰ οιηρῖγθ, τῆο σπϑηξ δροῦϊ θυ υυ Βοτο Ὀθρ- 
Βἷπε ἴον (86 ϑ'υγίδη ροάάβββ (γιιὶ ρεν ρίαίεας εἰ ορρίάα ογπιδαϊ εὲ 
ογοίαϊὶδ ρεγβοπαπῖοβ, Π)εαπιφιθ ϑυνγίαπι οἰγσυπι γόος πιεπάϊσαγα οοπι- 
»εϊϊιπι Πεαπι πιαίτεπι. Αρεΐ, πιεὶ. υἱϊῖ, Ρ. 182. Μεπαϊοαπίεε Πεο5 υἱοα- 
ἐπα ἀμουπί. Μία. Ῥεϊίς, Οεοἰαυῖιθ Ρ. 855), διὰ ϑυθπ ἰὸ Απρυβεῖπο᾽ 5 
{ἰπ|6, 88. 8 Τοιῃηηδηῦ οὗ (86 ῬΒοηϊοίδη τογβῃΐρ, ναηᾶδογοὰ δϑοῦὶ {80 
δἰγθοίβ οὗ Οδγίμαρο ἴον δἰπιϑ (6 οἱσἱέ εἰ. νἱῖ. 26} οἵα. 

3 Ἐδίλοπδ) δὶ οὐ Ἰοῖδπη 888 οογίαϊ εἰ γ αἰϊδοϊκοὰ (μα Ηἰβίογίοδϊ ἐγαΐα οὗ 
1818 δοοουηί, Ὀαΐ ἴῃ βΒυοῃ ἃ τηδῆπον, ἐμαὶ ἀθ Ῥ οἱίθ δῃὰ Οσδιαθογς οὗ- 
)6οἰβ ἰο 186 τίου οὗ ΟΒγοῃίοϊθβ, (μπαὲ ἐο βανθ ἔμ Βοποὺυγ οὗ το! βίου, Β8 
[88 ραβϑθᾶὰ ονδγ {86 δοοουηΐθ οὗ ἐμ6 Βοοκβ οἵ Είηρβ οοῃοογηῖηρ [86 
1Δο] δίτυ οἵ Βϑβοθοαπι, Θοτηρ. τὴν ἀροΐορ. Ὑογβ. ῥ. 381 ἢ, σμῖϊο Ὑ πος 
(Ό10]. ἘΚ. 11. ». 800ὴ δβδοτγίᾳ ἰδ αἰγϑοῖ ϑοπίγασυ, ὑμδὲ ἴπ 86 ΒΟΟΚΒ οἵ 
Κίηρβ ποίβῖπρ, ἰΒ βαϊἃ οὗ ΒΘ μβοὈοδτι᾿ 8 ραγιἰοἰραιίίοα ἴῃ ἰΔο]αίγουιβ νγοῦ- 
ΒΡ, ἴον τυθ!ο 6 18 Ὀ]δηθᾶ ἴῃ ΟἸἈγοπίοϊθβ, πβογοῦν ἐμ18 οτ εἰοῖθπι 
τοέαίαθϑ 1186]. 

δ ΤΊα ορἰ που οὐ Μαγββδπι, ΟἸογίοιιθ, δηὰ οἴβοσβ, ἐμαὶ Βμἰβμδὶς ἰθ 
ϑεϑβοϑβέσίβ Β89 Ὀθθῃ τοξαίβα ὃν Ῥεσϊζοηπίαβ, ογίσ. ΑΆ60. 6. 8, διὰ Βυάάδυβ 
λῖεί, ἐοοῖ. Ῥ'΄. Τ. ἴ. 918 Β΄. Οὐοπιρ. αἶδο τοῦ δροΐορ. Ὑ ογβ. Ρ. 8330 8΄.-- 
Βίποθ ΟΠ προ Πἰοη, ργθοῖβ ἀπ βυβίθπιθ Ἐρρας μόδῳ Ρ. 204 ἔ,, τεδὰ {86 
Π8Π16 ΘΒ, ΒΒοΚ οὐ ἴμ6 88 γε] θοῦ δὲ Καγηδὶς, νυ ΐος σορσγαβθηίβ βθβου- 
οἢἾ8, 88 Βθ ἀγϑρβ (ο {16 ἔδοί οὔ [π6 ὙΒοῦθδπ ὑγίμῖὙ 186 Ποβαθ οὐὗἨἁ πιοτὸ 
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Ρἰπηδοσίηρ 9 ΓΒΑ θπι ἢ 4͵80 ἰοοῖ τῖῖμ Πἰπὶ 9 ροϊ θη 8}}16148 
παδὰθ ὈΥ ϑοϊομαοῃ (χ. 16), ἰπβίοδά οὗ ποι ΒΘΒοροδτα ἔβη 
οϑυβοα ὈΓΆΖΘΗ ΟΠ68 ἴο 6 τηδάδ ῸΣ μἷβ ὈΟὰγ ρυλτά (ν. 21.)}.--Οπ 
ΒΕ ϑαλγά σοοῦὶ οοτηρ. Ηδνογῃ. οὐ ΕΖΘΟΚ. χ]. 7. 

ἦν, 80. ““Απά τδδτο νγαβ ὑγὰῦ δοίνγθθπ Βθμβοθοδτα ἀπά {7 6Γο- 
Βοδτα 81} [Π6 ἀδγ8᾽ (οὗ {πον σϑῖρτι.) Α8 ποιμΐηρ 18 8414 οἵ ορϑῃ 
ΜΑΣ, Δα ΠΘΠΟΌΟΘΙΩ 18 αἾδο ννασηθὰ ΟΥ̓ [ῃ6 ῥγόρῃοὶ ϑ'ῃϑιηδίδῃ 
βραϊηβὶ Πρπεηρ τὴ ἐῃ96 18γδθ] 168. (ΧΙ!. 22 6.), {818 βίδίθιιθηὶ 
ΘΆ}) ΟὨΪΥ Ὀ6 ἀπάοτβίοοά οὗἩ ἐδ σγαυ κθ πο] παίο ἀπὰ ἨοϑΕ1]6 
Ῥοβιῖοπ οὐ {Π6 ἔτγο βουθγθῖ 8 [ΟΥΑΙ 8 Ο10 ΔΠΟΙΠΘΓ. 

ΟΒΑΡΤΕᾺ ΧΥ͂. 1--}1. 

ΒΕΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΟΒ ΑΒΙΘΑΜ ΑΝ ΑΒΑ ΟΕ 5ὉΣΠΑΗ, τυ. 1---24. 
ΑΝῸ ΟΕ ΝΑΘΑΒ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, ΥΥ͂. 28 ---82. 

γν. 1---8. Ἐεῖση οὕ Αδὔϊαηι. ΘΒ οδτη Β ΒΟ0η 8Π4 βιοο 580} 18 
(1164 2 ΟἾν. χὶ. 22, χἱϊὶ, 1 οἷς,» Γ᾽ ΧΗΣ, 20 ἢ, ὙΓΡΣ Σ᾽» 1π {818 

θοοΚ Ὁ Ν [ἢ ἃ Ὁ αἰϊδομϑα ἴοὸ ΓΝ ῬΙΌΡΟΣ πᾶτηθϑ, ἐο τ μΐοα 

ϑένιοπέδ Οποπιαϑί. Ρ. 257, δββῖρῃιβ δῃ ἱπίθηβινθ τηθϑηΐηρ. Ὑ. 2. 
“Απά ΒΒ τοί μου 8 πϑῖηθ ψγὰ8 Μδδοῦδ!, [86 ἀδιρμίοῦ οὐἁὨ ΑὈ]8- 
Βιαϊοτη. 8'.ο 886 18 οδ θά αἷβο 2 ΟἾγ. αὶ, 20 ἢ; οπἡ {Π6 σΟΠΊΓΑΓΙΥ, 

2 ΟἸιγ. χἱῖϊ, 2, Μίομαῖα, ἀδαρηίον οὗ ὕυ|6] οὔ ΟἼθεαμ. 1 
ΑΒίβμαίοπι (Οὐ ϊρυῦν.) οὐ ΑΙββαίοτι. 09 {{|6 γγ8}} Κπουσιι ϑὸπ οὔ 
Ῥανΐα, πῖον. ο6Π ΒΟΔΓΟΘΙΥ δ6 ἀοτθίοᾶ, 48 ἐπῖβ πᾶτηθ ἰδ 8 ΤΆΓΘ 
056, ΟΟΟΠΥ Ωρ ἀραὶ οὗ πο ΟἾΠΕΥ ρϑύβομ 'π {π6 ΟἹα Τεβίδιμηθηϊ, 
8πἃ ΒδμοΌοατη ομο86 [ἷβ νῖνϑβ ἔγοτα {16 ΤΌγΑ] το, 2 ΟἾνγ. χί. 
18---20, Μαδοθδῃ πιαβὲ πᾶν θθθὴ ποὶ ἃ ἀδυραίοῦ Ὀαΐ ΟΩΪΥ ἃ 
βταπἀἀδαρμῖον οὗἨ ΑΡϑβαίοῃι, {παὶ 18, ἃ ἀδαρθίον οὗἩ ΤΠδιμδσ, 0 
αἴοηα οὗἩ ΑἸ Ὀβαϊοτα β σ ] άγθη οα να Ποὺ Αι μον (2 βὅ΄δῃ. χυπὶ, 18, 

ἴμδὴ ἰδ στΕν οΘομαπθγοᾶ πδίΐομβ, δπιοηρ, βοτὰ ̓8 οαπῃα ἃ ὕμααλαπιαϊεῖς πὶ τἢ 
8 ΤΟΠΙΔΙΚΘΟΙΥ ον βἢ ΡΒΥΒΙορτιοτιυ, μ18 ἰΔοπίϊεν πεῖ τ Βίβδκ οὐ ΒΒΊβμ 9 Κ 
ς8ῃ ΠΟ ἸοΠρῸΣ 118 ποῦ δὴν ἀουδί, δηὰ 18 ἐμογθῖοσθ ποὺν τι ΐ σογεδ!]ν δᾶ- 
πλῤλσρν, οοΡ. Μ. ἀ6 Βογνοί, 468 ἀγηαθίῖοθ ΖΈεγρι,, Ῥαγῖβ 1829. Ρ. 89, 
ἄπρρὸ ο5δδὶ ΒῸΓ 10 βυβὶ. μίογορὶ. ρ, 1718 8., Ἠθϑγεη. [ἄθϑῃ 1}, 2, Ρ. 
825, πον, Ὁ]. ΕΟ. 11. ρ. 868 δηᾶ δ41, ἀ6 Ὑγοιίθ, ΒΘΌν. 7υὰ. 
Ἀτοθμθοῖ. Ρ. 44 ἢ. Αἀνολίπαγά, οὐτοποῖ. Ὁ. 50 δίοι 
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χῖν. 27). ὙΠδιηαγ ταυτὶ {Πτἰοὶ οὗ αἴθθδῖ, ἀπά θαγε πὶ μὲς 
Μδδομδῖ, τΠο ἰ8. 8]8ο οδ]ϑὰ Μιοῃαίδα, ψμϑίμον ἰὲ 6 {μδὲ 580 
δδβϑυτηθά (8 Πᾶπιθ ἢγθὲ 88 πθθῃ-τηοί Ποῖ, ΟΥὁ δα τοοαϊνϑα ἴΐ 

ΘΑΡΙΟΡ ἔγοτι βοπιθ οδπθθ ἰο 18 πκποντ. ΟὐὈπΠΙΡ. ου ἴπ6 στϑδὶ 
τυ ΑΒ ΠΥ ἀηα ναγίαιϊοη οὗἩ πϑῖμθ ἴῃ {86 Εἰλβί, Ηβηρβίθηρ. 

Βοϊέν, ᾿1., Ρ. 2711 δ΄, Βοβοῦτα. Α. ἃ. Ν, Μογρβϑηὶ. 1.) ρ. 68, ἀπά 
Βδηκο, μἰδβίοσ. []πίοτβ. Ὁ. ἃ. Ῥοπῖ. ἱ. ἡ 247 ΠΕ 

Υ͂. 8---. Α.8 βονογοῖσιι, Αθἴαπι τθβθπι Ὀ]οἀ Ηἷ8 δύ μου; ΔΙ ΒοΟΌ ΡΒ 
86) γ. 1δ, τηδάθ ἀοπδίϊοηβ ἴο ἐπι ἤθτωρὶθ 'π δοπηροπβαίΐοη ἔοσ {μι080 
οσαγτὶοα ΟἹ Ὁγ ΘΠἴβμδκ, γοὶ ἷ8 μθασὲ νγ8 ἀϊν! θὰ Ὀθύνγθθῃ {116 
γι σβἶρ οἵ σϑβοναῖ δπὰ ἐμαὶ οὗ 1408, 1ξ γγαβ ποῖ αἰσῳ σῖτα ἐμ 
1μογά, οοταρ. χὶ. 4, χὶν. 22, βο ἴμαὶ Οοα οπὶν ἴὸσ ἴπα βακα οὔ 
Ῥανὶά ἀἰά ποῖ σο͵θοὶ μἷπι, αὶ 4] ονσθὰ {16 [Βσομα ἴο ἀθϑοθπᾶ ἴο 

18. 80} Υ. 4) σορ. χὶ. 18---ὃ6. “ὁ β'αγϑ ΟὨ]Υ πῃ {86 τηδίξοσ οὗ 
ὕτίαι ἐιο πιο" (2 ὅπηι. χὶ., χἱ!.), ἴθ πίοι Πανία μα στῖον- 
ΟΥΒΙΥ 5ἰηποᾶ, θαΐ βἰ πο Υ σορθηϊθα δηά οδίδϊπϑα ἔογρίνθῃθβϑ 
τοι πο 1ωογά, ἈΒ8. χχχὶ. 111. Οἱ ν. ὅ, σοῃῃρ. Ἀγ Πο χῖν. δ. 

Υ. 6. “Απά ἔδογθ νγγὰ8 νγὰγ βαίνγθοῃ Βϑμοθοδηι ἀπά Φ Θγοόθοᾶπι 
411 [Π6 ἄδγΒϑ οὗἉ μἷ8 1186, [μδῦ 18, [π6 ΒοΒΕ116 το δίϊοη ὀχ βείη σ᾽ Β6- 

ὕσγθθη Βοιόροῦπι δηὰ “ Θγόθοδπὶ (χῖν. 80) οοπίϊπαρα 4190 ἴῃ 6 
τεῖξῃῃ οὗ ΑΒίαπηα. ὙᾺυΒ ἀπάθγβίοοά, 88 [86 ὑγογὰ8 "57 τὺ 9 

(μοὶ Ὁστυ- 59 88 ἴῃ ν. 16) ἀοπιβηᾷ, ἐμἴ8. ποίῖοθ 0568 αἱ [5 

ΒΙΓΔΏρΘΏ 688 ̓απά ἈΡΎΘΕΒ Ὑ76}} 10} {Π6 δἰδίθπιθπὶ νυ. 7, (Παὶ ΤΠ οτ 
ν 88 ὙᾺΓ 4180 δαύίναεοπ ΑΡίαπὶ ἀπά «“δγοῦοδπμ.} ΕΓ ὑπάοσ 
ΑΡίαιι Ὀγοκθ οαὐ ἃ στοαί ὀρθὴ ψγ87, 'ἰπ το το οᾶπι 803- 
ἰαἰηθά ἃ βαυθσο ἀϑίϑαϊ, 85 18 οἰγοιπηβίδῃ 8 }}Υ τοϊαἰθά 2 ΟἾγ. χἱϊ. 
8---20. 

γν. 9---24. 4.8α᾽8 τεῖσπ. ΑΒ. Α88 δϑοθηάϑά (μ6 ἰῃσομα ἴπ ἐπ 
201} γον οἵ Ψογοβοαπι, 18. ἤἈυ μοῦ, το Ὀθραπ ἴο χεΐρῃ ἴπ Εἷ5 

1 ΤῸ 18 ποὺ ποοβϑβαῦΥ ἐμϑγοίοσο οἰὑποῦ ἰο οἴδηρθ {π6 πδίμο Βδβοθοδαι 
(νυ. 6) ἱπίο ΑΡἴ)ϑπι, 88 Οδβίδὶ, δπὰ Πδίμο, τεξδστίηρ' ἰο 186 ὅ'υυ. νοσβίου 
δᾶ ὅ Ἄοοὐά. ἴῃ Καοπηΐοοὶ ῥγοροΒβθ, οὐ ἰο οπιϊξ ν. 6, ἴον νοι {80 οοά, 
Ῥαίιϊο. διὰ [μ6 Ατδθ. υϑγβίοῃ ἃγὸ χαοίβα, δβρεοΐδ! νυ 85 [8686 δυϊβουίεῖοβ 
ΔΙῸ ἰοὺ τ ΔΚ ἰο Ὀ6 8006 ἰο βίδῃᾷ 88 νδ]] ἃ ἰθϑβίποπὶθβ δραἰηβὶ ἰῃ6 Μδβογ. 
ἰοχὺ δπά {Π6 οἰ μοῦ οἱ ἃ γογβίοῃβ. 

3 ΤΠῊΘ ρτουπᾶβ οὐ νι ϊοῆ ἀθ  οἐίθ ορροβοὰ ἐδ8 ιϊβδίοσι δὶ ἐγαί οὗ 
τιῖθ πατγδίνο ἴῃ ΟἸγοπΐ 168, ἃγθ γοξαϊθα ἴῃ τὴν δροῖορ. ὕοτθ. Ρ. 444 8. 
Οπὶγ 86 παρογβ, ρίνεπ ἴῃ νν. 8 δπά 17, οἵ {π6 ἔγοορβ οὐ δοί δἱάθβ, 
δὰ οὗ {86 [βγ80} 1068 5Βἰαἷπ, ἃγθ ἴοο στοδί, τ Βῖςοῖι δγῖβ88 ΒΟΥΤΟΥΟΣ ποὶ ἴῃ 
ΘΟΩΒΘΑΏΘΗΟΘ οὗἉ ἰπίοπίοηδ] οχαρρογαίίοη, θα ἤροπι 8 [8166 τϑβοϊαἱΐοι οὗ 
ἢι6 πυτηθτίοαὶ Ἰοἰίοτβ ἱπίο ογάθ. 06 ΠΙΥ 800]. ὕογβ. ὃ 87. 
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18.}} γβασ, πιτδὶ βανθ τοϊρτιοὰ, πού [1}} ἔμ γθ0 γβᾶσβ, δας ΟὨΪΥ ἔνγο 
Υ̓ΘΘσβ δὰ βοπιθ τροῃί]ι8.---ν. 10. ἡ.) ἽΝ ὈγῚ-- Μββομαι ΥᾺΒ 

Ῥτορεσὶν 186 δτϑτιἀτλοῖμεν οὗ Αβ8, δοῦρ. Υ. ὦ, Βαξ ἰβ παπιοά 
ύσθοϑῃ τηοίμον, Ὀθοδι86 ἰῃ ἴΠ8 ἢγβὺ γϑδγ οὗ μΐ8 γτοῖρῃ βῃθ ἴοοῖς ΒῈΓ 
Ῥίβϑοθ 88 ΣΤΥ 33 (νυ. 18), ἐμαῖ 18, δα] απ ΥΥ 1146, σοταρ. οπ χίγ. 

11.--πτγν. 11--14.. 45 Κίπρ, Αβᾶ σγαϊκοὰ ἴπ ἐμ ἰοοίβίθρβ οὔ ἢΐβ 
Ῥΐίουϑ δηοοβίοῦ αν; ἢ6 τοπιουθα [ἢ6 ῬΓΔΙΠΟΌΓΒ, 8πα 8} {Π|6 
140]-Δθοσαϊ παίοη8 ᾿πἰγοάυςοα ὈΥ ἢιἰ8 ξαίΠογβ, ἀβθροβθά δνϑὴ 18 
συδπαπιοίμον ἔτοτα {μ6 ἀἰρη Υ οὗὨ ἀπθθη, βθοαυ88 βῆ8 [84 πηϑά8 
8 ἴΔο] οὗ Αϑβθγδῆ, δπὰ οδυβοά ἐἢϊ8 140] ἰο Ρ6 οὰαξ ἄονγῃ δπά 
Ὀαγηοα ἴῃ ἔπ ν8]]6υ οὗ Κδάγτοῃ. Ηδ οου]ά ποῖ, Βονγονοῦ, Θοπιρ]θίοἰ Υ 
ΘΆΙΤΥ οὐ ἢ18 τϑίοσιη, [Π6 Πρ ραοο8 σογο ποὶ γϑιηονϑά,} δ Πουρἢ 
ἷ8 ποαῦτί νγἃ8 ΠΟΥ ρσίνθῃ ἰὸ {π6 Ἰωοτά, θα ΟἾΪΥ ἴῃ (ἢ ἤτϑὲ 
Βῆδθη γϑαῦβ οὗ ἢ18 σοῖρῃ, οομρ. γΥ. 10. ΠΕΡ ΎΤΑΙ ογοπιθ, σοηιηι. 

αα Ηοο. ο. 4, ΟΧΡ]αἰΠ5 ὉΥ δἰπυμίαοτιπι Ῥρϊαρὶ; 'βο βάθη, (6 ἀϊὶϑ 
ϑυτ. δυπίασηι. 11.) ο. ὅ. ΑΘςοΡΔΪΠΡῚΥ Μονοῖβ ἱ. Ρ. 4. Ρ. 571 
Τοηἄογβ [86 νογὰ ρμάφηάιηι, ΟΌβοοπθ ἤρατο, ἀπά ἀπάογβίδη 8 ἘΥ͂ 
1: ἢ ϑονοσαὶ ΕΑΡΙἢΒ ἃ ρλαζζιι8, ἃ8. ἃ Βγτηθο] οὗ [6 ῥγοάαοίϊνα 
δῃα Τρ ο  γηρ ῬόντοΣ οὗ παῖπιγο Βαΐ {818 βρη! βοδίίοι οβπποὶ 
Ῥὸ ῥγονθά ἤουι ἴμ6 γαάὲς οὗ {86 τγοστὰ. την ἴτοπὶ γον θν- 
γε, ἐΐπιοτο, ϑ:ρη 18.685 ΟἹἿΥ 8η οὈἦδοέ οὗ ἑοστοῦ, ἀπὰ {Ππ8 ΠΟΘΙ δίηνως- 
ἰαογιπι {ἰπιοπάμηι: ἃ8 ἴο [88 Ὀθοῦ ΑΓ παίατθ οὐ {{||8 ἤρυγε, 
Βονγουϑῦ, ποίῃϊηρ ἔαγίπεῦ οαη 06 ἀδίθιτηϊηθα ἰὴ ἰμαΐ, 88 
ΤΥΛΌΣ ἰμαϊοαίεδ, 1ξ νγ88 οὗ ψοοά, 

Υ͂. 15. Αβ6 ῥγονίἀθα ξογ ἐμ ἐθῃιρ]8 α͵8βο, 88. [6 ἀδθροβίἐβα ἱπ 
ἘΠι6 ὑγθαβυσυ οὗ [8 ἴθηιρ]6 ἔπ9 ἀδάϊοαιοά ρ᾽ῆ8 οὗἉ ΗΪ8 (βίο ἀπά 
Ἠ15 οὐ, ῬΡΓΟΡΔΌΙΥ [Π6 ΒροΪ] ἰπ 5:1 61) ρο] ἃ ἀπα γε886]8, ψμὶςἢ ἢἷδ 
απ ον μδα [ἀκϑὴ ἴῃ {Π6 ρτοαῦ ἀϊβοοπιῆϊαγα οὐ Φγοροδπι, 2 ΟἾνγ. 
χῖν. 16 δ, ἀπά Πα Εἰπλ561} ἴῃ ἐπ6 οοπαποϑὲ οὗ {16 ΟἸϑ1{65, 2 ΟἿΓ, 
χῖν. 12 ἢ ΤῊ ΚΚορὶ Ὁ 18 ἃ θα 4 δπιθη ἀδέϊοη ἔοσ [Π6 ἀθοΥα οοστθοῖ 

ἼὉ 7» ὙΒίοΙι 18 ο θ0 εἰν 1} Γ᾽ ποτ ΘΟΥΤΘΟΙΪ ρου μα ρ5 Ὑη 

1 ΠΒδὲ {818 18. ἐμ6 τηϑδηΐηρ' οὗ {8 οἵ -τοουττίπρ (χχὶ!. 44, 2 ΚΙ, χὶϊ. 
4, χῖν. 4, 85) ρὮγαβθ “αν ΓλΏΞΙΤ ΒΡΡΘΆΓΒ ἱποοηίγονθγ Ὁ} Ὁ ἔγοτη 

ΟἿΓ ῬΘΒΒΔρΡῸ δηᾷ 2 Οἢγ. χίν. 2, οοταρ. τῖιι 2 Ὅτ. αν. 17, ἀπᾶ ἤτοπι 2 
ΟἸ'ν. χυὶ!. Θ, Θοτιρ. πὶ αχ. 38. “Οομρ. 8180 ΤΩΥ͂ 800]. τα. Ρ. 290, 
τθοτο ἰΠ6 βοοιιίηρ οοηἰγδαϊοἴΐοι δοίνγθθηῃ ΟἿΓ συθῦβθ ἀπά 2 ΟἾγ. χῖν. 2, 
18 τοδοϊνοά, ψ θὰ {86 οἷον τί ίοσθ, ἴοσ οχ. ὅθ. βομηι, Φ. Η, ΜίςΝ., 
βόα] Ζ, δπὰ ΟΥΟΓΒ, ΠΔΥ͂Θ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ διίθπιρίο ἰο τϑιπονὸ ὈΥ͂ ἀϊϑεῖπ- 
δυϊδαΐηρ; Ὀούνγθοη Βαπλοιἢ ἀοἀϊοαιοᾶ ἴο Παμογαῆ δηὰ (Βοθ0 ἰ0 Ἰ4οἶδ. 



252 1 κινοϑ χν. 16θ---22. 

Υ. 16---22. ΤΠ βέαίϑ οἱ νγὰσ βούνγθϑθῃ 18γϑθ] δηὰ ὁ πἄδμ οοῦ- 
πυρά αἶδο ππάθν Α88, αἰ μου Ρἢ αἴοσ [μ6 στοαὶ υἱοίοσυ ρϑϊηθά 
ῬΥ ΑἸυΐαπι ονοὸσ «“ϑγοβοδπὶ ἴμ6 Κιηράοιῃ οὗ ἡ πάλῃ δὰ ταϑδὲ ἴθῃ 
γϑδτβ, σι ἰοῦ Αϑ86 οαρίογθά ἴῃ σοοϊϊηρ ουῦ ἰἀο]αίτγ, ἑοσεγὶπρ 
ΒΟΥ Θγαὶ οἰεἶθ8, δῃὰ βίγεπριμθπίπρ Η18 υτηγ, 3 ΟἿ γ. χὶν. 1---. [πὰ 
1π|6 6] θυθηι γϑᾶν οὗὨ 8 τοῖρῃ {16 Οὐ 6 Ζογαῆ, τι μ δ ᾿πηὰ- 
ΤΑΘΓΔΌ]Θ ΑΥΓΙΏΥ͂, ἱηνϑάθα ΐ8 ἀοπηϊπίουβ, θαΐ ΕΥ̓ ἐπ6 Βεὶρ οὗ {88 
Ἰμογά, νγὰϑ τοί! ἀδἔβαιθα, 2 ΟἿ γ. χὶν. 8---- 14, συ βογθαροη Α88, 
ὁποουγαρσθα ὈΥ [86 ῥτόρῃμοῖ Αζαγίδῃ [Π8 βοη οὗ Οἀθά, ργοοοθάθά 
σὴ} ἤΘ8}} Ζθα] ἰο 186 εχ γραίίοῃ οὗ ἐ]16 ἔγϑοθβ οὗ ἰάδοϊδῖγυ 861}} 
τοπηδϊπίησ ἴῃ 1118 Κίηράοτα, ἰμθὰ σϑηθθα τπ0 ἰδ οὔ Ῥυχηύς- 
οβογίηρ θϑίογθ ἐμ6 ρόγοῖ οὗὨ (μ6 ἐθπιρὶ8, δά ἰπ 186 ΕἸ θμτῃ γθὰγ 
οὗ Ἀΐ8 σχεῖρτι, Κορέ ἃ ρτδῃά [βϑιῖναὶ οὔ ἐμδηκβρίνίηρσ δηά ΟΥ̓ Ῥοίοσα 
186 ΤἸωμογά τὴ ἢϊ8. 018 ΡΘορ]θ αἱ «ϑγτιβαί θη, 3 ΟἿ γ. χν. 1---1ὅ, 
Ιπ (Π6 Ο]ονίηρ γϑαγ, οσ [86 86. γϑὰῦ δῆδν {86 βοραγαϊίοῃ οὗ 
ἴπ6 Κίηράοτηβ, 2 ΟἾγ. χνὶ. 1, σοπὶρ. τιῦ δροὶ. Ὑγβ. Ρ. 292, 
ΒΔ ββια δοτητηθηςθὰ μοβε 68 ΌῪ δἀναποίηρ ἰονγατά8 Τ υἀ8}, ἀπά 
Ῥτοσθθαϊηρ (0 [ΓΈ ἐμ9 ἴοτῃ οὐ Βαπιδῖ, νυ ἷοὶι ντὰ5 ποῦ πΊΟΤΘ 
{Πδῃ 8ὶχ Βοτηδῃ π|}}68 ΠῸΠπι “Θγαβ8]8πι, ἀπά οοταπηδπάἀοά [6 ὙΥΑΥ 
ἴο {π6 σαρίΐο]. ΣΤ 18, δοοογάϊηρ ἰο ν. 22, {116 Βδπιδῃ ᾿γίηρ 

πη [86 ἐτῖδ6 οὗ Βομῃ]ατηΐῃ ποὺ ἔὰς οπὶ Οἰθοδ (708. χνῖ, 25 ; 
Ψυάρ. χῖχ. ὃ; 18. χ, 29), ἀϊ δγθηὶ ἔγομι ἐμ9 Εδιιδὰὴ οὔ ϑϑπιποὶ ὁπ 
Μουπὶ ἘΡδγαΐηι, τῖῖῃ τ ΠΙΟΒ 10 15. ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ οοηΐουπαοα, ΚΥ͂ 
πον Ὀ10]. ΒΟΥ͂Σ. 11. Ρ. 856, οοπιρ. ν. Βδιῃ. Ῥαϊ. ρ. 218, ἀπά 
Ὑποηΐυβ ἰη ΚΑυβδτ᾽ 8 Θιυάίοη 1ἱ, Ρ. 184; πον ἃ στο ῃϑα ν]]αρθ 

4; Κάπι, οοταρ. Ἔοῦ. Ῥαὶ. ἢ, ρ. 8606. Τωγίηρ 80 Θη ΓΘ ἰπ [80 
Βιοαγί οὗ {πὸ ἐτῖδ8 οἵ Βομ)απιΐη, ἀπά ἴῃ ἐπ ποὶρῃρουτιοοά οὔ] 6γα- 
βδίθιη, Βιδηλδῖ οαπηοὶ πᾶν Ὀθθῃ οἰὑ μα ἃ ΒΟΥ͂Σ ἴον ΟΥὉ δ 
δεϊομραά ἰο 86 Κίπράοπι οὗ Ιϑγαϑῖ, αἃϑ. Βόβθητα. Ὀ15]. ΑἸΒΒΚ. ἢ, 1. 
ΡῬ. 80ὅ βαρροβθθβ. δδβια, ἐπογϑίογθ, ἰῃ ὁσουρυιρ᾽ δηὰ ἐοχιγ- 
ἱπρ' 1815 ρ[866, πχυϑὲ μᾶγθ μδά ἴῃ νἱθνν ποῖ τη ΓΟΙΥ ἴ0 ργονοης ἢἷ8 
Βυ ᾽6οί8 ἔτοτα ραββίηρ' ἱπίο {πὸ ηρσάοτι οὐ Τ Ὁ 06}, Ναὶ οδυ!ουθν 
ἰηοπάθα ἴο ραΐῃ α ἔστι ἔοοϊηρ ἴῃ “]πἀδ}, ἀπά ουἱ οὔ ἐμθ ἔτθα 

1 ὙΜο οοοαργίηρ' οὗ ΒΑΙηΔ [8 ποὶ ἱπάεθᾶ δχργθββὶγ τιθηξουϑᾶ, δαὶ 
Θ ΤΩΔῪ ἰπίον ἰξ νι οοτίδί πίῪ Ῥαγίν ἤοτυ 186 βἰζαδίϊοπ οὗ ἐμ ρῖδοθ, 
ῬΆΓΠΥ ἔτοτα {πὸ πογάβ μεὐστὰκ πὴ ὦ ον κα ὈΨῊ ν. 17, π δῖοι οὔθῃ 
ἀοποίθ ἃ Βοβίῖ]θ ἱπναβίομ, ἴοσ ϑχδιυρῖθ 158. νἱΐ. 1. Τδτβ αἶϑο Χοβορῇ 
88 ΘΟΥΓΘΟΙΥ πἀπαοτγοίοοα ὉὰΣ Ῥώτε τε ἰδ γοῶ 
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1 ΚΙΝαΒ χυ. 16---29. 258 

φοτασηπηϊοδίίουι οὗ Κίπρ Α88 ἑονγατὰβ [μ6 ποσίμ (μρῷν ΠῚ πρπῦ 
ἄγυ ν-. 17.) Τὸ δνοσί [ἷ8 ἀδηρον Αβα ϑῃἀθαυοῦῦβ ἴο τῦονϑ Βθη- 
μααδά ἐπ ϑυγίδῃ Κίῃρ δ Ῥδιμδβοιβ, ὈΥ {86 ἐγϑηβγη βϑίοη οὗ [}6 
ΣΘΆΒΌσα ἰουπά ἴῃ [86 ἴθΙΏρΡ]6 δηά {πὸ ρβϊδςθ, ἴο ὑσθὰκ ἔπ6 οουθ- 
πδπὶ τηδὰθ νῖδι Βαδβῆα δηᾶὰ Ὀδοολθ [18 οὐσῃ οοηΐξοαογαῦῖθ, ἴῃ 
ΒΊΟΝ ἢ δαςοοοᾶβ, 80 ἐπὶ Βοημβδάδα ἰπγονβ 8Δἢ ΔΥΠῚΥ ἰηΐο ἐδ 
ΚΙῃράοτῃ οὗ βγ86}, δῃὰ ὈΥ {16 οομαιθδί οἔβϑανογαὶ οἱ 168 ἴῃ ΠΟΥΠΘΓΏ 
( 4111|66 οοιῃρεὶβ Κίηρ Βααβῃαίο δραπάοῃ ἔϊο ξουἢςαίΐοη οὗ Βδιηδὴ 
Δηα γοίγο ἰο ΗΪ8. οὐγῃι γοβϑίάθηςθ, ΤΊνζϑῃ ; τ Βογοαρου Αβἃ βαπι- 
ταοποὰ 411 Φ υἀδῃ} ἀπά οδαβοα {Π6πὶ ἴο γθίπονα [86 τηδέουα]β ἴῃ 
βἴομθ δῃά ποοά ]α4 ἄονγῃ ἔοσ ἐπ ἐουυβοδίϊοη οἵ Βαπλδη, ἀπαὰ 
ΤΟΥ ὑμογόσ αορα ἀπά ΜΙΖζρδὶ.᾿---Ὗ. 18. ΤὭγοθ Κίηρβ οὗ 
Τϑλασαδβοῦβ ὈΘΑΓ {Π|0 ἢδπηθ Βεπἢδάδ : (6 ΠΕΙῸ τπιθηςοποά 80η οὗ 

ΤαΡσϊπιτηοι δπὰ σταπάβοη οὗ Ηδζίοῃ ἰ8 {μ6 ἢγϑὺ οὐἉ {118 παπηθ. 
Ἀσοογάϊηρ ἴο ν. 19 88 ἔἈΓΠΟΥ νγὰβ 8180 Κίῃρ δῃὰ σομ ΘΟ ΠΙΡΟΓΑΓΥ 
τ} ΑΡ πὶ; Ραΐ τ μοίμ ον ἢΐ8 σταπα Ἀ 6. τγὰ8 Κίηρ ἰ8 δὲ Ἰθαβὲ 
ποῖ 80 ΟΟΥδἷΠ 88 ΤΩΔΏΥ δ6]1Θγο; ἔτοτῃ [ἢ 6 ργϑβθηῦ ρῬαββαρθ δὖ 4}} 
δΥθηΐϑ ἰδ 068 ποὺ ἄρρθβαῦ ]μ οογίδἰ πὶ, 88 9} ν» νυ. 18, 

ΟἾΪΥ ΔΡρ]θ8 ἰο Βουμδάδά, Οὐοτρ. [Π6 ποῖθ οῃ χί, 94. ὙΠ 3 

18 ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΙ ΟὨΪΥ ἃ τογαὶ 1116, ἀπ βρη ῆο8 βοὴ οὗ [π6 δὰ οὕ β.Π- 
δοά, Ἠάδά 18, δοοογάϊηρ ἰο αογοῦ. ϑαίωνη. ἱ. 24, [Π6 πᾶτηθ οἔ 
ἴπι6 ΒΌρτεπιθ ἀἰν᾽ ἰ Υ οὗ [Π6 ϑυτίδηβ, [86 δι, ἴθῆσα δοςογαηρ᾽ (0 
Νιοοῖ. Τλαπιαδο., ἴθ Θγτίδπ Κίπρβ θοτα (μϊ8 Παπθ, σοΙΏρ. ΥΥ̓ ΠΟΥ, 

101. ΒΥ. 1. Ρ. 178, ἀπὰ Μονογβ, ῬμδηϊΖ. ᾿. ρ. 196. Ἠον Ἰοῃρ 

86 τεϊρῃθα 18 πηκπονσι ; [8 ΒΌΘΟΘΒΒου ἴῃ ΑΠΔΡΒ ἔπ|6 βόσα {Π6 
ΒΆΤΊΘ ΠΕΠΊ6, ΧΧ. 84.---Ψ, 20. Ατλοπρ [86 οἰδῖ685 [Κη ῬῪ Βοημαάδά 
ἴπ 86 Ἰαπὰ οὗ ΝΡ Α]} 18 Ὧν» Ἁ ]ῆοῃ, ρϑύβαρβ {86 βᾶπιθ τ Α͵απ, 

ί(ω»Θλε) ἴὰ 86 υἱοϊηιγ οὗ ΑὈΠ ἀπά θη (νυ. Βδῦμπι. Ῥαὶ]. ρ. 

128), οἵ, δοοογάϊηρ ἰο ΕΟ Ι πβοπΒ οοπ͵θοίατο, ἴο Β6 βουρβῦ ἴῃ [86 

ἀϊκεσῖοι Με] ᾿Ἄγιη (ς. γγλδ ας .)» Ῥα]. 111. Ρ. 611. ΑΡ6]-Ὀ61}- 

1 Βοίοσο ἐμ ρονδγίαϊ δυτων οὗἩ [86 Οὐδ 685 88 μδὰ βουρβὲῖ δῃᾷ οὔ- 
ἐδίποα μοῖρ ἤτοτῃ (86 [μογᾶ ; Βαίογθ [86 ἱπνδβίοῃ οὗ (86 [βγϑϑ]ἱθθ, ἢθ 
ΒΘ 8 Β6Ιρ ἔτοπι {π6 ϑυτίδπβ. ΤῊΪΒβ οβδηρθ οὔ οοῃάποὶ ̓8 ῬΡΕΓΒΔΡΒ ΡΑΥΙΥ 
ὀχρίαἰποὰ ὉΥ ἐπΐ δ, ἐμαὶ ΗΒ ΔΙΤΩΥ͂ γγχ88 ΘΟ βίο πεδκοπθὰ Ὀγ {80 
Βαΐεῖο ἐουρλξ νὴ ἐμ6 Οὐδ ἱΐθβ πον ϑέδηάϊπρ 8 υἱοίογσυ (2 ΟἘγ. 
χἷν. 9), ἐβουρᾷ μἷ8 πσδπὶ οὗ οοπβάθποθ ἴπ ἐμ6 ρονγαῦ οὗ ἐμ6 ογὰ 18 ΒΥ 
ΠῸ πιθ68η8 {ΒΥ Ὁ }π8{186{,, 8.1}} 1688 μιῖ8. πατϑὰὰ πᾶ πηγὶρ ίθοιβ οοη- 
ἄποεὶ ἑοναγὰθ ἐμ6 ρσορῆεὲ Ηδηδηΐ, σσβοτα μ6 οδβὲ ἱπίο ῥργίβοῃ νβθπ ἢΘ 
τοραϊκοᾶ Ηἰπι ἕος ἐμθ οοπβάθηοο ρῥ]δοθᾶ ἴῃ (86 ϑγτίδηθ τίμα ὑμαπ ἴῃ 
ΨΦοθόνδ (2 ΟἸν. χυΐ. 1---10.) Ἷ 



2δὅ4 1 ΚΙΝΟΒ ΧΥ. 38, 24. 

ὨΣΔΒΟΒΔῊ οὐ ΑΒεΪ-τηδίπι, 2 ΟἿ γ. χνυἱ. 4, αἷ8ο οβ]]θά ἤμογεὶυ ΑΒοὶ, 

2 ὅδῖα. χχ. 14---18, 18β ρυόθδθὶγ ΑΒ (ς. 1), ΑΡεὶδ οὗ Ε.50}.» 

Ἰγίηρ; ἴο 36 που οὐ Μδγοπι, σοπιρ. ν. Εδαμ. ρ. 111 ἢ, ἀπά 
ΥΝ ἴποῦ Β10]. ἘὟΥ. 1. Ρ. 4.-- }5- 5» 4}} ΟἸππογοίῃ, πα ἰδ, 4}} 

ἔϊι6 Ἰαπὰ ον ΟἸπποιβίῃ, αβ ἐπ 1 Χ Χ. ἧανε τοπάογϑά. ΓΞ 8.8 

ἴον, 408. χῖχ. 8ὅ, ἔτοπι ψΏ1ο]ι ἐμθ 868 οὔ (14}1166 δπὰ ἐδ τορίοι 
δτουηᾶ [Ὁ μᾶνθ οὈίαϊηθα {Π6ῖγ πϑιη6."---. 21. Τίγζδῆ, δοοογάϊηρ 
ἴο ν. 1ὅ ἀπά χίν. 17, [86 τϑϑίάθηςε οὗ ἐπ Κίηρβ οὗ [8γ86] {1} π6 
εἰπιθ οὗ Ομμτῖ, 18 ροσαρβ ἴο Ὀ6 βουσί ἴῃ Τογβα, νυ μῖ ἢ ταιβὲ αν θ 
Ἰαΐπ, δοοογάϊηρ ἴο Βτγοσαγάαβ ἀπά Βγουίθηρδοῖ, ἔνγοῖνθ τα}}68 θαβὲ 

οὗ ϑαπιαγῖα, οοσηρ. Ὑ8ῦγ. ν. Ἠδπιοῖβν. Ὁ]. αὐϑορτ. {]. Ρ. 254, ἀπὰ 
ν. δυη. Ῥα]. ῥ. 164.--, 22, ΤῊΘ δάνογθιαὶ ᾿86 οὗ Ὃ γν 

ποηιῖηο ἐπιπιμηὶ ἴ.6. ποηνΐηα θοθρίο 18 ῬΘου ΑΓ [0 ΟΌΓ ΡΆ5θαρ6, Ραξ 
ἔΌΠ]ονγβ ἔτο πὰ ραβ8Α 068 βιο ἢ 88 Ὠϑαΐ, χχίν. ὅ; Νά. χχχὶϊ. 22.-- 
(θὰ οὗ Βοηϊαταῖπ ἀπά ΜΊΖραΝ ἡγοῦ δἰἰυδἰθά πθὰσς Βδηια οὗ Βεῃ- 
δηιία ; Ῥαΐ {ΠΗ 5βἰδαδείοι οὗ θα 18 ποῖ ἔ1ΠΥ δβοοσίαἰ θά, 88 [86 

7ὁ68αὰ ( ὧν) Ἰγίῃρ' οαβὲ οὗ ἐὺ. ἔδῃην ( ."}) 15 ἴῃ 411 ργοθδθλγ [λ9 

ΟἸΡοδἢ οὗ ὅδαὶ, οοταρ. Εοθ. ἱἱ. ῥ. δὲ Ε΄ ΜΙίΖρδ πὸ ἀουβὺ 5}}} 

ΟΣ ϑ.8 'π [π ρυθβθηΐ ΝΘ ΡΥ βδπυσι (ς μῶν σα5) θεῖον αἸθθουι, 

ἔντο ΒΟῸΓΒ βου οὗ 7 γιιβαΐθπι, οοπῖρ. Β0Ὁ. ἴ,. Ρ. 861 ἢ. 
γν. 28, 24. ΟΥ̓ {16 οἴδοσ δοίβ οὔ Α8α, βδϑβίαθβ. τυμαὶ 888 θθθῃ 

Αἰγοδαν πιοπιϊοπθά ἰπ ΟἸγοπὶο]θβ, ποιμίπρ ἐἈσῖμον '8β τοοογάοά, 
οχοθρὺ {παΐ, ἴῃ δα τῖοπ ἕο [Π6 Βαυβῃμθ88 ἢ ἀϊβρίαυϑὰ ἴῃ 18 οοπ- 
ἀποί τονγαγάβ [889 866. Ηδηδηὶ ἴῃ [6 Ἰαξίον γϑᾶγβ οὗ μι]8 γεῖστι, ῃ9 
ὈΡΡτϑββϑά βοπιθ οὗ ἢἷ8 ρθορ]θ, δά ἐμαὶ ἴπ ἴμο 391} γϑᾶσ οὗ αἰ 

1 Μονεῖβ ἱπ ἐμ Κυὶξ. {]πίοτβ. ἐ.. ἃ. ΟΒγου. ρ. 98 τοπᾶθγβ : “ 81} 89 
ΟἸππθγοῖ ἴῃ [86 σ80}6 ἰδπὰ οὗ Νδρμίαι!,"" δοοογάϊπρ ἰο βίοι ἐμ γΘ 
Βαὰ Βδθῆ βθύβγαὶ οἰἰ88 οὔ (818 πδῃιθ ἴῃ [86 Ἰδπὰ οὗἩ ΝΑΡΒίαὶΐ, δπᾶ ἱπῆδτβ, 
Ὀοοδῦθθ {86 ἰορορτάρδυ οὗ Ῥα]θδβίϊπθ ποθ ποιδίπρ οὗ βυοῖ, ἐμαί [86 
τοδάϊηρ᾽ ἰ8 οοττυρί, δηὰ ἐμαὶ τὴ [μ6 ῥρδγα}]68] ρϑεβαρα 2 Οἢγ. χνὶ. 4 

Γρϑρυ- 55, 411 τηϑραζίῃο οἰ(ί68, ἷβ ἴο "6 τοδά. Βαΐ (86 βυρροαϊξϊοι 

Βγὸ σηδάθ, ἐμαὶ {86 Ρ] υτᾺ} ἔογπι γγγ 3 8150 18 υϑϑὰ οὔ {86 οἰ Υ, ὁδηποὶ 

Ῥ6 Ῥγογβᾶ ; ἔον 708. χὶ. 2 ΚΣ. 2) ΤΑΥ͂ ἀοποίο οἰΐμον ἐδι6 868 οὔ ἐβμ8 ἀΐ8- 
ετὶοὶ οὗ {818 παπιθ, δπᾶ ἴπ 08. χίϊ. 8 Ὡ. 18 δχργοδββοὰ τ ἴέ. ΤΈΘ 

ἀονϊαίϊοῃ οἵ ΟἼγοπ, δτῖβθθ ἤγοτα ἴπ6 ἔγθθ 86 οἵ οἷἄθυ βοῦγοοϑβ..- ΤῊΘ 

ὔ ΤΌΣ γα δ9 Ὧν» “ἴῃ Δ}} {86 Ἰδηᾷ οὗἩ ΝΑΡΒΙΑΙ͂Σ,᾽᾽ ΒΘΙοπρ8 ποὶ τηογοῖν 

ἰο Γήϑ5- 29 Βαϊ ἰο 4811 (π6 Ῥγϑυϊουβὶυ τηθπεϊοηϑᾶ ἰοῦγηβ. 



1 ΚΙΝΟΒ χυ. 28ὅ--- 84. 258 

τεῖζτι ἣθ γγΑ8 ΒΟΥ ΪῪ ἀϊβθαβοά ἴῃ }ι18 ἔδαεῖ, δρρ θά ἔογ μ6]ρ, ποὺ ἴο 
186 1,ογά, Βαϊ ἴο [86 ρἢιγβιοῖαπβ, 2 ΟἾγ. χυὶ. 10---12, διά μὰ 
Ὀδοάτηθ [μ6 ἸΟΠΡῸΙ [60 τλογῸ οβίσγαηρσοα ἴῃ μϑαγὶ ἔτοιῃ [88 ἐγὰθ 
αοα. 

Υ͂. 2ὅ---81. Κείφη οὗ Ναάαῦ οὗ ]ογαοὶ, οὗ σιοτα ποιμϊηρ 18 τὸ- 
φογά64, δαῖ ἐμαὶ ΝΙαΔῸ νγα! καά ἴπ [μ6 τγᾶγ8 δηὰ β'η8 οὗ ἢἷ8 16 
(ἐοπιρ. χὶϊ. 26---88), δπὰ 1π {1160 βθοομᾷὰ υϑὰῦ οὗ 1118 τϑῖρτι γγ88 
βἰλῖπ ὈΥ Βδ881}ὰ οἵ (ἢ ὑγὶρ8 οὗὨ ἴββϑοῖδὺ, ψγἢο οοηϑρίτοα ἀρδῖηβὲ 
Βῖτη δ {π6 βίθρε οὗ ΟἸδΡϑίμοι, ἃ ἴονγσῃ οοοαρὶοα ὈΥ {.|6 ῬἘ1}19- 
ἢπ68. ΟἸΡΡΘίμοη ( ἤτξ) αϑϑίσῃϑὰ ὈΥ “οβῇσα ἰο {πὸ ἰδ οὗἉ 

Ῥδη, Βαϊ πους ἴο 16 Ιμονίξο8 (908. χἰχ. 44, χχὶ. 28), ργο- 
ΒΑΒῚΥ Ι4Υ οἷοϑθ ἀροι {μ6 Ρβογάοιβ οὗ {πὸ ῬἘ}]1861Π68, δηά δα βοοῃ 
τπογοίοσθ θθοῃ ἀραίῃ οσςαρίοα ὈΥ {86 Ἐ]Ν1801π 65, ἔργο βοτὰ ἴῃ 9 
1ετδϑ εβ ἀπάου Ναᾶδὺ δπὰ ΕἾΔ (συΐ. 16) δπἀβανουγοά ἰο ψγϑβὲ 
ἱξ ΌῪ 5ίορβ, Ὀαΐ, 88 1ξ ἀρρθδσβ, σίπουΐ οβδοί.---Ὑ, 29 Β΄, Α.5 βοοῃ 
48 Βαδβῃδ δβϑοθπαβά {86 ἰἤσοπθ, μ6 ἀθβίσογϑα {πε ψμο]6 Βοιβ6 οἵ 
Δοιοθοδπ), ἀπ ἐπ ΓΘ ΟΥ̓ ἐὉ]8]16ἀ {Π6 βαγίηρ οὗ [86 ργορμδὶ ΑΒ ΔΒ 
ςΟΠΟΟΥΠΙ ΠΡ «Θγοθοδπι, χῖν' 7 Ν᾿ ποῦν 9 Ὑπψττ “9 

Ἰεδ πο ἴο ΨΦογοθοδτη δῃγ (μδὲ μδά Ὀγθα ἢ, ἀδποίεβ ἐϊι6 ΟΧγραϊοη 
οἔ Ἔν ΣῪ βου], σογῃρ. 08. χὶ. 11---14., - Τβοο ΨΘΙ͂ΒΘΒ ΠΠΟΥΘΟΥΘΙ 60ῃ- 
ἰαῖῃ βούθγαὶ ρσοοῖβ, {πα Ὶ 86 ἸΠοοτα ρ]ϑίθ γθαγ8 οὔ Π6 Κίησβαγθ αἰνγαγ8 
δῖνϑῃ ἴπ [Ὁ]}; ον 16 Νάδν δβοθπάθα {86 {Ππτοηθ ἴῃ 1Π8 βαεοοπά 

γοαγ οὗ (Αβα νυ. 28), θὰΐ Αβ88 ἴπ {16 ὑνυθπεθὶῃ γϑὰν οὗ  ϑγοόθοᾶπὶ 
(νυν. 9), “Θγοθοδπι οαπηοὺ μᾶνα τοϊρποά [Ὁ]} ὑνγεπὲγ-ἔνγο γϑασϑ, θαι 
ΟὨΪΥ ἐνγθμίγ-οπ6 ἀπά βοῖηθ πηοηί8; δπα ἢ Βδββῆδ βυςοθοάθα 
Ναάδὺ οὐ ὑπ ἰπσομθ ἴῃ (Π6 ἰμἰνά γϑὰσ οὔ Λβα (νυν. 28--- 988), 
ΝΑΔΆΡ «1530 σδπποὶ αν γοϊρῃῃθα ἔνγο γϑαῦβ (νυ. 25), δαΐ ποῖ τησοῖ 
τλοσα ἰμαπ ὁΠ6 ἃπά ἃ 1181} γϑᾶγβϑ, Οὐ βϑυβδρβ θβυύθὴ ἃ βμοσίοι {ϊπ|6. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΥ͂. 82--ΧΥ͂Ι. 28.᾿ 

ΒΕΙΟΝΒ ΟΕ ΒΑΑΒΗΑ, ΧΥ. 32---ΧΥΙ. 7; ΕΤΑΗ, τυ. 8---1 4 ; ΖΙΜΕΙ, 

γν. 15---22 ; ΑΝ ΟΜΕΙ, ΥΥ. 28---28, ΕΙΝ6Β ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ,. 

γν. 82---84. ΟΥ̓ 189 τεΐψιι οὗ Βδδβίλα ἃγθ τῃθτοὶγυ βιαἰβὰ 18 σεὶα- 
ὕοῃ ἴο [86 Κίησάοπι οὗ πάρῃ, ν. 82, 18 ἀπταίϊοῃ δπὰ 118 βρὶτὶξ, 
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νυν. 83, 384. Νον διιμβουρῇ ἴμ9 στοιπά οὗ βοδῃεϊμϑϑϑ οὔ Ὠἱδιοσῖςαὶ 
ἀοι81} 1168 ἴῃ [(Π8 ομαγδοίος οὔ [μϑοογαξὶς ῃἰβίοσιςαὶ σοι ροβι οι, 
ὙΥΒΙΘΒ ὈΓΌΡΟΒ68 ἴο τθοοσά ΟὨ]Υ ναῦ 18 ἱπιρογίδῃί ἔου (πΠ6 ἀθυθὶορ- 
ταθηΐ οὗ {86 ὑπθοογϑοῦ, γοῖ 6.6 δὲ [86 8816 ὑΐπη8 {π6 βχοοῦρένα 
Θμαγδοῖον οὗἨ οὐγ ῬΟΟΪκ5 ἀρδὶπ ΘΟΠη68 ἰο Ὑ]6 Ὁ, ῬΑΓΕΥ ἰπ [ῃ6 ὨοΙο6 
ΑἸΡοδαῪ σίνθῃ ν. 16 πὰ μοῦ νυ. 82 γϑρϑαϊθα ψογὰ ἴὸσ υγοτά, [8 Κϑῃ 
ἴδογα ἔγοπι ἔμ8 8π18]5 οὔ ἔη6 Κίησάοπι οὗ 7 44}}, ΒοΓα ἔγοιῃ ἔμ ο86 
οὔ ]βγδθὶ, δῃὰ ἱπάθθα ἱπιργορουίυ ρῥ᾽αοθά Ὀϑίοσο νυν. 88 δπὰ 84, 
ΡΔΡΟΥ ἴῃ [μ6 ἤχϑα ἔοστῃβ ἴοσ ομαγαοξουϊβίηρσ ἔῃ βϑνθσαὶ γοῖρτιβ, 
γν. 88, 84, νι αἰο ἢ) ἀγΘ σοπβίδὨΕ]Υ σορθδιοθή. 

ΟἸἾιδρ. χνὶ. 1---ά, ΤῊ ἀϊνἼβίοη οὗ ομαρίθτβ 18 μϑγϑ στεριιϊαίθα 
ποῖ δἼοοογάϊπρ ἴο {π6 τϑῖσῃ οἵ {16 Κίησ, θαδ δοοογάϊπρ ἴο {μ86 ὑγοὸ- 
Ρμϑίς βθῃίθποθ, ὈῪ νοι ἐπ9 ἔαΐο οὗὨἩ 1Π6 τεϊρτιΐπρ ΑΥ̓αΒΕΥ Ὑ͵88 
ἀβοιάοα.---ΤῊθ ρῥγορμοὶ θα, το δππουποβα [{8 [3}} ἔο {6 Βοῦβθ 
οὗ Βδδβῆδ, τν88 ἃ 80η οὗ Ηδῃδηΐ, ψ8ο δοίϑά υὑπάθγ δα ἴπ 1Π6 
Κίηράοιι οὗ πἀα}}, 2 ΟἾγν. χνυΐὶ. 7 ' Ηἱἴ58 βοηΐθῃςθ οῃ ἐδ γζὰᾷθθ 
οὗ Βδββίιὰ (νυν. 2---4) 18 πινμέαξίδ πιμίαπἷδ οορὶοὰ αἴον ἰμαὲ οὗ 
ΑΒ] Δἢ ομ «ϑγοθοδιι (χὶν. 1-Ξ.-Ὲ}.}-τρυγτ Ὸ ΤΟΥ ὁγεσὶ 

ἐδ ἵπ διργεπιμηι σγαάμηι 46 δίαίω ἱπῆπιο. ΔῊΝ ᾿ 
γν. ὅ---Ἴ. Ὑηο ποιῖοθ νυ. ἴ 8 αἵ γϑὲ ἰριξβ 80 βίγδηρβ, ξαδὲ 

6 σαὶ ΒΔΟΡὶπ8 Ἱπουρας ἰμαὶ ἃ ποὺ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 18 ΠΟΘ οοηνϑγϑά. 
ΤῊΙΒ 18 8 ΘΥΙῸΓ; Υ͂. 7 σΟΠύΔΙΏΒ ΟὨΪΥ ἃ ΒΌΡΡΙΘΠΙΘΠΙΑΓΥ͂ ΧΟΠΊΔΙΚ, ἃ8 
560. β΄οῃμα. [88 τσ ΠΥ οὐβοσγνθά, ἀπά βἰσηὶῆθβ : “ἦς Απά ἐπὶ νσοσά 
οὗ ἴπ6 Ἰμογὰ οοποογηΐηρ Βδδϑμα πὰ ἢἷ8 ἤοτιβ6 οᾶτηθ ὈΥ “6 8π ποῖ 
ΟὨΪΥ οα δοοοιηΐ οὗὨἁ {Π6 9601} ἐμαὶ μ ἀϊά 'π [86 ογβεβ οὗ Ψϑιονυδι, 
ἴῃ ῥγονοκίηρ Ηἰπὶ ὈῪ [16 σοῦ οὗ 8 πιδηἀβ δῃὰ Ροὶπρ {|κὸ π9 
Βοῦβθ οὗἉ ΨΘγο οδη,, 88 δίσθϑα νυ βαϊ, θαϊ αἰϑο υδθοϑιβθ μ6 μδα 8]αΐπ 
1 ([λ6 Βουβθ οὗ Ψογοθοδπι)." ΤῸ {Π||8 ἰαϑὲ σθᾶϑοῃ Ἀρρ]168 ἀραΐῃ 
[86 τοιηακ τηδάθ ὁπ χὶ. 29, {π8ὺ ΑΒ) 6} 8 ῬσΟΡΠΘΟΥ͂ οοποοσπίηνσ 
180 ὀχ ἰγραίίοη οὐὗὨ ογοροδτα δ βουβο (χίν. 9 3.) σαν Βδβϑϑῆᾶ πὸ 

1 Οοζῇ. δ [μ8ρ. τι κ08 Β6ΓΘ ἐδ6 ϑρριοργίδίθ σϑιθασκ: Ἡπἕἔγα δε ρεν- 
υεγδὶίας οἰ εἰοἰϊἀἸίαα τέρεπὶ ]ογαεῖ, φιοαά σὰπὶ υἱάογοηξ 7μδδι, Π)εὶ ρίαπα 
ευογιϊ Καπιὶϊιαϑ τόσιπι ρνυαοεαδηϊίμπι οὗ σμζέιπι υἱέμΐογαπι, ἵπιο ἱρεὶ δαϑάεπι 
ἐυεγίεγεπέ, ἱρβὶ ἐαπιεη δοδάσπι υἱέμῖος σοἴογεπέ οἰ σοϊεπᾶοβ Ῥγοροπεγεπί 
»οριιΐο, πε αα ἐοπιρίιπι εἰ 4865 τόσεπι εγιδαΐίοεπι τοαϊτγεοὶ : ἐδίο τγϑοίαπια- 
γεηΐ ργορλείω εἰ ἐποϊάϊιπι οἴ5 πιϊπαγεπέμν, Νιπιίγαπι αἀἰαδοῖια οἰ απιδιίἐἰο 
τεσπαηάᾶι ὀχοσοαδαὶ εἰ ἀδπιεπίαδαϊ εο056. Ηϊΐπο ἡιδίο Πεὶ )μαϊοὶο Ταοίωπι 
68ί, μιί οπιπθ8 δδὶ ἱπυίσεηι γιστῖπέ σαγηϊβοοε: Βααβα οπῖπι ζὶέ σαγηϊεα 
Πίϊονωπι “ογοδεαπι, Ζαπιδεὶ Λε σαγηΐίες πἰϊοτωπι Βααδα͵ Ζαπιδτὶ νεγὸ 
οαγηΐζεα ζμὶ Απιρὶ. 

-ς-ς 
ω 
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τρῶς ἰο ἴδ Κθ Προμ Εἷπὶ οὗὨ ᾿8 οὐγὴ {01} ἴο Ὀ6 118 ΘΧΘΟΌ ΟΠ. 
Ἑτοτὴ 1Π6 νοῦν ἕδος ἔμπαξ 6 οοπεϊπαρά ἐμ 110,08] τουβαῖρ οὗ ἔπ 
ςαἶνθθ δπά ἐπογείοσο ἐδ βίη οὐ Ψογοθοδζω, ἰξ 18 πιδηϊθϑί, {πδὲ 
ἴῃ {π6 οχεϊγραιίίοη οὗ [π6 ἔλα" Υ οὗ “ογοῦδοδπι 6 δοίϑὰ ποῖ ὉΥ 8 
Ομ τη ἰδίου ἥοτα αοά Ραΐ ἴῃ οοπιρ]ΐαποθ τὴ ἷβ οὐ δἰ πα] 
Ῥδϑβϑβϑίοηβ.ι . 

γυ. 8---14. ᾿Κεΐφη ο Εἰαλ. Α58 ἘΠΑῊ Ὀδοδηθ Κίηρ ἴῃ {πὸ 261} 
γᾶν οὗ Α88, "5 ἔδίμον Βδαβιὰ (χν. 838), συῆιο σϑῖηθ ἴο [89 {μγοῃῸ 
ἴῃ 89 {π|τὰ γϑὰγ οἵ Α88, οαπποῖ βανθ τοϊρῃβα ἐπθηΐγ-οατ, αὶ 
ΟἿΪΥ ἃ 1116 ταοσο ἴμδῃ ὑνθηΐγ-ἤγθα γϑαῦθ. ΕἸδἢ 8180 Κορὶ 16 
1ΠγΟΠΘ ποῦ {Ὁ]} ὕνγο Ὑϑαῦβ; ἴογ ἴπ ὕΠ6 271} γϑᾶγ οὗἉ 88, Ζἰτησῖ, 
1:6 σαρίαϊπ οὗ Π4}} ἢῖβ οἰιαυίοίβ, οοπβρίγθα αραῖπϑι ᾿ΐπὶ, δη ποῖ 
ΟἾΪΥ δἰϑνν Ὠἰπι861} 88 ἢ ἰὰὺ ἀγαηκθη ἴῃ ἐπ ποῦβθ οὗ Αὐζα ἔθ 
Ῥγϑίδοι οὔ ἰβ ραϊδοβ, μὲ 480, αἴϊον ἴθ πυβεῖθα ἐπ βονδσζοῖρῃίν ἴὸ 
Βιἰπη561}, τοοϊβα ουέ 8 ψμο]Θ μουδο ἰο ἐμ ἰαϑὲ τηδη. Υ͂. 11. “ Ηθ 
Ἰοδ ἶπι ποῦ ὁπ . . . ὙΠ ἢ δον ( ΠρΙΠοΣ δῖ. Κῃ8- 

τθῃ, γ8Ὸ τηῖρης πᾶν ανθηροὰ ἢ8 ἀθαίμ, “ποῦ μἰ5 πἰϑπα,.- 
Υ. 18 “. ΓΆΜΩΙ 5 Ὁς ( Π γοβρθοῖ (0 41} ἔπ βἰπβ.᾽ 

ὈΣΤί ΏΣΤΩ ψῖθ ἘΠοΙΣ νη εἴθ, {πὲ 18, ἐπεὶν Ἰἀο]αΐγου8 πριν αΜΝ 

ν. 15---20. Ζίτητί αἶβο ἀἰὰ ποὺ Ἰοῃρ Θῃ]ΟΥ ἐπ βονθγοῖ ῃ ῦ ; 88 
ΒΟΟῚ 88 {0 ΔΓ ὙΠΐοΙ Ὀεβίοροὰ ΟἸΟθοίΠμοη (χν. 27) Ἰθαγποά 
818. ΠΟΠΒΡΊΓΆΟΥ 8Π4 υϑαγραίίοι, ἴδ ῥγοοϊαϊτηθά ἰπ [μ6 οατὰρ Οπιτὶ 
(:0»» ἴδ οαρίδίη οὗ {π6 Ποϑῖ,) Κίῃρ ονοὺ [β8γϑθὶ, γιὸ 480 ἰπχπιθ- 

ἀἰαιο!γ πίε 811 ἐδ Ρθορθ Ὀγοῖζο ἂρ τοπὶ αἸ Ὀρϑίμοη ἰο Ὀοβίθρθ 
Τύγζαι. Βαϊ πῆθῃ ΖίματΊ 8ανν (μπαὲ {Π|6 ἴον γγα8 ἴδίκοη, ἢ6 Ὀ6- 
ΤΟΟΚ αἱ π156}} ο ἐῃ6 τογαὶ ρα]δοθ δπᾶ βυσιθά ἰξ δῃὰ Ἠΐτη86}} ἴῃ ἴΐ, 
ΜΚ ϑαγάδπαραϊαβ υἹωδίέίπί λέδέ, ἱ. 8.--Ὗ. 18. 55. ὙὉὮν ΦῸῚ 

“ ρῃᾷ Βαγηθα ἐπ Κἰπρ᾽Β πουβθ οτοῦ δἷπι σῖτῃ ἤγο" -- ΤῊ 191} 
ψΟΙΒΘ 18 οοηηθεοίοα τ ἢ ΤΩΝ ΟὨΪΥ ; “ δῃᾷ 8βο ἢ ἀϊθά οῃ δοοουπὲ 

οἵ ἷ8 515, οἷς.) (μδὲ 18, 86 τιοὲ σῖτα ἐμῖβ θη ἴῃ Ῥαμιϑῃπλοηὶ οὗ 
μιῖ8 5118. 

γυ. 21, 22. ὙΥ1Ὲ [86 ἄδαι]ι οὗ Ζίτησί, μονγονοσ, Οὐατὶ ἀἰά ποί 
γοϑὲ αἰαῖπ ἴο {Ππ᾿ 5016 βονθγαείρτιῖγ. ΤῊΘ ρθορ]θ αἰνιἀθα ἰηΐο ὕπνο 
Ραγίϊοβ, οὐ υβ οι (Π0 ὁπ υβμθά ἴο τρᾶκθ Τιθηϊ, ὑπ βοῃ οὔ 
Αἰπαίι, Κίπρ, [86 οἴου Οἰητΐ, πη} αἴθ ἔα γϑαγβ (ἙοπΊΡ. ν. 
15 ἢ νῖτὰ ν. 28) 89 ραγίυ οὗ Οτητῖ ραϊποά 1Π6 Βι ρου ΕΥ̓ ΟΥΘΥ 
Ἐδιο {Ὁ]οντοσβ οὗ ΤΊ θηϊ, ἀπά [86 Ἰαΐῖον ἀϊθά, νυμβϑγθαροη Ομτὶ Ὀ6- 
οΔτΊ6 806 Κἰπρ ἴῃ ἐπ 8158: γεδσ οὔ Α84. Ασοογάϊηρ ἴο “75 ρ μα 8 

ΥΟΙ,. 1. π 
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“Απεϊᾳ. υἱϊῖ. 12, ὅ) ΤΊθπὶ τγα8 81 αΐπ, δαὶ {μι8 15. ποὶ ἀεβπ  ἰο] Ὁ ἱπὶ- 
Ρ θα ἴῃ πν δηά ΟἸΓΤῊ ἰδ οὗ ἴοο θῃοΓαὶ δῃ ἱπηροτί ὕο νγασγϑηΐ 

ι.8 ἴῃ οοποϊπαΐπρ; δὲ Τίθηὶ σῖτα Ηἷβ [Ὁ] ον τβ σὰ8 σοπαπογθᾶ ΒΥ 
Οἰητγὶ απὰ ἢἶβ ρα ἴπ 8ΔΠ ορϑη Ὀαίἶο. ΡῊΠ 8. βού οοηδίστιοα 

σΙ ἀη ἀσοι8. ἰηϑἐοδα οὗ ἌΣ ἷπ [06 86Π86, ἴο ΟΥ̓́ΕΓΡΟΥΘΙ, 85 ἰπ 

76γ. χχ. 7. 
γν. 28--28. Αἴἴοῦ Οχη Βαᾷ αἰἰαϊποά ἴο ἐπ πηἀίϑραϊοα ρΡο58- 

βοϑδίοπ οὔ [9 βονοσγαϊρῃῖν, Βα Τογηχβά [μ6 σθβοϊ αΐοῃ ἕο σμδηρθ [15 
τοϑίάθπο ἤοπὶ Τίγζα, ψθογα Ζίπιτὶ μα Ὀυγπθά [Π6 τογαὶ ρϑ]δςβ. 
Ἠδ ρυγοϊιαβοα ἐπογεΐογα ἃ “ ἔμ]γ τουμα βυγθὶ]πρ' ἢ) πογίῃ- ποδὶ 
οἵ πιοαπὲ Εθαὶ ἕοῦ ἔνο ἰα]οπίβ οὔ εἰϊνον (8285 τἰχά., 421684), οὗ 
Θμϑηηοῦ, δηα Β1}ΠῈ οἱ 1 ἐπ 6 οἰεγ, ν Βἱ οἷ ἔγοπη 1116 ἔοστη θοῦ ρΟββθββοῦ 
ΟΡ ΠΟ ἈΠ] οδιαϊποα ἔΠ6 πδῆιθ οἵ τοὶ ϑϑιηδτῖα, ἴον {Π6 οϑρίἑα] 

οὗ 1π6 Κίηράοπι ἀπά {{|6 τϑϑίάθηςθ οὗ π6 [βγαϑὶ ε]5 ἢ πιοπατοδ, 
ψ ἰςῖ ἴδ σοπυϊ 64 ἴο Ὀ6 ἔτοτω {118 β΄ χι γϑᾶγ οὔ ἢ 8016 βουθγεϊ σ ΠΕΥ͂ 
οἵ Οπιτὶ ἰο ὑπ6 ονογίγον οὗ 1π6 Κίηράοπι. Οη [ἢ6 5ἰτααῦϊοι ἀπά 
Ἠἰβίουυ οὗἁἨ {}||8. οἰ γ οορ. ἔορ. Ῥαὶ. 1. ρ. 868 Η᾿ [π᾿ οἴποῦ 
τεβρθοῖβ {6 τεῖρτι οὔ ΟἸητὶ τϑβϑιῃ δ εὰ ἐμαὶ οὐὨ ἢἷβ πιπιΠθοογαίῖα 
Ῥγεάβοβββοσβ, τγβοβα 5[Π8 ἢθ ΟὨ]Υ͂ σοπεϊπαοα 8η4 Θχοθθάθά, ΤῊ 
ὕγεῖνα γθαγ8 οὔ ἢἶ8 γί ρῃ δγθ, δοοουϊπρ ἰο γ. 29, οορ. ν᾿ νν. 15 
δῃα 28, ἰο θ6 γτθοκοηθά ἔγοτῃ ἢἿ8 γϑρθ!] οη ἀραϊπϑὲ Ζιπιτὶ, 80 {πὶ 
ἢ Ροβδβθϑβθά [ῃ9 8016 βονθγί “ΠΥ ΟἿ]Ὺ οἰρ!ῦ γὙΘ ΑΓΒ. 

ϑεοοπά Εροοῖι.--- Ετοτῃ {π6 Ὀαρίπηΐηρ οὗ {π8 τεῖρτι οὔ ΠΑΡ ἴο 
1Π6 ἀθδίβ οἵ Φογδῃ οἵ ἴβγβδὶ, δηὰ Αδμαζίδῃ οὗ  υάδῃ. ΟἸᾶρ. 
χνὶ. 29--- ΚΙ. χ. 

θυτγίηρ τμῖ8. ρουοά, δπιδγαοίηρ ΟΠ {πγέγ τον γϑαῦβ, [86 
ἨϊβίουΥ οὗ 19 Κίηρβ οὗ Φυάδῃ γοιϊγοϑ 80 τιποῖ ἱπίο ἐμ δδοκ 
δτουπά οὗ ἐπᾶῦ οὗ 1Π6 Κίπρήάοπι οὗ [δβγδ6], 88 ἴο θ6 αἰπιοδὲ ἐγεαίβά 
ΟΠΪΥ 88 ἃΠπ Δρρϑπαϊχ ἴο ἰδ, ἀπά ἱπ ἔθ Βἰβίογυ {116 δοίίοη οὐ 189 
ῬΓΟΡΠΘΙΒ 80 ἔἈΓ βυγραβ868 8ηα ργδνυαῖ]8 οὐϑὺ [8 ρονθσῃπηθηΐ οὗ {88 
Κίηρθ, πᾶῦ γγϑ βθθπὶ ἴο πᾶν Ὀθίογθ 18 ἃ ἢἰβΒιουΥ οὗ [86 ῥσορμοίϑ 
ταῖμον {μ8πη οὗ {π6 Κίηρβ. Ὑὴδ σθᾶβοπ οὗ (18 1168 ἰπ [Π6 παΐτιγθ 
οὗ 1186 δα86. Τῇ Κίῃράοιη οἵ τά}, ποῖ ΟΠ ὈῪ 186 σοηπθο- 
τοη δηά δ]]δποο οὐ “6 μοβμαρίιαὶ τοῖα] Α]18}0, 48. Ηἰ8 8οπ τιαγτὶο 
ΑΒΔΡ᾿Β ἀδυρθίον, ἰοβὲ {Π6 στθαίον ρατί οὔ [π6 δ] 6ββίηρ, ποι τῃ9 
Ἰοηρ ἐμϑοογδιῖοα ]γ τὶ ρμέθουβ δαἀπιϊηἰβιγαϊίομ. οὐ [8 ρίουιβ ρυΐῃοθ 
μαά Ὀτουρῇξ οπ ᾿ἴ8 σοιπίγυ, θὰ  τγᾶ8 4130, ὈῪ ἑδκίηρ ρατγὶ ἵπ [88 
Θχίθγη] βίαι ρρ]θβ οὐ 15γαϑὶ πεῖ [Π 9 ϑγτίδηβ, δὰ ὈΥ 186 ἱπο]ῖπᾶ- 
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ἴοι οὔ 7ογαπι δηα ΑἸιαχίδα ἰο {6 σγουβῃ!ρ οὐ Βδδὶ], 80 ἱπιρ) αἰ θὰ 
ἴῃ 180 μο] εἶσ α] δηα το] ρίουβ ἐγ} ]68 οὔ [μ6 Κίηράοπι οὗ [βγβεὶ, 
1ηαὲ 18 ἀονθιοραιθπὶ ἀστίπρ ἐμἰ8 ροσϊοά νγαβ αἰπιοϑὲ θπεγεὶ 
ἀσρϑπάρῃης οἡ ἐδ δἰ βέοσυ οὔ 15ταοὶ. Βαϊ ἰπ {818 Κίπράομι ἃ ἤθγοθ 
θα] 6 ταβ Ταρὶ ούνγθθη ἐπ ἐπϑοογαίϊς ρῥυϊποῖρῖὶθ δἀπὰ ἐπ 
ἸΔΟΔΈΓῪ ἱπέγοάποοα ὈΥ ΑΠΑΡ πὰ «“}6Ζθῦϑ], ἱπ σβῖσιι σου δ  ΗἸΥ͂ 
ἴηι ψουβῃρ οὗὨ 14.018 ΗΠ ΑΠ}Υ 88ηῖκ, Ὀαΐ 561}1 {Π6 Ἰαννῆιϊ ρΓΘ τγοῦ- 
8.ιῖρ οὗ 6 μονδῇ νγαβ ποῖ 806 ἴο βϑβοσῇ 118 βουθγεὶ σι γ, 80 ἐμὲ {Π18 
δτοαΐ βρί ταὶ σοηῆϊοῦ Ὀγοῦρηξ 88 11|116 Ἰαδιϊηρ' Ὁ] Θββίπρ' ἠο 189 
Κιπράοτη 88 βυοῇ, 88 ἔΠ6 βϑνεγαὶ υἱοίοτϊεαβ. οὔ Αδαδ} δηά Ψογδῃι 
ον ον ἴπ6 ϑγτίδη8 βεουγθὰ ἴο 18 δχίΐεσταὶ ρθᾶοθ δπὰ τϑϑὲ ἔγοπι 15 
ὈΡΡΥΘβ8015. [Ϊ1ἢ ὉΥάου' ἴὸ ργδνϑηέ ἔῃ δροϑίαϑυ ὑπαὶ γγὰ8 Βργϑδαϊῃ, 
ὃγ 86 οἰοναίίοη οὐ Β88]- ὑγοσβεΐρ ἰο δ6 189 ργϑάομπηϊπαμῃξ βίδὲθ- 
το] ρίοη ἴῃ [βγα6], {π6 Ἰωογὰ γσαϊβοά ἀρ 1Π6 πηοϑὲ ρονθυαὶ ἀπ 
ψίρβοσουβ οὗ 411 {πὸ Ῥσορῇιδίβ, {π6 ργορίοὲ ἘΠ) 4 ἢ, τ ἢ 8 βουῪ 
268], το, ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ ἀπάου ΑΠΔΡ ἀπά ΑΠαζίδα (χυὶ!.----2 ΚΊ, 11.), 

δῃα ἸΠαΙΥΘΟΙΪΥ ἴῃ ἘΠ 6 ρϑύβομ οὐ ΗΪβ ϑιοοθϑβοῦ ΕἸ βῃα ἀπάθν  ογαμι 
(2 Κι. 111..--ἰχ.), Ἰαδουτοά 80 οἰἴϑοξι ιν ἕοσ {86 ρύοόρτϑβϑα οὗ 189 
1ΠΘοΟΥΔΟΥ, ἴμαὶ [6 δοϊΐοη οὐἹὨ {π686 ἔγγο ῥτορμθίβ ἔοστηβ 88 Ὑ76}} 
[6 βρί σῖξτια] 8 πη 88 ΘΧ[ΘΓΏ ΔΙ ἐπ 6 πιοβὲ ᾿πηρογίδηϊ ἀπά ἱπῆποη- 
[14] ραγῖοα ἴῃ ἴΠ6 ἰδίου οὗ 18γδεὶ. 

γν. 29---Ῥ}.4. Πείρα ὁ Αλαῦό. ὙΛΝ {π|8 σοπιμηθηποθθ τῃ9 
ἐατηϊηρ-ροῖηῦ ον {π6 Κίηρσάοιι οὗὨ Ιβτ89]. ὙΥΆ116 ΑΒ Δθ᾽Β ργοάο- 
ΟΘ88018 σοηἰθηξαα ἐμ Θηβοῖσοβ τ τ σοπεϊπαΐηρ ἴῃ ἘΠ 6 βίη οὗἁ 76 γο- 
θοδαι, ἐμαΐ 8, {6 πουϑῃῖρ οὗ ΖΘ μονϑἢ ἀμ [Π 6 βυτηθο] οὔ [ἢ9 
Οχ, ΑΠΔΌ τηδτγῖθβ ἐπ ἀδυρῆίον οἵ ἘΠΏρδΑ] Κίηρ οὗ Ὑγτο,} {110 
ὉΠΡΌΑΙΥ «76 2606], πὰ ἴο ρ]θαβθ Πδὺ γϑίβθβ [ῃ9 Τγτίαπ Βδβ]οννου- 
Βῃϊ1Ρ, ἀπά ἐπι ἃ ἔοσπιαὶ 1Δοἰίγυ, ἱπβέθαα οὐ (19 πουβῃΐρ οὔ [68ο- 
σῇ ἴο ἔΠ6 ΒΌΡΓΘΙΊΔΟΥ ἴῃ [8 Κίησάογαῃ, Ρ01148 ἴῃ ϑϑαπηδτῖα ἃ ὑθυαρ]θ 
ἃηῃὰ αἱέαν ἰο Ββϑδὶ, ογϑοῖβ δὶ Αβῃογαῃ, ἀπά {ῃπ8 δοΐῖβ τῃο Ὁ 
ν κου ἐματι Α]} Βἷ8 ργοάθοθβϑουβ.--- ΤῊ Σγ Ὀθϑίοσθ ἴσῃ 8 ποῖ [Π:6 

1 ἘΠῚ 84] 18 πηχαθβίϊοπαὈ]υ ἐῃ 6 Εἰθώβαλος (οτ Ιθόβαλος 708. Α{πί. νἱϊ!. 
18, 1) πιοπίϊοποᾶ Ὁ. Μοπαπάθν ἴῃ Ψ086ρἢ. ὁ. Αρ. 1. 18, Κίπρ' οὗ Τγτθὸ 
δῆ ϑ᾽άοπ, ἃ ῥγϑδὶ οὗ Αϑέδτίο, σῆο, δου τηυγάθγίπρ [μ6 Κίηρ, ΡΒ] οἴοβ, 
ταϊβοα Ἀἰπη86}7 ἰο ἴμ6 Ἰῃτοηθ, απὰ, 88 7. Ὁ. ΜίςΝ. μδ8 γοπιδγκοϑᾶ, 'π ἐἶπι|θ 
δηθὰ οἰαγδοίου.---κἰπρ- πιαγάογοσυ δπὰ 140]- ρυϊβϑί----ργονθβ Πέταϑ ἢ (86 
[αι μον οὐ 7626 θ 6], σσῖιο, 898 ῥτορμϑί-πυγάθγε δπὰ ἱγτγαπί, ἱπίγοἄποοβ 
ἸΔοϊαίτγ ἱπίο [βγϑοὶ, Ὑμθη, ἐπογοῖοσγθ, ν. 81, [6 πιδττίαρθ οἵ «“6Ζθθϑὶ 
ἴδ τθοκοηϑα διποηρ' {π6 ρτίθνουβ βἷπβ οἵ ΑἸ δῦ, 1 18. ποῦ 8ο πηῦοῖι θθσδιιβθ 
88:6 νγᾶ8 ὃν Ὀἰστίἢ,, 86 ὈῪ οἰιδγδοίθν ἃ ρβϑηαΐπθ Οβῃβ 688 (ΕΧ. ΤΡῚΣ 10.) 

ἘΣ - 
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δι οἷθ ὀχργθβϑίηρ [Π9 δαροιϊαίνο (ϑίουσ, οὔδονυ. αα. απαϊ. εἰ ϑνπὲ. ἢ 
λοῦν. ». 128), δαξ ᾿ ἱπίοσσορσαιίνο ; πιο ἴδυθ γμὶξ λοοῖ (ὅ. Ἡ. 
ΜΙΟΒ.) οἵ - πη ρατώηι 1116 μαραΐε ̓  (Μαστετ.)--- Βααὶ (νη εα 

186 ἀοῇ, τί. ἀοηιΐνιι κατ᾽ ἐξοχήν) ἀδποῖοβ ἐμ σὨϊο ταα]6 ἀοἰἐγ οὔ ἢ 6 
Οὐαπαδη ἰ8} τας 98, ββρϑοΐ! γ ἐπΠ6 ΡΒΟπί οἱΔἢ8 δηα {Ππ|οὶν ἀθβοθπάδηϊδ 
186 ΟΑγ Παρ πίη, 88 ννγ6}] 88 16 ΒΑΡΥ]οηΐδη8, πτμοβο Βῆλος οτἱρὶ- 
ΠΑΙΥ οοἴποῖ 68 σῖεἢ τπ6 Οδηδβη 188} Βδαὶ, ἃ σοά οἵ παΐαγθ, Ὡς ἢ 

μιδᾷ 18 ΘΑΥΈ ΠΥ Βα βἐγαίατη ἴπ ἐπ6 8ὰπ, ποῖ 186 ραηοῖ {ὈΡ᾿ 16Γ, ἃ5 
(Οὐεϑοηίυβ, αἰ ϊρ. Εηογοὶ. νυἱ], 597 Ε΄, ὙγΤηθν, ΕΥΥ. 8.0.) ἀπ οἴμο γα 
ΒΌΡΡοβθ. δὶ βἰρῃίῆββ, “ [86 βυπη-ροά, δῃηα [18 ρΓΘ- μα πεν, 
88 ὈΘΑΙῸΣ δηὰ ῥυἹποΐρ]ο οὐ 1π6 ρ᾿γδίςαὶ 116, ἀπά οὗ [86 ργοάποῖνο 
Ρτοραραιίηρ βρόντον οὗ παΐαγθ, τ βίοἢ ττδδ τοραγάοα 88 δῃ οϑυχ οὗ 
μιΐβ Θββθηςθ" (Μον. Ρμδηϊζ. 1. Ρ. 184), θὰ Ὀϑοδυβθ ἢθ Ὀοτ8 ἰπ 
απι [80 Θηεγο 1}} ἰάθα οὔ ἐΐθ ἀθῖεγ ἴθ {86 παίαγο- τ] ρίοπΒ οὗἔἁὨ 
ΠΡΟΣ Αβἷϑ, θη ἡ ΟυΒρροά ἰπ Εἶπὶ ποῖ ΤΔΘΓΘΙΥ {Π6 ῥγοάποίηρ, 
Ῥαϊ αὖ [16 88π10 ἔϊπηθ {π9 ργθβογυίηρ δηὰ ἀββίτουίηρ ρῥγϊποῖρὶς οὗ 
παΐατο, 80 {πὲ ἔμθ ἰάθα σομποοῖθά σε Β88] νγ88 νΘΓῪ οοιαρτθ- 
Ἡθηβῖνβ, 8π, οπ δοοουῃΐ οἱ [86 ῥϑῃμ]ιοίβια ᾿γίπρ δ 86 σοοῖ οὗ 
ῬοΪ γι μοῖβηι, Υ ΣῪ ἱπῆποπίϊαὶ, απα, ᾿πάθοᾶ, ἀϊβδγοπὶ αἱ ἀϊβογοης 
Ὦπι68 ἀπά ἴῃ ἀϊβγοπὲ ρίδοβεβΊ Β688]8 (1π (86 ρ] σαὶ ΠΌταΡθ τ), 
Ἐπογϑίογθ, δ οὔθῃ τηθηϊοποά ἴῃ {1|ὸ ΟἹ Ταβίαπιθηῖ, ἀπά (6 
Οτθοὶβ 1 πεν Βδα] ποῖ οὨἹΥ ὙΠ [86 ΟἸγτηρίδη Ζϑτβ, ναὶ α8ο 
σε Θαξαστι, 88. “ [μ6 ρυϊηςὶρ]θ οὔ ογάϑυ, υπὶ ἐγ, πα πϑοθϑϑῖευ ἴΏ 
[6 οὐρβηΐδτη οὗ {π6 πηΐνοσβο," δηὰ σι Μαγβ, “88 186 τ]ὰ 
ἀδδιγποῖῖνο ἤτθ, {π6 οὐ ρίπ οὔ 411 ἀϊβογάοσ δηὰ ἀϊβοοσά ἴπ (ῃθ ρτο- 
(688 οὗἩ ῃδίπτο " (δον. ἱ. Ρ. 4.) ᾶπὰ οἴθη ς4]} {π0 Τυτῖαπ Βδαὶ 
Πόγουο8, μας ποῖ πηογ ὶΥ οα δοοουπί οὗὨἨΎ ἴΠ6 5ἰ π} ΠΥ Υ οὗ τοργθ- 
βοηἰαίίοη, “’ τ ἢ 1ἰοπ᾽Β βκῖπ δηὰ οἰ (ἀ0 ῇοίίθ Ασοθθθοὶ. Ὁ. 
814 {) Ὀὰϊ 68. 1π6 ταγίηῖοαὶ τηδηϊ ϑδεδίϊομ οὔ [9 βαργθπιθ αοὰ 
(ἴον. ρ. 889.) ϑϑιαίιιδθβ οσυ ἱπηαρθβ οὗ Βδαὶ ἀγὸ ποῖ τλϑπξοπθα ἴῃ 
ἔπ ΟἹά Τοδβίδιηοηΐ, ἴον [Π8 οὐν το ποῦ δίαέμαο Βααϊίε ((ἀοδθθῃ. 

{λ68. 1. 224), θὰϊ ἀθποίθ πάτο οοποορίϊοῃβ οὗ [π6 ὁπ αοὰ 
Οἴον.᾿. 115.) ὙΠ οἱάον Τγγίδῃ Βδδὶ, 150, νγὰβ ποῖ τοργοβοηϊθα 
ἘΥ͂ Δῃ ἱπιαρθ ; ἔντο Ὀ 1116 γ8 ΟὨΪΥ νγοῦθ ἑοαπὰ ἴῃ ἰδ ἐθπιρῖ, (88 ὁπ 6 
οἵ ροϊά, νγβίοιι Ηΐγδηι, ἔμ6 Θομ ΘΙ ρΟΓΆΓΥ οὗ ϑοϊοιμοη πὰ θυ] 46 
οὔ 186 ἐθῃρ]6, 18 βαϊά ἐο μανθ δγβοῖθα ἕο μΐπὶ (δοοογάϊηρ ἰο Τῖο8 
δηὰ Μϑηδπάογ ἴῃ Φοβορῆ. “πέϊᾳ. νἱ}}. ὅ, 8, ἀπά 6. 44}. ἱ. 18), [6 
οἶμον οὗἩ διῃθιαὰ (Ηδτγοά. 11. 44) Δμιδὺ αἶβο Ὄγθοϊθα ἃ ρ1} 16 
(ΓΒΔ Ὁ οοπηρ. οἢ χῖν. 28) ἴο Ββδὶ ἱπ {π6 ἰϑρὶθ οὗὁἨἁ Β68] Ὀα}}Ὲ 

-ς 
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Ὀγ πὶ ἰπ ϑαμπιαγία (2 Κι. ᾿ϊ. 3, χ. 37.) [Ιπ {86 Ἰαῖον ἐθιιρὶ οὗ 
Βδ8] ον Ηδγοι]δϑ αἱ Ἴγτθ, βονγθνοσ, νγὰ8 ἔοι πὰ δῦ αόν6 δἰπιαϊαογιμηι 
ἐρείιε Ποτοιϊ, φιο ποπ ζαοίΐς φιλάσωμαπι ἀἰρονίηι ἡια υἱάϊδδ6 ριιῖ- 
ογίμδ (Οἷο. γένη. ἵν. 48.) ΟΥ̓ 16 ψουβαῖρ οὗ Βδδὶ] 'ἰῃ [8γ86] γγὸ 
Ἰϑδᾶση οὐἱγ μαύ 1 νγὰβ ρου οστηϑα ὈΥ ἃ πυπηθσοῦβ ργϊθδιβοοί, οα]]οα 
Ῥτορδοίβ οὔ Ββαὶ], δὲ {80 μοδᾶ οὗ σβοπι βίοοά ἃ μἰρῃ-ργῖθδί ἐπ ΤΎΤΘ, 
οὶ λοποδ δεσμπάμδ α γέρε ὁραὲ (υιιδίϊη. ᾿ἴδέ. χνὶϊ!. 4), Ῥ ΙΕ δοϊπλαὶ 
Βϑοσιἤσοβ, δοοοτωρδῃῖθα ττδ δας 8ἰαϑιϊς ἄβηοθβ, χυ]. 19, 26 δ᾽. 
Οομρ. οῃ 88] ἀπά {μ6 Βδδ]ίηι, Νίονυ. ἱ. Ρ. 4. ρ. 169 ἢ, ἀπὰ ἀθ 
Ὑγοιίο, Ατομεθοὶ. ὃ 282 α.---Τηθ ρῆγαβο : “6 ἀϊὰ ἈΕῚ ἴῃ 186 
ἜΥ68 οὐ Φοβονδὶ ΙΏΟΓΘ Πα 4}1 ἰδ ργθάθοθβϑοσβ," ν. 80, 18 ἰπάθϑά 
πιδοά Ραΐογο, νυ. 25, οὗ Ομισὶ, 8ο {μαὲ ἴδ ταῖσῃς ἀρρϑᾶγ ἐπδὲ ἱξ 
Οὐρῆξ ποῦ ἴο Ὀ6 ἴοο 5Β| 1] 0} 7 ἀγροὰ ; μαὺ 1 νὸ τοβϑοῖ, ἐμαὶ ΑΒΔΡ 
ςου]ὰ βοδσοθὶΥ ἰᾶνθ ΟρΘΪΥ ἰπιτοάποοα ἔπ6 ἔοσπιαὶ τ σβμῖρ οὗ 
88] ἱπιτηθάϊαίοὶγ ἰηΐο μῖ8. Κίῃράοπ,, η]688 ἀπτίηρ [86 τοῖσι οὗ 
[αῖ8 ἔβί μον, ἴῃ [16 ΘΟΠΒίΔ ΠΥ ἱπογθαβίπρ πορ] θοῦ οὗ [6 ΟΥΒΒρ οὗ 
“οδόονδὰ ([ἢ9 ροσπῖβ δαὰ Ὀθθη ρῥἰαηίοα, τοι τοῦθ Ὀσοιρῆς ἴο 
ΤΩΔΙΌΣΥ ὈΥ ΑΠΆΡ. Α ῥργδοίῖοαὶ ργοοῖ, πουθγίμθὶθββ, μον ἔᾺν 8} 
για ἔδαν οὗ αὐ ἴῃ [Π6 πηδβ8 οὗ {π᾿ ρθορὶθ δὰ νδῃϊβῃϑὰ ὑπάθσ 
ΑΒΔ, ἰ8 διγηῖβῃθα ὈΥ τμ6 τϑρυϊ]άϊηρ οὗ “οτίομιο, δἰξοαρίοα πο 
ἀσυθὲ δ [μ οοιητηδηὰ οἵ {86 Κῖπρ ὈΥ Ηἱε], 'π σβοπι, μονγθνοσ, 
Ἐ8 1μοτά βμονγθᾶ, ἐπὶ ἢ τγαὰβ 4819 ἴο ραῃίβῃ ἐμθ ἀοϑρίϑοιβ οἵ 
ἢΐ8 παῖηθ. [π ἴπθ πηι οὗ {π6 Τωογὰ Ψοβίυα δὰ ἰαἱὰ 4 θδῃ 
ὌΡΟΣ [Π18 ΟΥ̓ ἴον 115 οοπαυθβϑὲ πα ἀοβέγποιίοι, ἀπ ργοπουποοά 
8. ΘΌΓΣΒΘ ΠΡΟ μι, σῆο βμου]ά ἀπάογίακο ἰοὸ σοῦυά ἃ, ὙΤμδὲ 
188 συγ89 νγῶ8 ΠΠΓογαΥ ΠΠ]ΕΙ]ο ἃ ἴῃ Ηἴ6] 8 βθοννῃ ὉΥ͂ ν. 84, 
σοιαρ. στ Ψοϑῆ. νἱ. 26, δἰ βουρῇ Ὁ σαπποῦ θα ἀοοί 64, μον ἔτ 
1110 ρορύϊοα ]γ οοηοοῖνθά ὑγογὰβ οὗ [86 οὔγβθ ἃγθ ἴο Ὁ6 1 γα Ϊγ 

᾿ πιηάογβίοοά, Ἡ μεῖον 8ὸ ἐμὲ ΗἼ6ὶ Ἰοβὲ ΟὨ]Ὺ 186 ἢγβί-θοσὰ ἀπά 
γοσῃροδὲ βοηβ, ἔμ8 οὔθ δὲ 89 βαρ πηίηρ, δπὰ ἔπθ οἵμασ αἱ {88 
Φηὰ οὗ {μ6 ογϑθοίΐοῃ, οὐ ψυῖτι Βαβηΐ 80 {μδὲ ἀυτίηρ {μ6 ὈυΠ]άϊηρ; 
411 ἷβ βοη8 ἴτοπὶ ἢγβὲ ἰο 1α8ὲ ρουϊβῃθά. [1]1ῃ πὸ οᾶ8θ, ΒΟΎΕΥΘΣ, 
ἀοσθ8 ἐπ ροδεϊςα] ομαγδοῖοῦ οὔ ἴππ| ογ89 τγαῦγϑηΐ 08 ἕο Θχρίἷῃ ἰΐ 
τ} τμ6 Βιδιοη δ 8ἐ8, Μδαγοσ, δίπαον οἡ “πάρ. ᾿ϊ. 18, ὙΥΊΠοΓ, 
ΚΟΥ͂. 1. 689, ἀπὰ οἔἤασβ, 88 ἃ τηϑγθ υαὐίοϊπίληγι ἐς δυοπίμ. ΤΠ6 
του] ἀϊηρ οὗ Φοτῖομο οοπβίβίθα ἴῃ ἔπ 6 σεϑίοζαϊίοη οὗ [89 ρ]δοθ 85 
ἃ ΟΕ ὈΥ [86 ογθοίίοῃ οἵ οἱ γν 118; ἔοσ ἔθ ρ]8668 γ788 πῃ ιθα 
Θϑαῃ ἰῃ {86 ἰἶπλθ οἵ [π6 9 πάρεβ, 88 2 δ  δ6 ἱπίοσσοά ἤὸμι Ψυάρ, 
δ. 18, δηὰ 511}} τοῦθ οί δ ΠΥ ἔτοτα 2 β81η. χ' ὅ. «6γήοθο τγαβ 
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δϑεισηοά ὮΥ “οβίνα (χνὶ. 21) ἴο ἐδ ἐσῖθο οἵ Βεοη)αμίπ, θα Αγ 
οἷοβθ προ ἐμ Βογάθν οἵ Ερμγαίπη (8. χυὶ. 17) δῃὰ ρῥγοῦδθὶν 
Βο]οηρσοά αἴἶογ 1Π9 βοραζϑίίοῃ ἴο {μ9 Κίῃράοτα οὗ ἴβσδθὶ. Αξρσο- 
βϑῃξ ΟὨΪΥ ἃ νυ γθίομϑαά ἀπά αἰγΟΥ Ὑ]]αρο δίδμάβ οἢ 108 8116, ἢ 8 
οΆ58416 δῃα βοζὴθ ἴγϑοθϑ οὗ νν8}]8, μοι, Βουγουθν, ἔαΓΏ 5} πὸ οἶθασ 
οὐ άθηοα οὗ ἴδ σϑιλδίῃβ οὗ δὴ οἱὰ οἱΐγ, οορ. Βοῦ. αὶ. 11. Ρ. 
δ28 ἢ, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΥΠ. 

ΕΙΕΒΤ ΔΡΡΕΑΒΑΝΟΒ ΟΕ ΕἸΛΦΑΗ. 

ΑΒ ἰῃ {δι σεῖρῃι οὗ Αδαρ τῃ6 ὑγοσβῃῖρ οἵ Β88] νγὰβ σαϊβοά ἴο [ῃ 9 
ΒΌΡΓΘΙΠΔΟΥ ἴῃ [6 Κίμράοχῃ οἵ Ιβγϑϑὶ ὈῪ τβθϑῃηβ οὗ “6ζεθεὶ, 15 
ἸάΔο]αίτουβ ᾿ν ἴδ, ἀμ ἃ υἱοϊθπὶ ρουβθουξομ ἐμγοαίοποα ἴμ6 ῥσο- 
Ῥμοίβ, δῃὰ 41} ἐμ βοσνδῃηίβ οὐ (σά, σῆο ψὶβῃθα πϑῖῖ μοῦ ἴο 16 Π ΕΥ 
ΠΟΙ ΘΧΟδηρο “6 Βουδὴ ἀπά Βδαὶ; 86 Ιωογὰ νγὰβ οὐ]ροά, 1 6 
τ ΒΘ ΔΏΥ ἸΟΠρΡῸΓ ἴο θ6 δΔοκπον]θάροα δηὰ ἡγοσβρροα ἴπ [βγααὶ 
48 αοα ἀπά κΚίῃρ οὗὨ δῖ ρθορ]θ, ἴο νἱπάϊοαία [18 ἴγὰθ ὈινὶηϊτΥ, 
δῃα ᾿ηγ18510]6 βονθγοὶ ΚΠΕΥ ἴῃ ΒΌΟ ἃ ΤϑηΠ6 1, ἔμαξ θυθῃ ἴ86 Ὀο]ἀ658ὲ 
διάνογβασιϑβ οἵ ἢΐ8 τηδ]θϑίυ σου] Ό6 οοπβέγαϊ πὰ ἴο δοκπονθάρο, 
ταῦ ῃοὶ Βδαὶ, θαὶ Φ μουδὴ 8 ἀοἀ ἴῃ 1βγαβϑὶ, ἡ βοβα ἅγπὶ 18 ποῖ ἴοο 
βῃοσί ἴο Ῥυῃίβῃ [π6 μοί ]θ88 ἀθβρίβοσβ οὐ [18 πδίηθ. 18 ονὲσ αἱ 
ΔΩΥ ἘΠ16, ΟΟΓΔΙΏ]Υ͂ ΠΟῪ ν᾽ 88 ἢ6 Ὀου Πα ἴο Σαῖβο ὯΡ ριορϑῖβ, νὸ 
ταῖρῦ Βο]ά ἀρ δἷ8 ἰανν ἴο [π6 δροβίαϊεβ δῃηὰ :Δο᾽αΐθγβ, διὰ Ὀ6 8016 
ἴο οοιμτηδπά γοβρθοῖ ον ὑμοὶγ ψοσὰ ὈῪ ταϊγαουουβ ἀθθάβ. ΤΉ 
186 ἀρρβᾶγδποθ οὔ βιοἢι τηθῃ 88 ΕἸ}})8}} ἀπά Ἐ]181)8 18 δ: θο  ἀ ΠΕ Ὺ 
ἩΔΙΥΔηΐΘα ὈΥ [6 σΟΌΓ86, ἡ ΠΪΟἢ [η6 ἀθνθιορταθηὶ οὗ 186 ᾿ΠεοΟτϑο 
μιδά ἰακϑη ἴῃ ἐπ9 Κἰπράοτῃ οὔ [Ππ6 ἴθῃ {γ1068, δὰ [Π|6 στεδίπθββ 85 
γν76}} 48 1π6 πα] 46 οὗἉ {Π6 ταῖγᾳ 6168, ὈῪ ἡ Ἀ]Οἢ [Π686 τπθη ργονθα 
τἈθυλβοῖνεβ ἴο δ6 [16 τρθββθηροῖβ οὗ [Π6 Τωογά, 18 οοοββίοηθα ὈΥ 
10 στεβίῃθδβ δπἃ ρθῃθγα ΠΥ οὗ [Π6 ἀροβίαβυ ἔτοτι [6 ἔγι Οοά, 
[πὸ ἴγὰθ ἀπα ο]γ Κίηρ οἵ ἢἷβ τϑίγδοιοσυ ρθορὶθ 1β8γβθὶ. μα 
ὙὙᾺΒ ἀ0Ππ6 δ ἔΠ6 ἢγϑὲ σϑυοὶῦ οὔ {86 ἴϑῃ {γῖθε68 ἔτοτη “} διόονδῖι, [μὲ γ 
Τινίπο Κίηρ, δὲ 189 ἱπιγτοἀποξίοη οὗὨ [π6 σα] ετνοσβιῖρ ὈΥ.  6γο- 
Ῥοδῖη, οῃ ἴ86 ρατΐ οὗἨὨ [89 Τωοτὰ ἰο χηδἰηίαϊῃ 186 Βοποὺγ οὗ μα 
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ὭδΙ16 (ΧἼ11.), ἐμαὶ τασϑὲ ποῦν 006 τερθαῖθα ἴῃ ἃ που θιρ δ 6 
ἔοττα, ψθθῃ ἔπθ σονοὶϊς [65 Ὀθθη οαγτῖθὰ ἰο ςοπιρίθίο ἰ4οἸ δ γΥ. 
Το τ ταϊϊοπα]ἰβεὶς ταοάθ οἵ νἱοννίηρ (16 1] 164] Ὠἰδίοσυ,, πονν- 
ΘΥΟΣ, ἴμι686 τλΐγϑοϊθθ, δαοδῦβθ (ΠΥ ἴδ ρίδοθ ἴῃ 80 τιὶρῃιῦ 
Θιηἀ βίο βῃΐηρ ἃ ἸΩΔΏΠΘΙ, 876 80 οἴἴβηβῖνθ, ἐμαὶ ὑπὸ ἀρρθϑαὶ 
τοῦ [86 πιϊγδουϊουβ ἰοροηᾶβ οἵ ἘΔ} ἀπὰ ἘΠ βῃα 88 Ὀθοοιθ 
88 Ὁ γΘΓῸ ἃ βῃ] Ὀο] οι}, συ ἰςῖ πθο]ορίςαὶ οὐ εἰοΐβηῃ ἢ88 οοπ- 
ἘΠΠΌΔΙΙΥ ἱπ 118 τοι ἴῃ τοὐοοῦηρσ ὑΠ6 ᾿ιϊβίοσῖ αὶ Ἴῃαγϑοῖον οἵ 
1Π6 ΒοΟΙε οὗ Κίηρβ. Βεβίἀθβ ἐπ6 σθπογαὶ στουπάβ, ΠΟΎΤΘΥΘΣ, 
οἢ ΜΈΪΟΝ ΓΑΙΟΠΆ]15πὶ ΟΡρΟδοΒ ἴῃ φΘΏΘΓΑΙ [Π6 ῬΟΒβ ὈΠ]Π1ΕΥ, δαϊῖ- 
ΔΌΪΘΠ688, 8Π4ὰ ΠΘΟΘΒΒΥ οὗ {πΠ6 ὈΪΌ]104] ταΐγϑο]θθ, ἀπ δηάθα- 
ΨΟΌΓΒ [0 Θβἰδ ὉΠ 18} ὑΠ6ῖς ταυτί ΐσαὶ σδαγδοίοσ, Π6 τοξαϊδιίοη οὗ 
ὙΠΙΟἢ ΠΟΙ Π6Γ Ὀθ]οηρβ ἴ0 ἃ ΘΟΙΠ ΙΒ ΠίΔΤΥ ὁη ἐπ 6 ΒΟΟΚΒ οἵ Κίηρβ, 
ὯΟΥ ἴδ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 80 ἸΟΠΡ᾽ 88 [86 ν4}14 στοιιπ 48 ορροϑϑά ἴο 118 νυἱϑυν 
ὈγΥ άγεαι, αἱδριιίαίϊίο (6 πιψίλῖσα δαοτὶ Οοά. ἱπίογρτείαἰίοπο, Τγα). 
αὐ Κλεη. 1824, ἀγϑ ΟὨΪΥ ἱρποσϑά, οὶ τοξαϊθα, 1Π6 ΟΠ]Ὺ οὐδ]θοίοπ 
1οσο πρροᾶ 18 {μ6 πησδβι8] δοουτηυ]αίίοη οὗ {{1|0 τηϊγαοαϊουβ, ἀπά 
186 Βαγργυίβίῃηρ, βι ΠῚ ΠΥ Ὑ οὗὨἨ 189 Ἰερθηάβ οὐ Ε])Δ ἢ ἀπὰ ἘἸ]1888." 
ὙΠ τοραγὰ ἴο [πο ἢτβὲ ροϊπῦ, πατηο ]γ, {π8Ὁ 'π τοδάϊηρ [ἢ Εἰ ΒΕΟΥΥ͂ 
οὔ ΕἸ77}8}} ἀπά ΕἸ 8}8, ἴο α86 Ἴμ6 Ὄσργαβδβίοῃ οὗ ΕἸ σΒΒόση (Ἰ. Ρ. 4. 4. 
902) γγ8 “' βθθπὶ ἴο θ6 ἰγδηβίοσγϑα 1πίο ἃ σου] ὑπαὶ 8 ποῖ ρονοσπθᾶ 
ΒΥ εἴθσῃδὶ ᾿ανσβ, δαὶ [Π6 σοῦγδο οὗ νι οὶ 18 ρογρθέθδ!]γ ἱπίογταρίοα 
ΒΥ {86 ἱπίεγναπεοη οἵ {μ6 Ποῖ τγ," [818 οογτθοῦ σϑιλδυῖς 15 ποὺ ἴῃ 
ἴδε Ἰοαϑὲ Ἔχρ!αἰηθά ὈΥ {π6 δἰογπαίϊνθ, ἐπαὶ [89 τηθπιθογ8 οἵ {10 
Ῥτορβοῦϊο ογάθυ, ββρθοΐδ]γν Ἐ] 78} ἀπά ΕἸ] 1518) υγϑῦθ οἰ ἐμοῦ ἡ ρρΊθτα 
8ΔΠα ΒῃδηηδΔη8, ΟΥ̓ΓΠΘΙΓ δοίβ δῃὰ ἐσέ μϑϑ οο]ουγοα τ ἢ ταΐγας]9 

ἘΥ ἴδε Ιδΐοσ Ἰερθπά8, 80 [μα γσθ οἂπ πὸ Ἰσημοῦ ὙΠ σογ αἰ πίν ἀ18- 
δηραρε {π6 Ῥῃγο ἰιἰβέοσ! αὶ οἱθαιθηί. ΤῊΘ δοσυπιααίίοη οὗ {Π|6 
ταϊγδουϊοιβ 18 Θχρ] αἰ ῃθα πιο γαίπου, 88 Ἡθηρβίθηρ. Βεἰεν, 1]. Ρ. 
1417 ἴ,, ἀδὐὰ Ἡδνοχη. ἴΪ. 1 Ρ. 166 ἢ Βανϑ γοτρασκοα, Ὀγ 1Π8 μβοὰ- 

1 ΤΊ ΕἸἰσΒμοσα οα (86 ἰοροπὰβ οὗ (88 ῥγορβείβ οὔ (μὸ ἰπράοπι οὗ 
[δτγϑοὶ, ἰπ ἰ9 8116. ΒΙ]. ἃ. 18]. 1λ{ὲ. ἵν, 2. Ρ. 198 δ᾽ δπὰ Ὀγ 7. Μογον, 
οἱ ἴδ το]αίΐου οὗ (Π6 δοοουηίβ οὗ ΕἸ Ἶ888 ἰο (ῃο86 οὗ Ε]})8ἷι, ἴῃ Α πιπιοπ᾿ 
δηᾷᾶ Βεγί μοὶ 8 Κτὶι. Ζουτη. ἱν. 8, Ρ. 228 δ’, Μογρονον Οὐ, [,.. Βαῦθγ, 
Βοῦτ. Μγυίβοὶ. 11. Ρ. 181 δ᾽, Βενί βοΐ, Ὠῖδὲ. Κυὶς. Εἴη]. ἷ. Ρ. 956, 
πος, ΚΟΥ. συ. ΕΠΔΒ ἀπά ΕἸΐ86, Εδάίρον, δ! οαι. Επογοῖ. ἃ. ὙΥ18- 
δβθῃβοῖ. χχαχῖϊ, Ὁ. 380 Η΄, δηὰ 845 [(, ἀταπιροῦρ, 19 ΒΘ] ρτοπβὶά. 1. ρ. 
456 Εἴ, αικο, ἀϊο ἘοΙΐρ. ἃ. ΑΟΤ. 8 24, Κποῦεὶ, ἀθν Ῥτορῃδιΐβῃ. 1, 
Ρ 18 ἢ, Κδϑίον, ἀϊο Ρτορίι. ἃ. Α. ἃ. Ν, Τ᾿ Ρ. ΤῸ δὲ, ἀπά τρδην οἴδογθ, 
Δν6 ἀροϊαγοὰ Ἐμθημβοῖνθδ ἴον [86 τὴν (ἰϊ 08] οαγδοίδν οὐ {8686 ὨΔΥγΔίγ 65. 
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Πᾶν ροβίομ οὗ ἐμ6 ρσορβϑίβ ἰπ τμ6 Κίηράοιι οὗ ἴδγαθὶ, 6 ΓΘ ἔΒῸΥ 
Βα ποὶ 88 ἴῃ ἔπ Κίηράοπι οὗ τἀ δ ἃ ῥτοίθοϊοη γε ΒΥ δὰ 
γΘΠΘΓΔ]6 ἤτοι ἰΐ8 δη!ἰααΣὙ ἴῃ [μ6 ἸΘΡΆΪῪ Θβ} Ὀ] 1864 βαποίπα ΣΎ 
δηὰ {μ6 1,ον 68] ργθβεμοοά, θὰ Ἰοαπαὰ {μοπιβοῖνθβ 'π ἃ ΠΟβἕ]θ 
Ῥοβί οι το {6 Κίπρβ 88 γ76}} ἃ8 ἔ6 Ῥυΐθβίβ οὗ [86 οαΐνββ. [π [818 
Ροϑίεϊοη {π6 βγδθ 18} ῥρσορμθῖβ σοχυῖγοά, ἴξ ΤΠῸῪ στασθ ἴο (ΠῚ 
186 εἐπὰ οὔ {μιδϑὶγ πηϊβϑίοσι, ἃ παποἢ σταϑίοι Βαρροσῦ ἃπὰ πιοτθ τηδηϊ- 
ἔξβὲ αἰἱϑϑίδοη ου ([μ6 ρατί οὗ (σά ὈΥ πιΐγβοϊεβ ἔαη [86 Ρτορμαῖβ 
ἰπ 186 Κίηράομι οἵ Φυάαῃ. Ηδτθ αἰβὸ [86 μγορμβίϊο βἰθπλθηΐ γ᾽ 88 
ΟὈ]σοα, {118 Αρθπου νγ88 ἴο παν οϑδοῖ δῃὰ ἀγα: γ, ἴο ἔοττα 
1186} 1ηἰο ἃ ἄχϑα ἱπίθγμαὶ οσρβηϊζϑιίοη ἴῃ [16 8βοοο]β οὗ {86 ὑσο- 
Ρβιοίβ, 88 τγ ἤηά ἔπθπὶ ἰπ ἐ86 οἰοῦ βοδίβ οὗ Ἰἀοἰδίγυ, αἱ Βείβοὶ, 

2 ΚΙ. ἢ. 8; Φογίομο, ᾿ἰ. δ; ΟἸραὶ, ἱν. 88, τυ ῖοἢ τσοτο ἑοαπάθα ἀπά 
οοπάἀυοίρα ΒΥ [16 πιοβὲ ἀϊβιϊη στ ϊβῃθα ρτορθῖ8 88 βρίγιζυδὶ (ΕΒ οσα, 
ἃπα ὑγεγθ 8} ]6 ἴο 8 Κ6 δπιθπὰβ ἰοὸ ([π6 ρθορὶθ ἴον τπᾶὶ νυ μῖς 186 
Ρίουβ πῃ Φυάδῃ ροββαεβββὰ ἴῃ {π6 ὑθιηρ]θ δῃὰ μου ῖοΑ] ρῥγιθδιμοοά. 
[ὴ Ιδβγβε], ἐβογοίοσε, [6 ργοριοίβ δὲ 1116 886 {ϊπ|86 ΘΟΟΌΡΥ [86 
ΡΪδοθ οὗ {Π6 ρῥγίϑϑίβ οὔ αοά, οῇδν βδουιῆσβ οῃ αἰΐασβ ἀϑαϊοδιθα ἴο 

186 [μοτὰ, Πο]4 δ58θπι8]}168 οα {ῃ6 βαρ δὲμβ ἀπ πθὺν τηοοῃ8, δηά 
ἴθαοῖι 8η4 σοπη86ὶ ἐπ6 ΤἈΠΗΐα] οὔ {π6 ρθορὶθ σῆο ΔρΡΙΥ ἴο {Πθαὶ 
ΜΙ ποῖ ροεϊἰοπΒ..--Β αὶ τ] τορατά το [19 οΟὗμοΣ ροϊπί 6βρθ- 
οἶδ! }Υ ἀτροὰ ῬΥῪ Μεγοσ, παπιθὶυ, “ [παὺ [6 στθαὶ βι τα] σιν ἀπά 
δἰπηοϑὺ Θπεγο ᾿ἀθη ΠΥ οὗἩ [86 δοοομπίβ οὗ [16 ἔνγο ργορβοῖβ, σΒῖοἢ 
ΔΓΘ ἀἰβοθυηῦ]6 ἴπ ἘΠ ον αἰ ἴθγεπὲ δηπαποίδιϊομβ οὗ {π6 ξαΐαζα, ἐπ 
[8.6 ῬΘΥΟσιηδηοθ οὗ θοποβοθης πιῖγαο]θϑ, ἰπ [6 ὙΑΥ͂ Πα ΠΊΔΠΠΟΓ 
ἵπ ΒΟ 186 τοβρθοῖ ἀπ ἴο [86 ργόρηθίβ 18 νἱπαϊςαιθα πὰ 118 
νἱοϊαύίοιι τοϑθηθθὰ ἴῃ ΒΟΌ, δπα ἰϑβε]γ, θυθη ἰῃ τοϊδιϊοη ἰο ἐμὲ 
ὙΠΟ ΒΑρρθηθα ἴο [Πθπὶ ΑΘΓ [Π|6 ΘΑΥΡΗΪΥ δοι ἑν γ οὗ [86 ἔοστηοΣ 
δηὰ [86 ἀρδίῃ οὔ {Π6 Ἰαξίθτ, 18 ἐο (8 Θχίθῃηϊ δἰ νσαγβ ἀπ αβαδ) θνθῃ 

1 Ἡΐνοτη. ἱ. Ρ. 4. Β6ΓΘ ΔρΟΪν Τοτλ ΑΓΒ : “  Πθα ἔθ ἰΘἸῺ 16 νγγ88 τυδηΐ- 
ἴῃρ) [86 πογβεΐρ οὗ ̓ πιδρθβ ἰοοῖς 118 ρ]δοθ, δπὰ {86 ρυϊθβίμοοᾶ οοπϑβεϊαἰοὰ 
8 ὉΠ]Αυσία] οαβίθ, (Π 6 Βργθδαΐπρ' 601] οου]ά ΟὨΪΥ Β6 τοιηϑάϊθα ἱπ δὴ θχ- 
ἰγϑογαϊ παῪ γΑΥ. [|π Ορροδί(οι ἰο ἐπ 1ΠΘ ρα ἐν τεργοϑθηΐθα ΕΥ̓ {δ9 
ΚΡ Υ ἀπά ῥυίθβευ οδῆοθϑ δρρϑαγϑᾶ ἐπ9 ργορμοίϊο δἰδιμθῃέ 88 ἰμ6 τϑργε- 
βοηίβῖνθ οὔ [89 1ϑτν, πὰ ἐμβογθέοτθ 88 8 Ῥυορευὶυ ογρϑηϊκοᾶ βχϑᾶ ννμοἷθ 
πῃ ἃ Ῥγοροῦ οογρογαίίοπ οὗ οοῃϑίἀθγα]θ οχύθηξ ἴῃ 118 Ῥθυτηδπθηῦ τηθ11- 
Βογβΐρ. Α8 106 οὔ]γ δυϊμονζϑὰ τοργοθθηΐδεϊνο διὰ οοπυϊπυδίϊοι οὗ (80 
Ἰανν, ὑμογϑίογθ, (ῃ18 ργορβοϑίῖο ογάθυ τν88 ἔιγηϊβῃθα πῖι ἢ [86 ροῦγοῦ δηὰ 
τη) ϑίν οὗ [86 ἰδὺν τδῃϊβιϊηρ 1861} ἴῃ τηϊγϑοῖθδ; 88 ἐπ:|0 Βρ  γῖξ, 8ο ἐδ8 
ψοπάοτ- που Κίπρ' ροσοῦ οὗ Μοβοβ ἀθυοϊνοὰ προη ΕἸ 17 δὲ δηὰᾶ [8 δ5δο- 
οἰδίϑβ. 
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ἴῃ ῬΘΙΒΟῚΒ οὗ ἴΠ9 Βᾶπιο βέδίΐοη, ἐμ βαπιθ γοϊβέίοῃϑ, δῃῃ!ὰ {Π6 βδπὶθ 
ομαγϑοῦοσ, δῃ ἃ σδῃ Ποῖ ΠοΣ Ὀ6 Θχρίαἰποα ὈΥ 8ῃ δοοϊἀϑῃίαὶ 1 ἀθη ΕΥ̓ 
οὗ δυθηΐβ δηὰ ἔβοῖβ, πο ὉΥῪ 186 βιρροδιείοη ἐμαὶ ΕΠ 8Π8 ἴῃ Ηΐβ ρχο- 
οδϑαϊηρβ μϑὰ ἴβκϑῃ ἴμ9 δοΐβ οὔ ΕἸ )Δ ἢ ΤῸ δ τηοάδ], δῃὰ 88 ἱξ 
ὙΓΟΤῸ οορίοα ἔμθαι, Ὀὰϊ πιοβὲ ῥΓΟΌΘΟΙΥ ὈΥ [86 οἰγουπιδίδηοθ ἐμαὶ 
ἴθ Ἰαῖον ἰεροπα οορίοὰ (6 δοοουηΐβ οἵ ΕἸ ϊβιια ἔγοτῃ ἔμιοβο οἵ 
ΕἸ Δἢ Ηἷ8 ργθάθοθβϑου, [86 (πΐηρ ἴο Ὀ6 ῥγονθᾶ, πδιῃθὶυ, {Π6 
τυ ΠῖσΆ] ομαγδοίοσ οἵ [680 δοσοιπίδ, δηὰ ἐποὶς ἰδίαν ἑοσιηδίοη ὈΥ 
[86 ““οχαρρογαιηρ, ΘΠ 618} ἰηρ᾽ Ἰοροῃα,᾽ 18 δδϑαπιθὰ ἰο θ6 οβίδ- 
ὈΒΘμΘά, 8ο ὑπαὶ πῖλν (μ6 αδδυσαρεϊοη [1}}8 α͵δοὸ [16 οομοϊυβίοῃ 
ἀαεῖνοα ἤουι ᾿ξ. Βοβίἀθϑ, 88 .7}}} Ὀ6 βιιονσῃ ἰῃ [Π0 ΘΧρ] οαϊίοη 
οὗὨ (16 ϑϑνοσαὶ Ἵομιδρίθγβ, [.6 βἰπι Υ]Ὑ οὗὁἨ [π6 ὕγο πδιτδῖῖνοθ 15 
τοργοβοη θα 88 τὰ οἢ} στοδίο ἔμ8η ἰδ ΥΘΔΙΪΥ 18, 116 4116 ἀἰνοτσὶ- 

. [168, τ Βῖο 86 δοίδ ἀϊγοοϊθά ἴο [Π9 βαπὶθ οὐ᾽θοῖ 85. γν6]}} 88 [ῃ 9 
ῬτΟρθοῖθβ οἱἁἨ βίαν οοπίοης δἱοπρ τ ὴε ἘΠΘΙ͂Ρ σΘΠΘΓΆΙ τϑθοῖ- 
δίδῃοθ 811} μανθ ἰῃ [86 βϑυθσαὶ δο ]δίοσαὶ οἰγοιπιβίδῃθ8, 18 ΘΒ ΙΓΘΙΥ͂ 
ονθ]οοϊοα, 80 ἐμαὶ τ θδὲὶ γϑπιαΐῃβ οὗ ζϑῆθγαὶ γϑβθ ]δηο6 δον 
[16 ἀοάἀποίϊίου οὗὨ [π686 ἀἰνουβιεῖ68 18 8} οἰ ΘΠΕ]Ὺ Θχρ] αἰ πθα, ραν 
ΒΥ {πὸ οοπαπηοι 04]] οὗ [Π6 ἔτγο ρυορ ιϑίβ ἀπὰ ῃ6 β' πηῖϊαν οἰγτουτα- 
δίβτιοοβ ἴῃ νν ἢἰο ἘΠ6Υ δοίθα, ραγῪ ὈΥ ἴμθ δοὶ {μαὲ ΕἸΊΒ.ια νγὰβ 
[86 βοβοαν δηὰ [Ὁ] οννος οὗ ἘΠ}74}, σπο, θοΐηρσ θα θυθα ἩΙ ἃ 
ἀουθ]θ ἐπμογι θά ρογεϊοι οὐἉ ἐπ βρίτὶξ οὔ ἢ18 βρὶγιξτιαὶ ἐἈΓΠ6Σ, νυ α8 
(8116 ΟΗΪΥ ἴον 6 οοπεϊπαδέϊοη οὔ [89 πόσκ οὗ [ἴ8 ργθάθοθδϑου 
Δα τηλβίοσ. Νοΐ 88 τη γθ ἱπηϊἑαίοσ, θαΐ 48 βοβοῖαν οὔ ΕἸ} 4}, ἀο68 
ἘΜΙδῆα σοῃτηπο ἐδ6 πότκ οὗ ΗΒ τηϑϑίθγ, βῃα ργοσπβ ἴῃ πα ΡῈ 
᾿πάθϑα τρογο ταΐγαοίθβ ἐΠδη ἔπι ἔοσταοσ, Ὀπὲ ἴῃ τοραγαὰ ἰο 116 Βρὶ τὶ - 
ἔπ] ῬΟΟΥ οὗ 18 ΔΡΘΠΟΥ͂ 8.818 οΟΙ ΙΒ: ΘΓ ΌΪῪ ὈΘΗΐηἃ [Π6 ῬΟΟΥ 
Δ Πα ΘΠΟΙΡῪ οὗ ̓ ἷδ τηδβίθσ. [ἢ {89 ρϑύβοῃ οὗ ΕἸ] 178 {Π6 ρσορῃοεϊο 
ῬΟΥΤΟΥ ΓΘΔΟἾ68 [18 συ]τηϊαἰϊηρ ροϊπῦ. Α.8 ἃ βοοοῃὰ Μοβββ ἴθ δά πη]- 
ηἰβίοιβ (6 ἰατὺ δῃά 18 Ζϑαϊουβ ζῸΓ {π6 Βοποὺγ οὔ ἴη9 Ιωοσὰ, ἴῃ 

ΟΓΟΣ ἴο Ὀγίηρσ Ῥδοῖκς ἰο Εἴτα ᾿ἷ8 Θομίθιηροσασίοβ σσθο μδᾶ [Ἀ]]θῃ 
ἄοτα αοά, ἴο ἰση ἴμ6 ᾿θασὶ οὗ (δ ἔβ[!ουβ ἰο ἐμ6 οἰ Ἰάσθη δπα. 
1Π6 Βοδγὲ οὗ {πιὸ ομ] άγθη το {ποῖν ΔΈ μουβ (οορ. Μα]. 11}, 234 ἀπὰ 
Ἡοηρβίθη. ΟἸσίβίοὶ. οὐ 11.) ὙΠ ταϊγαοΐθβ οἵ Μοβθδ δζὸ ἴμδγο- 
ἔοτϑ ῬΑ γοροαίθα ἴῃ 5 "6 ἀπὰ οοπάποι (χνίϊ!. ἀπά χῖχ.) Βαΐ 
αἱ 10:0 ΒΆ11η6 Εἶπι6 88 ρΙΌρῃμοϑι ἢ ͵8 ποῖ τη ΓΟ [86 ΤΌγοσαππον δαΐ 
ΡΑΓΈΪΥ [86 τηοάο] οὗ ἔπ στϑαὶ ργορῃθὶ ῥργοιηβθα ὉΥ Μόοβεβ, γῆο 
8ῃοιυ]ὰ [18] [16 ἰανν δῃὰ {π᾿ ργορμοίβ, Μαΐξ. νυ. 17. Ηΐβ που- 
18γβ 6 118} οσιγδοιϊοη, ᾿νἷ5 βοζοῦτη αἱ Ζαγθρβδί Ὀγπρίπρ ἃ 0]688- 
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ἱπρ' ἴο {6 ρίουβ μοί ὑγουηδη, πα βθνθγαὶ οἵμον ἐμίπρβ, ροϊπὲ 
ἴο {π6 {ἰπ|9 ψθη {Π6 Ἰωογὰ αἶϑὸ ν7}}} σαβ9 [πὸ μοδίβϑῃ ἴο ρασίδκο 
ἴῃ 6116 Ὀ]οβδίηρβ οὔ {π6 Κίηράομι οὗ αοά; ἀπά ἐδθ γαϊδίηρ οἵ [89 
ἀθαα οἸΣ]ὰ οὗἹἉ 169 νχίάον ροσίογιηϑαά ὃγ ̓ ἰπι, ἃ8 νγ6}} 88 [ιἷ8 ἀϑοθηΐ 
Ἰπίο Ββᾶνβϑῃ, 8ΓῸ ΕΥ̓́ΡΩ8 οὗ [μ6 ταἰβίπρ' οὗ [16 ἀ68ά δπὰ ἐπ δϑοθπά- 
εἷοῃ ἰπῃίο ἤθάνθῃ οὗ ΟἸγῖβε, θοίογθ ννοβϑθ οοϊηΐηρ 188 ϑρὶτῖς οὗ 
ἘΠ 6" ννὰβ γουϊνοὰ ἴῃ όομη (Π6 Βαριῖϑι. 

Υ. 1. Τὸ ἔγβὲε ἀρρθδιάποϑ οὗ ἘΠ 1] ἢ 18 βοιηδθνν δὲ τοΥ βίο ΟΌ 8. 
Ἦο ἴδ ποῖ ἱπίγοδαςοα ἴῃ 186 ἔοστ υβαλ] οα {π6 ἀρρβϑᾶσδποβ οἵ [86 
ΟΥΒΟΣ ῬΓΟΡΒοῖβ ἐπ ΟἿΡ ΒΟΟΚΒ: “1Π6 πογὰ οὗ [η9 Ιωογὰ οαῖμθ ἴο 
δι, Ὀυῦ σοπηθβ ἔοσψαγὰ 411 δ ὁποθ δπὰ δηπουποθβ ἃ ρϑῃδὶ 
τηΐγοἷθ ἴο ΑΠΌ ἴῃ [86 πᾶπιθ οὗ ἴπ6 1ωοσὰά. Τΐβ πιρῃΐ Ὀ6 π 
ΒΟΙῚΘ ΤΘΑΒΌΓΘ ΟΧρίαἰηοα ὈΥ {πο δος {μαῦ οὨ]Υ {δὲ Ἰοδάϊηρ ουθηΐβ 
ἴῃ {18 ρχοσθθάϊπρ' ἂγθ οοτηπηπηϊοαῖοα ; [Ὁ πο ἀουδὲ ΕἸ] 1) δὲ ἐπ 
Β81ῺΘ [ἴπ|6 δίαϊθα ἴο ΑΠδΌ {ἢ οαυ8β6 οὗ [0 ρ618] Ἰαάρτηθηξ ἰο δ6 
ἸηΠϊοῖοα Ὀγ 1π0 Ἰμογὰ οἱ ἰιΐπὶ δῃὰ ἢΐ8 ρθορ]β, 16 6 ἀϊά ποῖ αἷϑὸ 
Δάτη  Πἰϑ[6 Γ᾽ ἴο Ηἷπὶ ἃ ϑθύθγα σχεῦυκο, 89 ποὺ ὑγογάβ θα ΟΠ] ἀθθάβ 
γ ΤῸ οϑ]ου]αίοα ἴο Ὀγοαὶκ {π6 οράπγαία μϑατὶ οὗ {Π|ὸ Κίησ. Βαὶ αἱ 
[Πι6 Βᾶ1η6 ἰἰπι9 1{ 18 ἴῃ ΠΑΓΙΏΟΩΥ ὙΠ [Π6 ῬΘΟΌΪΙ ΑΓ ρθγβοπα εν οὗ 
ΟἿΓ Ῥχορἢοί, δοοογάϊηρ ἴο ψ μοι [Π6 Ὀ νῖπο βρ᾽ για] ρόνγον ρτθ- 
βθη 8 1186] 1π ᾿ιΐτα 88 1 ΤΟΤΘ Ῥθσβοη θα, 8βο {πᾶἰ 8 οοπάποί 18 [0 
Ὀ6 τοραγάθα πιοτὸ 88 ἴπ9 ἱπηηηθαϊαίθ γοϑαϊὲ οὐὗὨἨ [8:6 ῬΘγβοῃ δὶ 
δτδηϊθα ἰο Εἶπα ἔγομῃ ἀθουθ, [μη 88 [ῃ6 τηϑαϊαΐθ ὀχργθϑϑίοῃ οὗ 
ΤΑΟΠΊΘΗΪΑΥΥ ἱπβρίγαϊΐοῃ, ἴῃ σοηβοαπθηοα οὗ Ὑ ΐοἢ [π6 ΟΥΒΟΓ ῥτὸ- 
ῬΠοΙῖΒ ἀρρθαῦ γδέμὺ [Π6 ἱπβίσυπιθηίβ οὔ {Π6 1ωογά.---Βαξ ἃ πο άογ- 
ἔα] ἀαγκηθβ8 ἤδη ΡΒ ΟΥῸΡ ἢ οτἱρίη. ΤῊΐβ 15 οουϊοῦβν ἱπάϊοαὐθα 
ὈΥ 186 οριποῖ ΦΦΨΡΙν {᾿|ὸ ΤΙΒΗ το; Ὀαΐ ἃ ΒΨ οὐ ΤΙΒΌΣΙ 

ΠΟΥΏΘΓΘ ΟΟΟΌΓΒ 88 (Π6 ΠΑΠῚ6 οὗ ἃ ἰοῦ ΟΥ̓ Ρΐαςο ἴ ἴῃ Ῥαϊεδεϊηε. 

1.ΑΒ ἴον Ἐχβπιρὶθ Ὁ. ἃ 180. αϑβυπηθβ: ποπ ἀμδίωπι ἐεέ, Εἰΐαπι σοίο 
αεἰμαπίοτι ρμγίια Αλαὖ γέσοπι πιοπμῖεδε ἀδ αὐάϊοαπαο δι Βααὶ εἰ 
οοἰσπάο τορὸ 7,20; 204 οἰιπι δἰ ϑιγάαι αὐλίδεγοὲ ατιγοε, ΕἸἰΐαΦ α οογδὶς αὐ 
οογδεγα οοηὶί αὐ ἰοίαπι ἰΟΥΥαπι ρογοιι δὶς εἰογ ἰ αίδ, μὲ ἀλαῦ δὲ ἰάοϊοϊαίτα 
αἰοσγοπέ, ποη Βααὶ, μὲ ἱρεὶ ἐ Ῥμια θα, “εἰ ὥομηι ὁόγμπι ἄατὸ ρἱμοίαπι 
τιοεϑθηι, ὁσίΘΥΠη μ,6 ἰΟΥ̓ΥῸ ὕοΉα, δίο. 

3 ἩΠ]]ον ἱπάθοᾶ πη μ6 Οποπιαδί. δηθὰ Βοϊδηᾶ, Ῥαὶ. ἐϊϊ, ». 1085, μανθ 
οοποϊυδοα ἔτοπι Τοῦ. ἱ. 2, δοοοτάϊηρ ἰο ψμΐῖο [86 ο]ά Τοῦ νγδβ Ἰοὰ 
σδρίϊνο ουΐ οἵ Θίσβη ἰπ ΠΡΉΕ υγ 186 Αδαγτίθα Κίηρ, (δαὶ (δῖ8 ἕοττα 
88 186 δἰγίΒ- ΡΪδοο οἵ ΕἸ 788: Ὀαὺ 1818 Θίσβη (801 οὐτεβ 118 οὐ βίῃ ἰο 8 
ἔαϊβο ἰγαπδδίϊου οὗ 6 ἩθΌγο ὩΦΓΙΩ ἴα {80 ΠΧΧ, 88 {86 Θοπιραγὶ- 

δοη οἵ ἐ6 Ἡοῦτον ἰοχὶ οὐ! οα ἘΥ͂ Μιυπδέον ἴῃ ἐμ 41} νοῖ. οὔ 1μ6 Πωοπ- 
ἄοπ Ροϊγρίοιί ϑῆονσβι δΔ]βο {π6 Ἠοργονν ἰγθϑίϊβθ οὗ τ86. δοοῖς οὗ 'ΓοΡὶ 

»-ς 
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ἼΠπι6 ρῆγαβο Ὁ ΒΓ “ ἔροτα {μ6 σϑοϊἀθηΐβ οἵ (Ἰ]οαάβ,᾽ 4180, 

Ῥτονθ8 ποῖ ΟὨΪῪ ἐμαὶ ἧι νγγδβ ἢο παίϊνο ΟἤΠεδάϊεο θαΐ α ΒΟΪΟΌΣΠΕΣ 
ΤΠ 6ΧΘ [Ὸ ἃ ἔἶπιθ, Βαϊ ροϊπῖδ δ 1}: βαπΊ6 ἔτηα ἰὸ ἃ ἔογεῖρτι οσἱρίῃ. 
ον 1. ἘΠ] 17 ἷν Ββαὰ ὕδϑῃ ὈῪ Ὀἰγί ἃ 8] }]1θαπ, 88 80 ἸΏΔΠΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, 
Β6 ψουῦά παν θθθὴ βι ἘΠ οἰ ΠΕ ἱπαϊοαιθά ἰο ουθυν [βγϑο} 1186 ὈΥ 
Ὧι ἀεδισπαίίοη ἤοτῃ ἢ18 ὈἰγΈΒ-Ρ]Δοθ, ἀπά {Π6 τϑιμασκ, (μαῦ ἢθ 
Βα]οη θα ἴο [89 χοβι θη οὗ ΟἸἸοαα, νοῦ] ἤανθ Ῥθθη βυρογῆμποιυϑ, 
88 ὯΟ ὈΙΟΡΤΑΡΏΥ πὶ ἔπ ἴοστῃ οὐὗἁ δῆπαῖβ γὰ8 ἴο Ὀ6 ρίνϑῃ οἵ Μη). 
Βαϊ οπ ἴΠθ σοπίσασυ, ἰΓ ἢθ νγαβ ἃ ἔογεΐρτιογ, εὐ ποία ἐτίδιι Πδγαοὶ 

οτίωπαάι (ΘεὈ. Θομιμ.) ἐπ6 δαάϊείοι οὗὨ {μ6 τοδί ἀθηξβ οὗ (1684 νγδϑ 
ΤΙΘΟΘΕΒΑΣΎ ἴ0 δοοοππῖί [ῸΓ ἢ18 Δρρϑδῦβῃοθ. "ΟῚ τυυδὲ ἘΠ γΘίοσΘ 
ἄἀοποῖβ [16 οτἱσίῃ οἵ Ἐ]1}7 8} ἔγοστα δῃ ἀπ πόνσῃ ρ]αςο μοὶ θοϊοηρίης 
ἴο [βγϑεὶ. Νοῖ ἘΣῪ ἱπηργοθ Ὁ ]9 18 [Π6 οοη]θοίαγα οὗ ́ . Ὁ). ΜΙΝ. 
ταῦ 6 ταῖρι αν Ὀθθη δὴ Ιβῃτη86}16, ἃ8 [818 ρβθορὶθ δογάθγοά 
ου ΕἸἸοαά, ἀπά τοίαϊποα {86 Κπον]εᾶρθ οὔ [μ8 οὔθ αοά ἱπῃοσγίιοά 
ἔγουῃ [86 ρδίγαγο ΑἸ γϑἤδηὶ ἸΟΩ ΚΘ ὑμδπ οἴπον μϑαιῃθηβ.: ΤῊΘ 
ΘΔ] Ἰηρ οἵ ἃ ἔοσοί ποῦ 18 ἴῃ Κοορίηρ τὶ Ηἷ8 ἀοϑυϊπαιίοη. Α8 ἢθ 
ὙΥ85 0 5γδο 16 ὈΥ ὈἰΓΊΠ, ἢ νγᾶ8 αἶδο ἴο αν 0 βοι]6α ρ]δςθ οὗἵἁ 
ΤΟΒΙ6ΘΠΟΘ ἴῃ 1βγ86]. ΒΥ ἌἽδμοοβίῃηρ [Ὁ ὨἱπιΕ6}} ἃ ταϊ ηἸβίον ἔγτοπι {Π 6 
Βοαίμοῃ αηὰ οδ]]ΐηρ ᾿ΐπὶ ἰηΐο 18 ἰδῃ, [6 Ἰωογὰ ἀθβίρηθα ἴὸ 
βῇον Ιβγαϑὶ ἰο ἢἷ8 8ῃδηιθ, {πᾶΐ, 1 ᾿θ [6]] ᾿τΌτὰ ἷ8 γοσαίίοῃ ἈΥ͂ 
Ρδυβθυθσίηρ ἴῃ δροβίαϑυ, δ6 δὰ [Π6 ῬΟΥ͂ΤΟΣ (0 64}} {16 ποδί θη ἴὸ 
Β6 {86 Ρθορῖθ οὗ Ηἰβ σονθηδηΐ δπὰ δάορὶ ἐμθιὴ Ἰηΐο ἢ18 Κίῃρσάομμ.3 

ὉὉ]18 9 ὈῪ ΕΔρΊσδ, νν αἰομ 18 ἃ ἐγδῃβδίϊοη ἤγοτῃ (86 ασθοὶς (θοταρ. ἀθ 
οἷο, Εἰμὶ. Ρ. 424) [88 ἌΨΓ δηὰ ποὶίμοῦ (86 Ῥμίραίε ποῦ {89 

βγεῖδο νογείοῃ, Ὑἱομ, Βοιγονοσ, τγ88 τηϑάθ ἔγοπι 186 αστθοῖκ ἰοχέ, Κποννβ 
8 ΤὨΐΒΡ6. 

1 Ηρτζὸ νγ πιϊρ ῦ α͵80 οἰΐθ ἐμθ ἰγδάἴοη ἴπ Ῥεεμαερίρλ. ἀε ρ»γορῆ. ο. ὅ, 
Μοογοίδ. Τψν. διὰ 7οἰάυν. Η ἑθραὶ., {ναὶ ὯΘ ϑργδπρ' ἔτοπι Αταρίδ, 860 
ΚΊΟΡοΟΙ 1. ὑ. 14, ποί. 8, ΣῈ 1ὲ νπϑγο ποῖ ργονϑᾶ ὑπμβίοσϊοδὶ ἐς {86 δἀάϊ- 
ἐΐοπ, (μαὲ μ6 νγδβ 8180 οὗ {86 ἐτῖδ6 οὗ 1μονὶ ἀπά δ ρῥγίεβί, Βοβίαθβ, γῇ 
᾿Αράβων ΟΥ̓ Ατδθίδ ἴῃ [8686 Ἰδίθυ τυ υϊίογβ 18 ἴ0 ἰω πῃαἀοτγβίοο ἴῃ σοπογαὶ 
οὗ {86 ὁομπίτΥ οαδβὶ οὗ {μ6 Ψοτάδη, 

3 Τμο ποι- [βτδο] δι οτὶρίῃ οὔ Ε]}788 888 ἐο Ὀθθῃ 80 οἴβηβῖνο ἴῸ 
δχροδίίοσβ, μδὺ ψόβορδυβ (ἀπέϊᾳ. νἱϊ!. 18, 2) ἱπνθηΐβ ἃ ἰονγῃ Θεσβώνη ἱπ 
ΟἸοδά, διὰ ΟἸοτίοαβ, το μδ8 βὸ τοσοῦ, Ρθποίγδίϊομ 88 ἰο ἀΐϑοθστι 86 
ἐττθ οτἱρίπ οὗ [86 βυρροθοᾶ ἰοτῃ οὗἨἉ ΤΆΪβνο ἱπ ΤῸΡ. 1. 2, '8 γϑὲ πιοσθ 
νης 19 Δβδάπη6 ἴδιο Θχίβίθῃοθ οὗ αὶ ἰονγῃ οὐ υἹ]]αρὸ ΤΆΪΒΌΘ Βοϊ που Βα σ 
ἐπ (86 Ἰαπὰ οὗἨἁ 18τ86] ἔμδὴ ἴο δά πιϊί, ἑαπὶ δ:ἰπιίωπι ρνγορλείαπι Ῥγοδείψ- 
ἐμπι αμὲ ἐς Ῥγοβοίψεϊδ οὐϊωπάμηι βιῖδθε. ΤᾺΪ8 τορυρηδποο μ85 Ἰθὰ {πὸ 
ταοάοτῃ ΒΟ] ορἾΔη8 8180 ἴὸ ρῖνθ δὶ ὁῃμοθ ὑποοπαϊεοηδὶ ογοάϊε ἴο {6 
Ἴπότο ἰβδη 166 0]6 δυϊ μου οὗἉ [6 Ῥοοῖ οὗ Τοροὶ ἴον ΤῊ δθο. 
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Το ϑχργοβδβίοῃ οὐ ΕἸ1}8}}, “9 .Α8 Ψεβονδὰ ἀοἂ οἵ 1βγ80] [ἱνϑίῃ, 
Μ οτὶ 1 Βοσυο, ἔμογθ 8881} ποῖ [8]1] ἀθὺγ ΟΥὁ σαὶπ {8680 γβᾶσβ θπξ 

βοοογαϊηρ ἴο τὰν ψοχά," ἵπ ΜΒΙΟἢ αὲ οπο6 ἐ86 ταὶρηγ βρίσιε οὗ 
1118. ῥγόρμθῦ Ἀρρθδγβ ἴῃ 4}1 118 σταπάθαγ, ἰδ ἃ ϑρθοΐδὶ δρρ]ῖς8- 
τοι οὗ [86 ψαγηΐηρδ δηα {Πγϑαίθηϊηρβ οὗ [Π6 ἰανν, Πεαΐ. χὶ. 16 ἢ, 
1μον. χχνὶ. 19, ἤθαϊ. χχνήϊ, 28 ἢ, ἴο δἷβ οὐσῃι 1Δο]αίγουβ {{πι68. 
Ου ΦῈΡ ΤῸΝ ὁοπιρ. ΤΟΙΏΔ ΚΒ ἢ. 8. ΤῈ6 προσ ὈΌΨΤ ἱΏΡ 1168 

πὸ ἀοῆπίϊο ρουῖοά. Τὴ βία θυμθηςξ οὗ ἔπ ἀπταῖίοι οὗ [Π6 ρα η8ἢ- 
τοϑηδ δῃπουπορᾶ σου ὰ μᾶγθ ΟὨΪΥ θα κοηθα {86 οβδϑοὶ οὗ [ΐβ 
πΟΓᾺ, 88 8 τηϊβίουϊ απ, {Π9 Θὰ οὗ σι οἢ β ΚπονγΏ, 18 ΠΟΤ ΘΑΒΥ 
ἴο Β6αγ. [Ιπ [Π6 "2 ἜΡ-ΌΝ 5. 1168. ἃ βευἸκίηρ οομέγαβὲ θ6- 

ἔνθα ΕἸ] 8} δα οἴου ρτορϑίβ : πίϑέ ὁ00 θὲ ποη αἴζιι8 υἷν, οἰἱατηιδὲ 
Ῥτορλοία 81 υοἱ ρτορλθέαπι πιθηξίαξιιν, ἀΐσονο. ὅϑ6Ὁ. βομι. 

γν. 3--Ὁ. Αἴον ἘΠ) 4} δηπουῃοοβ ἔπ6 ρυηἰϑητηθης ἴο ΑΒΔ, 
ΒΘ πιυβὲ Ηἷ4θ ᾿ϊπι861} αἱ (οὐ β οοιππιαηᾶ, υη}}} ἐμθ ἄπιθ οἵ 
Ρυπίβμπιθηΐξ ἢδ8 τοϑομοα [18 θη. ΤῊΪβ Θοποθαἰπηθηὶ νγα8 ποῖ 80 
ΤΑΌΘΝ ἴο βθοῦγο ΕἸ) ἢ Όσα ἴΠ6 Δηροῦ δηᾶ [Π6 ρογβοουίοη οἵ 
ΑΒΔΡ δῃὰ “6ζοθοῖ, ἕος ΕἼ) ἢ ἀουνγατ 8. ἀρρθαῖβ θοίοσε ἔμθτα 
ΒΟ νἱβουαὶ ἔθασ, θαΐ ἴο ρῥγϑνϑῃξ; φιμοπιίπιδ Αολαδιιδ αὖ 60 

»είονεί ρώπαά τοπιοίϊοπεπι. Οἷα δπῖπι ρτορλοία ἀἰπτοναί, αὦ υον- 
ὄμηι βδιύρη υσπίμσαηι ρἰμυΐαηι, μέΐψιιΘ ὠγϑίδϑοηξ δμην οἱ γειδογ θὲ 
υδηῖγο. 8ϑ6Ὁ. βοια. ΤῊΘ ἸΏΔΠΠΟΡ πῃ τ Βῖοῖ ΕΠ] Δ ἢ δηπουποράᾶ 
[86 οοββαίίοη οὐ γαΐϊῃ τησβὺ πᾶν ργοάποοα (π6 ἱπιρχϑϑϑίομ ἱπ 
ΑΒΔ Β ταὶπά, {πᾶὶῷ ΒΘ μδά Ὀτουρϊὶ {μ18 ρίαρτιθ οῃ {Π| ΘΟ ΕΓΥ ὈΥ 
ἃ ταλρῖς ρΟνΤῸΓ οδέαϊηοα ἤτοι (ὐοά, νὴ! τ μΐοἢ τγᾶβ ΠΟ ββϑαυ  Υ 
φοπποοίθα {π6 Β6] 16, ἐμαὺ ἢ, 88 ΒΟ0η 858 8 ΟὨΪΥ νυ 864, νγα8 40] 
ὉΥ {Π6 βᾶτηθ Ἰπδρὶο ρονγοσ, ἡ ῃΐοῖ δοοογαϊηρ ἴο ὅ4π|. ν. 17 ἢ. γα 8 
δ18 Ῥγάγοῦ, (0 οβδοι 1.8 γϑίασῃ. [π ογάθν {μογεΐοσο ἴο οαΐ οδ᾽ [ῃ9 
φΟΒΒΙὈΠΠΕΥ οὗἨ ΔΠΥ δἰθιαρίὶ ἴο του [Ὧ9 ρυορμοὺ ἰο {μ15, ΕΠ) ἢ 18 
ὙΠ πάγανσῃ Όυ ἢ 8 ΟΥ65 δ ηἃ ᾿ΐ8 Θμ υἱΓ]68, ἃ8 ἮΘ 8 ἰο ῃἰ46 Ὠϊπ156}} 
αὐ ἴμ6 Ὀγοοὶς ΟΒοσῖ 1η 8 Βο  αγῪ ἀοβοτὲ οαβὲ οὗ ϑαπιατῖα. ΤῊΗ6 
βἰταδίίοῃ οὗὨ 8 ὈτΟΟΚ 8 ποὲ Κποσῃ. ΕὙΟΙΙ {Π6 Διί στ οὗ 
{86 Ὁ Ὅν» ΜΕΘ. ΤΩΔΥ πιθδῃ δαϑὲ οὐ «“ογάβῃ, οορ. θη. χχν. 

18, θαξ αἰ8ο ἰπ εἰρβξ οὐ Φογάδῃ, οοΐιρ. θη. χνΐ. 12, χνὶ!. 16, 
χίῖχ. 28, ἰδ ἰδ Θυθῃ 4αθϑί μα], τ ΠϑίμοΣ ἴδ ἰδ ἰο ὈΘ ΒουρΡὮ οα {86 
δαϑί βἰ46 οἵ Ψογάβῃ, 68 νυ. Βδθπιοσ, ΡᾺ]. ῥ. 67, αἴογ Εαβθῦ. ἀπά 
“7 ῃΌΠη6 888. η168, οὐ ἢ ἢ Βοϊαπά, Ρα]. ρ. 298 δηὰ οἵποῦβ, οὐ [89 
᾿εϑί, ὙΤταάϊίοη, ἰο πιο ἢ ΒΟΥΤΘγΕΓ πὸ νοΐ 18 ἴο Ὀ9 αἰξδομοά, 

»..ἙΨῃ 
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Ῥοϊηίδ ἱξ ουξ 'π ῬΉ8886]18 οὐ [18 β'4θ {Π6 Ψογάδη, 866 δ]. Ραὶ]. 
Ρ. 4: αῃὰ 6.68. ἐΐέ8. 11. 719.: ΑἹ 4}} ὀνοπίβ ἴἃ τηπβὲ παν ἤοτοα 
ἴῃ 8 Μγϑϑίθ 8 Πα ΒΟ ΥΟΘΙΥ ΔοΟο9810]6 βο  πι4θ ; 18 18 ἐο ὃς ᾿πἔδυτοά 

ποῖ ΟὨΪΥ ἔἴοπι {πὸ ἀθδῖρτι, υἱτἢ πο ἰδ τγαθ ἀρροϊπίοα 848 {Π9 
Τοβί ἄθηοο οὗ Ε]1]8}}, θπὶ α͵80 ἔγομι (μι18, {πᾶὶ ἐξ ργϑθῃΐθα ΠΟ τθΔἢΒ 
οὗ δαρροτέ Ὀπΐ νγαΐθγ, οῃ συ μἱοἢ δοοοὰπὶ ἐμο Ἰμογὰ σοτημαδηΔοὰ 
186 γτάνθῃ8 ὕο Ὀτίηρ πἰηι ἐοοά. ΤῊ Ϊ8 πηΐγδο]6 οὗ [0 ΤΊ νη 8 μρονσο 
δ πα ρῥγονϊάθῃοα ἔογ [ιἷ8 οσσῃ, ΒΥ το ἢ [Π6 οοπβάθηοο οὗ [Π9 ῥτο- 
ΡΒαῖ τηυβὺ ἢᾶνθ ῬΘΘἢ 5 γθηρ᾽ Θηθα ἴῸΥ [Π6 ἈρρΥΌδοΠηρ σομΗϊοΣ 
πῖτἢ ἘΠι6 ἸΔο]αἴοτβ ἀπά {Π6 βυ βουίηρβ πὰ ργῖνδιοπβ ἀυγαι τη ρ Εἰπὶ 
π᾿ Ηἷα νοοδίϊοῃ, ρᾷνθ τι ῃΥ οἵ ὑπ οἷά {πϑοϊορίδηβ βαοἢ οδβηςθ, 
1μιδὲ ἘΈ 6 ἐμαηρθὰ ἔμ ἐγου ]θβοπηθ ΧΆ ΘηΒ ΠΟΥ͂ ἰπΐο ΑΥ̓ΘΌΐ8ΗΒ, 
ποῦν ἱπίο Ογθΐοβ, (ἱπμδἰίαπίβ οὐ δ ἱπηαρΊ ΠΑΡῪ ΟἿ ΟΥ̓ΡΟ, ΟΥ̓ 
ἀνσθι!οσβ οὰ {6 το ΟΥΘ8), πον ἱπίο τπϑγομδηΐβ,2 ποὶ τοβοοηρ 

1 Μδὴν οἷά (μοοϊορίαηβ οοπδίδον ἰὺ ἰδοπεῖοαὶ τι τ (μ6 Ῥτοοκ Κδηδα, 
ταθπίϊοποά .7008. χνΐ. 8, χυὶϊ, 9, ἑοστοΐπρ' (86 Ὀουπάδεγ οὗ ΕΡμγαὶπι δπᾶ 
Αβδοσ, οοῦιρ. Βοςῖ. Ηΐεγοζ. Ἰϊ. ρ. 210, δαΐ πίμουῦ ΔΩ ρτουπά. [,880]γ, 
Βορίμβου (Ραὶ. 11. ῥ. 584) 8 ἱποϊ πθὰ ἰο βθὸκ 1 ἴπ (89 Υ δὰγ οἱ Καὶ, 
σα μῖο ἢ {4}15 ἱπίο {Π6 “οτγάδῃ Ὀοβί4δ }ογῖομο, δηᾶὰ δϑοῦΐ ἔννο μοῦγβ ἰο [ῃ0 
οδβὲ οὗ 1ἴ, δηὰ ἐοσιηθὰ ἐπ Ὀουπάδευ οὗ «πἀδὲῖ ἐπὰ [βγϑοὶ, οὐ ὑδύνγθοῃ 
ἴδε ἐτῖδ68 οὗὅἁ τ τηῤϑον δπὰ Βεη͵απιῖπ (Εο6. 11. 826.) [τ ἕλνουτ οἵ (μΐ9 
οοπ͵οείατο πουϊὰ θ6 {π6 νὰ παίαγο οἵ (ΐ8 γϑρίου, 18 (μ6 Ἰοῃρ' νδ]]ου οὗ 
το Φογάδη αἰὰ ποὶ οοπίδίη βϑνθγαὶ ἄθβογί δηὰ πη θδδιιοὰ ἀϊβέγϊοίθ ; 
Βαϊ αραϊπϑί 1ἰ 18 (86 οἶοθθ ῥγοχίπιϊευ οὐ “οσγίοιο ὑμ6ὰ τοϑυλ ὈΥ ΗΠΕὶ, 
πο ἢ δὲ (18 {ἶπηα τηδὰθ δ ΟΧδοί βροὶ ΒΟΆΓΟΘΙΥ εϊ ἴον ἃ βθοῦγο ρἶδοα 
οὗἁ δοποθϑὶπιθηΐ. 

3 ΤΉ 680 πόπάογ] ὨΥροί6868 ἀγο, ἱπάθϑᾶ, 4}1 φοπο  υβῖ νου τοζαϊοα ὈῪ 
Βοςδ,, λίεγοξ. 1. ἰ, 2, ο. 18, ν. 214, θὰξ αν Ὀθθῃ δίῃοο δρδίῃ Ὀγουρας 
Ἰοσπατὰ, Τμαβ (86 αβδιυπηρίΐοι, ἐμδὺ γ) }) 18 ἴ0 Ὀ6 ομδηρθὰ ἱπίο 

Ὁ ΎΨ» Ὁ’ Κα δαοηγτοοῦϑ πτῖθοτ ἕπ Βογοσ᾿Β 8116. Μδξ. ἢ, Ῥτοᾶ, νἱϊ. 8, 
Ρ. 4218, ὈΥ 76μη, Εἶπ]. 11. 1 Ρ. 261, διὰ Μογασ, Ηεγπιθηθαὶ. ἃ. Α. Τ. 
1, Ρ. 261: ΤΆ ϑοδοῃᾶ, ὑπαὶ γι γ Ἵῳ ὝθΓΟ ἱπμδ ίαπία οὗ {π οἷἐγ Οτρὸ 

ογ οἵ ἐδ σοοκ Οτοῦ, δον Ἐ. συᾶαξ ἴῃ Βεγοδοῖ. ταδὸ. ο. 38, 88 ῬΘθῃ 
τοπονοᾶ ὃῪ Ηστγπι. Υ. ἃ. Ηδγᾶϊ, διὰ τποτα τθοθῃί! ΕΥ̓ Ὠδῖμθ, δον 
Ἐοϊαπὰ (Ρα]. Ρ. 918 7.) ̓ ιδᾶ αἰγοδάν ργονϑὰ {86 ποπ-ϑσ:βίθῃοβ οὗ 8 ἴονγῃ 
οἵ {πῖ8 πᾶπιθ. Το οχρδπαίΐου οὗ Ὁ Ρ ΒΥ πιογοδηΐθ, ἢ88 τηϑὺ τὶ 

Ἰοδϑοὶ ἕλνουσ, ἱπουρῶ ἰΐ τοϑίβ οὐ Εσζοϊς. χχνῖϊ. 27, δα ξ Θυτο;θουβΙΥ, 88 
5" ἴο τοΐῃ 916, ΤΏΔῪ οογίδίὨἸΥ τηθδη, ἰο ἰγϑθ τ ἢ ὁπ, Ὀαὐ .γ.}) ΠΟΥ͂ΘΣ 

εἰσοϊβοα Ὦγ ̓ ἐ8617 8 τηοτομβδηὶ, {. Ὁ. ΜΊοΝ., ἱπᾶεθᾶ, φοποθᾶθβ 18 σίρμς 
1ο 6 ποτὰ Ὡυ νυ» Ὀαΐ Θπιάθανοῦτβ (0 ὀχρί δίῃ ἐμ ποηᾶον Ὡβίθγα νυ, δ8 
μὲ πιϑῖκαβ ἐδ ῥτορμοὺ ἅνγ6}} ἐπ [δ)6 νἱοἴμ!Ὑ οὗἨ δ στϑδὶ σαύθῃ-ροοΐ, δηὰ 
ἴδοη, τοίοττίπρ ἰο Π606}᾽5 Φαράρταϊκε. (8, 188, δϑβύτωηϑβ, ὑἱμδὲ ΕἸ178Ὰ 
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ἐπαῦ ὈΥ δυσὶ αβϑατηρίϊοῃδ, ἱγγοβρϑοίνθ οἱ δ] οἴου στουπάβ, 86 
ταδίῃ οδ͵θοὶ οὗὨ {π6 Ὠατγαῖνο 18 ἀἰγθο ιν ἐγαβιγαιθά. Ἐὸν 16 τε 
Ρτονί θὰ ἐπα ργορίιδὲ ῖτμ ἴοοὐ ἔος βθνδσαὶ τωοπίμβ, 18 δϑοάθ 
τασδὺ 8000 πᾶν Ὀθοοπια Κπουσῃ ἴο {π6 Κίῃρ, Θβρθοΐδν 1, δοσογά- 

ἴῃρ ἴο ν. 0, [ΒΥ Ὀγοῦρμι Βἷπι ἔσοά δνθῦυ τηοτπίηρ δῃά ἐνθηϊηρν 
ψ 86} ἴξ πουἹὰ πᾶνθ θθθη βαοίθπὶ ἴο μανθ βιγπιβῃθὰ [ῃ 6 πϑοαϑ- 
ΒΑΡῪ ΒΌΡΡΙΥ δ΄ 019 ἔΐπι6 [Ὁ βαύθγαὶ ἄδγβι Μίϑῃ τιῖριιὲ οοσίδι 
[ιᾶνθ αἰβο Ὀγουρης ψψαῖθν ἔσομαι τῃ6 ποῖριθουγίηρ “ογάδῃ, 80 {πὲ 
ἰδ που]Ἱὰ ποῖ ἴαᾶνθ Ὀθθὴ ΠΘΟΘββαΥυ (0 οἴδηρα 8 ᾿άϊπρ' Ρ͵8οθ 
αἴον Ἐπ ἀγγίηρ ἀρ οὗ {86 ΟΒοσῖι. ΥΥ̓Βοβοουθῦ δοκπον]θάροϑβ 
180 ᾿ἰνίηρ αοά, ν.}}] οοπῆάθ ἴῃ εἷβ οπιηἱροΐθποθ, [μὲ μ6 σϑπ 
οαυ86 [ν18 βογνδηΐϑ [0 6 πουτίβῃβα δνθη ὈΥ͂ σάσθηβ, αἰ ΠοῸρῃ, 
δοοογάϊηρ ἴο ἐπα ἤπο τϑηηαῖ οἵ ὙΊηον (ΒΎΥ. 1. 875) [ΠΟΥ τὸ 
οἴ Βογννῖθο {Π6 πιοβὲ γογζδοίουβ οὔ δὲγά8. 

γυ. 1--9. ΑΙογ βοπι8 ἔπι ἐμ6 Ῥσόοὸῖκ Ομ τ ἀτγίοά ἀρ, ἀπὰ 
ΕἸ) 6ἢ τϑοθῖνθά ἃ οοτηπιαπαὰ ἔροπι σα ἰο Ῥεΐαϊκϑ ᾿ἰπιβ6}} ἴο {86 
ΘιΔοπίδη Ζαγορμαίῃ, ἀπά ἐπ ἴο 186 Ιαπά οὗἨ [π6 ροά]688 ἔΈ μεσ 
οὗ 186 ροά]688 626 06], ἢ θτθ ἢθ σοπιτηαηάοα 8 νϊάουν ἴο ρσον] 6 
ἴοσ εἶπ. ὙΠῸ Ὁ] ΒΙπιοηὶ οὗ 1818 φοπιπιαπὰ γϑααϊγθά βίσοηρ ἔα 16}, 
το ψ ἰοὰ ἐπ Ἰμοτά μα ϑἠσοιπτγαροά Εἷπιὶ ὈΥ͂ 88 ταϊγαοῦϊοῦβ μτὸ- 

ἴοοῖκς αραΐπ ἔτοπι ἐπ 636 Ὀἱγὰ8 (86 τὶ Δ ο] δηὰ γουηρ Πατοβ, τ ἰοι (ΒΟΥ 
Ῥτοῦρης ἰο ὑπαὶ ποϑίθ, ρϑύθδρη δἷβο οδαρμῦ {δὸ ταῖθ, Β6] ἃ πιῖοθ, δπὰ 
ΠδΓΘΑ, τυ βίοι, ἴπ (μ6 στοδὲ ἀγουρὶί, οδπια ἰο ἀτίπκ αὐ [86 Ἀγοοῖς, παι 
ῬοτπΑρΒ (ἢ 6 τᾶνθηβ δᾶ ρουπορά ἀροῦ {πεπὶ πὰ ρίοἰκοὰ οαἱ {Ποῖγ γ68, 
ΟΥ, ἰαβέ]γ, βυοῖ ΤΑΥΘΏΒ, 88 γγ6}} 88 μανν Κ8, Βρδιτον ΔῊ ΚΒ, δηὰ ΓΔ] ΟΠ δ, 
ΙΩΔΥ͂ Ὦδν6 ἰδαρες Εἶπ ἰο παπί, Βαΐ ἱῃρϑῃϊου θῖν 88 (μΐ8 Ἰθαστιθᾶ τηδπ 
διὰ ῥγονϊ δὰ ἴῃ {Π18 ὙᾺΥ ΤῸ Υ (Π6 ἤθβιι, ᾿ι͵8 βαρδοῖ Ὑ [88 ἐογροίίθηῃ {86 
Ὀγοδά, σθἱοι ΕΠ 78, δοοοτάϊπρ; ἰο ἐμ ἰοχί, τϑοοϊνοὰ {πο υτῖβθ ἀ δ᾿ ἔτοπι 
ἴδο ταυθῆβὶ Αἱ ἐδ ῥγαβοηΐ ἀδὺ ἰὺ 18 βαβιοϊθης ἰο ἢδνθ πιοπέϊοποὰ ἐμῖ8 
ἩγΡροί μοβῖβ, ἰο νι ἴοι ονθη (Π6 υθηθγαθ]θ «1. «1. Η688 (6βὲ. 1. Ρ. ἐδ 
ἔϑυο [ΐἷβ Δρρτῦουϑὶ. Τλο ἰοχὶ Κηον 8 ποίμίηρ οὗ Ὀἱγά-οδίομῖπρ 
ποδί-σοδΙηρ, Ὀαὺ δοκπον]οᾶροβ ἴμ6 [μογὰ δηὰ Οτγοδίον οὗ ἐθ ογϑδίαγοβ, 
σῃ0 οοπιπιαπ ρα (ΔΘ ταν θῃ8 [0 ῥγονίθ [εἷ8 βευυδηί ΕἸ δ στ τἢ Ὀτεδὰ 
δπὰ Π68}.--- Τὸ πιοάοτη τδιϊοπ δ! ἰϑῖθ, βϑοίηρ [ῃ6 δοβαγα Υ οὗ {δὲ8 δἵ- 
ἰοπηρί δ ὀχροβίἐΐοθ, ἴδνθ δραπάοποραᾶ ἐμ ἰῃην θεῖ ρδίϊοι οἵ 80 τηδίίον οὗ 
ἔδοί Ἰγίηρ' αἱ {80 θαδ8ῖ8 οὗἉ {μ18 πατταίἑνθ, δηὰ Ἵοοπίθηϊοᾶ ἐμοπηβαῖνθα τι ἢ 
ΤΟΡΓΟΒοπ πρ' 1ὑ 88 8 τη οἰ ΠΡ6] 86 ἃ ὮὈΥ ἰγβα ἴοη, δπὰ ἀπογῖ τοι} }ν 
σοιπρατίπρ ὁ τι {π6 Ποδίμοπ {8 0168, (πδὲ Ογτὺβ γὰ5 Ξυοκ]οὰ ὉΥ 8 
δίο, Βοπιυϊαβ δπὰ Εθπιὰβ ὈΥ 8 βιι6- το ξ ΤΟΙ ΡΒ τγ88 [δὰ ὈΥ ἃ βίδρ, 
Ῥοϊίαβ Υ 8. ἤουβθ, ϑοιηίγαπηΐβ ὈῪ 8 ἄονϑ (οοπιρ. «εἰαπὶ αν. ἰδέ. χὶϊ, 
42, [Ζιυ. 1. 4, ΠΙοα. ϑῖο. τἴ, 4, σευϑεὶπὶ ᾿ζδε 1. 4, ῬΑ δεῖν, υἷε, Αροῖ!. ἴ, 5), 
δηὰ ΟΥΠΟΓ τη 8 ἀπὰ Ἰεροπᾶθ, 86ε0 Εδαϊροτ ἱ. ῥ. 4. Ρ. 822, Κποροὶ ἱ. Ρ. 
4. Ρ. 84, ὴ᾽πον, δπὰ οἴδιαγβ. 
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βοῦν δε ση δὲ 116 ὅτοοῖ ΟΠοτῖΕλ.---ϑνν ΥΡΌ 18 ΦΘΉΘΡΑΪΥ Ἔχρ]αἰποϑά, 

»οδὲ ἀπηύπι, αἴχον ἴΠ ἱπίονναὶ οἵ ἃ γϑδῦ, 88 πνοὰ [68 πῃἀου θα] Υ 

186 τηθαπίπρ οὔ ἃ φοπιρίοίο ἀοῆπίτο ροτγίοᾷ, ἔβαν ἴ5, α γϑατγ, ἱπ 
ο4368 ὙγΠ6γ6 ἴΠ6 ροσγοά ἀδειρπαιθα ὈΥ ἴδ ἀπηοιπίβ ἴο ἃ γὙϑαγ, εἰ ἘΠ 6 
ἔτοπι ἐΐι9 σοπίαχῖ, 88 [,ον. χχν. 29, 1 ὅδηι. χχνῖ. 7, οὐ ἤοπι (ἢ 9 
παίατα οἵ [86 {Ππὶπρ’ 45 παρ΄ χνῆ. 10. ΝΟΙΠΘΓ ἢδ5 ρΙασθ ἤεσθ, 
Δπ4 ὩΣ ἀδποίοβ δῇ ἱπάοβηϊία ἰοΠ ΡῈ ροσῖοά, ἱπ ν. 15, μονγονοῦ, 
ἃ Ρογίοα οὗ δὲ ἰϑαδὲ ὑνγο γϑᾶγϑ, οοῖῃρ. [86 τϑμαγκβ οἡ ΧυΪ], 1.--- 
ΠΡῚΣ Σαρεπτα (ΧΧ.) Δὰν οὐ [86 Μοάίτοσγαποαη ὅθ Ὀϑίτνθθπ 

Ἴγτο ἀπά 8[4οη. Οηἱγ {πὸ παπιθ οὗ (8 ΟΥ̓ ποὺ οχἰβί8, ϑαγα- 
[δηά, τυ ἢ ἃ ἰαῦρθ ν]]αρθ οα {π6 μοῖρ 8 δἀασθηῦ το [886 ΌΥΤΊΟΓ 
ΟἿ που θθᾶγ8, 886 ΒΟΌ. ῬΑ]. ἴ1ϊ. ». 690 

γν. 10---16. Αἱ τε ραίθ οὔ Ζαγρμδιη ἘΠ} 74) πηθοΐβ ἃ νιον 
επραροά ἴῃ μἱοκίηρ ἊΡ νοοά. ΤῸ αβοδγίαϊπ τυ μθίο 8116 ὙΕΓΘ 
ἴῃ6 ὁπ ἴο σμοῖῃ {Π6 Τωογὰ ἀϊγθοιθα ἢΐπι, ἢ6 8518 οὐ ΒῸΥ ὑγαῖου ἴὸ 
ἀγῖπκ ἀπά ἃ τποῦβ6] οὐ Ὀγθαά ἐο δαὶ, νυ ῃβΓθροη 8}}8 8581 Ὑ68 ἢΪπὶ 
ἢ ἃ Βο]θηη δϑβουθγαίϊοθ ὑπαὶ δὴ8 ἢ88 ποιμίηρ Ὀακθῃ Ο»Ὦ ἃ 

ςαΚ6 Βαϊκβὰ ἴῃ {{π|ὸ 88}:68, συ ῖοῖ βοσνοαὰ ἴον δγοδα ἴῃ 86 Εἰδ80) ῥαΐ 
ΟΗΪΥ ἃ Βαπαβῃ] οὔ πιθ8] ἴῃ ἃ θᾶγγοὶ δπὰ ἃ 11 1]6 οἷ] ἰῃ ἃ ογιβθ, δη 
18 ρα μουϊηρ σγοοά ἴο ργθρδῦδ ἴξ 0} Ἠθυβθὶ ἢ ἀπὰ ἢ 801, 88 816 
ΙΒμΘα ἴο δαὶ {{||8 1α8ὲ γοβϑιίάιθ δπὰ ἴμθη ἴο ἀΐθ.0 Ετοπὶ {ἢ} 18 
ΒΡΘΘΟΝ Οὔ Π6 σάον ἰδ ἀρρθατβ, οη [Π6 οη6 Βαπά, {παᾶὶ ἐμ ἀγοιρδς 
δ πὰ διηΐπο οχίοπάρα α8ο ονοῦ {π6 Ῥῃοηϊοΐδη οοαβῖ, 85 18 αἰτοβέθά 
4150 ὉΥ Μοπαπάου οὔ ΕἸρἢϑθϑβιβ ;} οπ 1π|6 οἵμοῦ μβαπᾶ {πὸ υἱάου ΒΥ 
ἴπ6 ἀρρβαὶ] τῶρῃ ΤΠ ΓΤΥ ΤΊ Ῥτονε8 ἸΙΘΣΒΟΙΕ το 09 ἃ ἡγουβῃΐρροῦ οὗ 

186 ἔσῃ οὐ, ν}ο, ῥδολτβθ 80:6 δὲ [86 ΒαΠ19 {{π|8 ΤἝΟΟΡΉΪΖΟΩ8 [86 
ΡΙΌΡΠοὶ 88 8ῃ 1βγδβὶ ̓ ξ, ἀθβίρῃηδίθϑ  ϑῃονδῆ 88 ἢἰ8 ἀοά; 80 {παῖ 
ἯΘ 8ΓΘ ποῦ 6η[ 16 ἰο ςοποϊυάθ τὴ 4. Ὁ). ΜΊοΝ. ἔτοτὰ (89 
τεσ ταῦ 886 τηυδβί πᾶν ργθυ οαβϑΥ Κπονγπ [86 ῥτορμοῖ, 

ὙΒΊΟΙ 8 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο {86 Βρί τς οὗ [Π8 παυγϑίνο 88 νγ6}]} 
88 1Π6 Ὠ᾿νίπϑ ἱπιθπεοη ἰπ ἔμ6 συίάαποο οὗ Εἰ. Τὸ αγτῖνο δ᾽ 
᾿πἀ 1 80]6 οοτίαἰηΐγ, ὑπαὶ {Π18 στ] Δονν ἔθατβ {μ6 ἐσὰθ οά, 8 [ῃ 9 

1 Ἑτοπὶ (86 ῬΠαπίοΐαη μΐβίοτυ “9οβορμὰβ (ἀπιϊᾳ. υἱϊϊ. 18, 2) οοπιτια- 
πἰοδίοβ {π6 ποίἷοα : ἀβροχία τε ἐπ᾽ αυτοῦ (86. Ιθοβάλον τοῦ Τυρίων βασιλέως) 

ἕνετο ἀπὸ τοῦ Ὑπερβερεταίου μηνὸς ἕως τοῦ ἐχομένου ἔτους Ὑπερβερεταίον. 
Εἰ μόμε κώδια φοττβροηβ ἰο Τί βεὶ οἵ (89 ἨθθΌγθυσβ, οοπιρ. Βοηίου δπὰ 
ϑύοτῃ οἱ (86 παπιθ8 οὗ [π6 πηοη δ οὗἉ βοπι6 δηοίθηξ πδίΐοηβ, Βου]. 1886. 
Ῥ. 18. 
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Ῥτονίάθν δρροϊπίθὰ ἕοσ μἰἶπι Ὀγ πῃ Τωογά, ἘΠ]Π|76} οοπιξοτίβ Βδγ, Βαξ 
αὐ 1Π6 8816 {ἰπη6 8818 ἢδὺ ἴο θ8 9 ἃ {116 σδῖϑ οὐ [πιὸ 1αβέ σϑῆι- 
ῃδηΐ οὗἨ Π6ὺ τλθδὶ δῃᾷ ο]] Ὸν ἷπι ἢγβέ, απ αἴογναγαβ ἴο τλ8 
ἴῸγ Βουβθὶ ἢ δῃηὰ ἢδὺ 80, στῆ {π6 δα ἀφα ῥγχουηῖβο, ἐπδὲ δθβονδὶ 
ἐπθ αοἀ οὗἉ [δβγ86] ψ1}} ποῖ ἰοὲ 1π6 τθᾶὶ] 1π {Π6 Ῥάᾶστοὶ δηά {δὴ οἱ} 
ἴῃ [88 ογαΐδο [81], ἀπ Ὲ}} ἢ6 ἀραὶπ 56}.48 ταὶπ οὰ 188 στουσπά. Απά 
[86 ψιάον αἰ δοοογάϊηρ ἴο [π6 πογὰ οὗ {6 ργορμβδὲ ; 8.6 σᾷγβ 
Ρ ἐμθ οοτίδίη [ὉΓ {Π6 Ὀποογίαίῃ, Ὀθοδῦδο 81μ6 ἰγιδίθά ἴῃ 10 
σψοχὰ οὗὨ 186 Ἰωογά, δῃηὰ τϑοεϊνοα {μ6 τοναγὰ οὐ μοῦ σϑηθὶπο ΓἈ1}, 
δ8 8110 ΒΒ ΓΘ ὯῸ τγϑιῦ ΟΥ̓Ἦ τη68] ὁγ οἱἱ ἀυτίηρ ἔ6 ψμοὶο πιο οὗ 
1π6 ἀτουρῇί. ὙΠιῖβ δοῖ οὔ [π6 Ὀε]ϊονίησ Βρϑαίθθη, γμὸ Βαὰ ἷπ 
ΒΡ ΟΠ οὗἨ μοαχὶ τϑοοῖνϑά {ῃ9 Κπον]εάρε οὗ {89 ἔσαϑ αοὰ 
ὙΠ οἢ 5886 δά ἀογῖνοα ἔγοπι [8γ86], πιαβὲ ἢᾶνο ἐθηαθὰ ἰο βέγεπρ- 
ἀπθη {π6 ΚΑ} οὗ ἘΠ) ἢ ἴῃ [Π6 ΒΟῸΣ οὗὨ ἐοιηρίαιίοπ, ἤθη δ νγᾶ8 
ἱποϊϊηθά ἴο αν Ὸ Οἢ δοοουῦῃΐ οὗ [86 τη] υάα οὗ ἰἀο]αίογβ ἴῃ 
ἴβγδθὶ. 16 τ86 Ἰωογὰ μαά ρῥγϑβασνθὰ δνϑὴ ἀπιοηρς {86 μθδί θα 
ἔγαθ ΘΟ ἤθβϑουβ οὗ ἢεἷβ Ὡδπηθ, 8 ψοσκ ἴῃ Ιβγαοὶ οουἹὰ ποῖ 8 
Δἰτοροῖθοῦ ἴῃ ναϊῃ. Βαΐ ἐῃ9 σίάονν ᾿ουβοὶ ἢ σοοοῖνϑα ἔτομι ΕἸ} 178} 
Ὡοῦ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ ΟΟΥρΟΓΘΑΪ] Ὀαΐ δρί για] δ] ββίηρ; ῸΣ μΒ6 γγὰδ βθηῦ ἴὸ 
118 σιάονν, 88 ΟἾ σῖβὲ ᾿ὰ [Π6 ροβρεὶ, 0Κο ἷν. 25 ἔ., ἀφοϊατοά τὸ 
16 βμδιηθ οὗ ἷ8 ἈπΡο]θνῖηρ ΟΠ θτρογΑσῖθϑ, ποῦ τ ΓΘ ΙῪ τΠαῦ ΒΘ 
ταῖρμῦ 6 86! ]Υ οομοθαὶθὰ τῖτῃ μ6Ρ, δἰ μουρῇ 8 ΟὈ͵Θοὲ τγαδ 
{ΠΟΥΘΌΥ δοίίου αἰξαϊποα ἐμδῃ ὈΥ͂ ἃ ἸοηρΟΥ τοβίάθηςθ ἰῃ 186 ἰδηὰ οἵ 
15γ861, θαΐ οἡ δοοουῃῖ οὗ Ποὺ ἴδ! ἢ, ἴῸΓ 186 βίγοπριμαηΐηρ δπά 
Ῥτοιαοίίηρ οὗ ν]οἷ 6 'γὰ8 βοηΐ [ὁ Ποὺ δηὰ ποί ἴο 8}Υ οὗ {Ππ6 
ΤΊΔΗΥ͂ Ὑ]ΔΟΥΒ ἴῃ [5γ86], ΤΠΔΩΥ οὗ σβοπὶ πουὰ ἀοιθι]688 Πανθ 
τοοοϊγοά {π0 ῥτορβμοῖ, ἰξ (Ώ6Υ παά τὨτουρὮ Εἷπιὶ Ὀθοπ ἀοἸϊνοτοὰ 
ἔγοσῃ [86 ῥργϑβϑίῃηρ' ἔαταῖπθ. ΤῊ ταϊ Γοῦ]οτιΒ ᾿ποῦθαβθ 8180 οὗ 80 
πῖθα] δηά {ἢ οἱ βαγνϑά ποῦ τηθΓΟΪΎ ΤῸ βαδίαϊηΐπρ (88 Ῥγορβοὶ 
δπά {6 σϊάον, Ὀαΐ [86 το] Ἰοῦ οὗἉ {ποῖν ὈΟΟΠΥ ποοά τγαβ ἴο ὈΘΘοπιθ 
αὖ [Π0 βαπιθ εἶπιθ ὈΓΘΡΘΓΔΙΟΥΥ τΩ68Π8 οὗ τοτηϑάσϊηρ ὑποὶν Βρ᾽ ταδὶ 
ἀοίεβοίΒ. ΟἿ 186 ἔἕοσῃα γγη;ν Μ Ιομ 1Π|6 Μαβοχθῖθβ σου] ομδηρθ 

ἰπίο ΣᾺΣ σοΙαρ. [Π6 τϑιλαῖκβ ὁπ νἱ. 19. Απά ἴῃ νυ. 15 ἴπ6 Μαβο- 

τοῖς οἴδηρθ οὗ ἘΘΤΤΥ ΜῈ ἰπῖο ΓΤ - ΝΥ [88 Ὀθοπ τίσ θον 

τεὐθείρα ὈΥ Μδθγ. 88 δὐθἰίγασγ. ΤῈ πιαϑο. ὈΓῚ Υ. 16 15 ἐχ- 

Ραἰποὰ Ὺ [8ῖ8, ἐπᾶῦ {π6 σϑηάοῦ οὗ (μ6 γϑσῦ ἷβ βοτηθί ἴπι68 τϑρὰ- 
Ἰαιθά ποῦ ὈΥ ἔθ ποηι. γοσθηδ, Ὀαϊ ὈΥ (πᾶὲ οὗἉ {π|0 ποηῖ. γδοίιπι, 88 
ΤᾺΣ 88 118 σοη δῖ ηΒ [86 ταδὶπ ἰάθα, β69 Εὐγαὶά, ασαπιπι. ὃ 570. 



. 
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γν. 11---94. ϑόοιιθ ἔϊπηθ αν ἘΠ]1}8}} ἰοοὸ Κ ἂρ ἰδ δθοάθ ἴῃ (9 
ΠΡΡΟΣ τόοτη οὗἁ {1|8 σ] ἀονβ ἤοῦβ6, μ6 Γ᾽ 86η Ὀϑοδϑπιθ 80 1}} {π80 δ8 
ἀϊοά. Ἡοτοΐπ δι 8668 ἃ ραπίβιιπιοηὶ οὗ (ὐοά ἴον δ βἰη8, συ ῃΐοΒ 
[ια8 δοθῆ Ὀγοῦρῆης ἀροπ Ποῦ ὮΥ͂ {Π6 ργθβθποθ οὐἩἍ ἘΠ᾿ τηδὴ οἵ (ἀοά, 
δηὰ βαγϑ ἰο ΕΠ] ἢ, ““ Ὑ παὶ ἤανο 1 ἴο ἀο στ [πθ6, Ο τμοὰ πιᾶπ 
οἵ αοα Ατῇὶ ἐἰοῦ οοπὶθ πηΐο τὴθ ἴο 68]] ΤΩΥ͂ Β'π ἴο Υϑιηθπι"- 
Ὀγάποο, δηὰ ἴο βἰαὺ ΠΥ δοπ Ὁ" Υ͂. 18. ΑἸιπουρὶι 1060 ποτά 
οοπέαίπ 80 βαραογϑεϊείοιι8 Ἰά6α ἴμαὶ (ὐοἀ ΟΠΙΥ͂ {πγουρ {86 ῥτθ- 
βϑῆςα οὐ ἢΐβ ῥσορίιοὲ ἰοοὸκ ποίϊοϑ οὗἩ μεῦ ἔδαϊε, σοι π6 που]Ἱᾶ 
οἰδποῦνῖβο παν ονουϊοοκοά, ἀπά νγα8 ]οὰ ἴοὸ 18 ρα πὶ ϑηπιθηΐ, γοῖ 
ἴθπογ ἰπάϊοαίθ δὲ {Π6 βατὴηθ ἔϊπι6 ἃ πιϊηα βαβοθρεῖθ]9 οἵ [86 ἔσαῦμ 
8η ἃ οοηβοίουβ οὗἉ [18 β'η8, ἐμαὶ ποοάθά ρυγβοδιίοη ἤΟ.ἢ ΟΥΡΟΓ. 

Βαΐ 48 {π6 ὈΠ;πάη688 οὐ {π6 τηϑη {πὶ νγᾶβ θοσπ ὈΠ1 πα ἴῃ ΦοΒη ἰχ., 
80 ἐμ6 ἀθδίἢβ οὐ Β6. βοὴ τναβ ποί ἰῃῆϊοίθά ὁπ Β6Ρ 88 [86 ῬαΠΪ8}}- 
τηθιΐῇ οὗἩἨ ΒΟΥ ραγιἰ αν 81π8, Ὀὰΐ γὰ8 ἀθβίσιηθα ἰο ὈΘ ἃ τηβᾶτιϑ οὗ 
τονθϑὶηρσ {86 ψγοῦκ οὗ Θοἀ ἱπ μοῦ (ΦόΒη ἰχ. 8), ἐμαὶ ἰὰγπϑά ἴο [86 
δα νδίϊουι οὗ 6 Σ βου!].---- ΕἸ} 8}} Ὀγηρβ [Π6 ἀδααὰ μὰ ἴο 1ν18 ὌΡΡῈΡ 
σΠδτλ ΘΓ, σοι δἰ Π8 ἴο {86 Τωογὰ οὗ εἷβ ἀἰβϑῦγθβϑ, βίγοίο 8 Ἀἰπιβοὶ 
ἴἢγϑθ {ἰπιθα ἀροι 6 ὈΟΑΥ, ἀπ οτθβ ἐο {πο 1ωστά, Ιοὲ ἴδιο δοὰ] οὗ 
τηῖῖθ ΟΠ] Θοηθ ἰπῦο μ18 ἱπτηοδὲ ραγί δρβίῃ, ὑνβοσθαροη αοά [86 
Τμογὰ Βοαγίηρ ᾿ΐ8 Ῥγαυοῦ τοβίογο {μ6 [18 οὗ {π6 οἰ], Τὴθ 
ΜΓ : “ Ηκδβιὶ δοὰ 80 ὈσΌυ σε 6ν}} ἀροπ ἔμο τνϊάονν, τι βοπι 
Ιβοΐουχη, ὈΥ βἰαγίῃρ μδὺ 808 3 νυ. 20, ἀγθ ποῖ ἃ σοργοβοῖι δρϑὶηϑὲ 
Θοά, Ὀαὲ δῇ ὀχργοβϑίοη οὔ [9 Ἀθαυ ε ]ς σγαιραίμ νΐομ 186 ρτο. 
Ρμοὲ 26] ἔου 6 δἰ] ςεΐοπ οὗ "ἰδ δε μοίβοίγββϑ, απὰ οὔ ἴθ ἄθθρ ρτίοϑῦ 
ἐπαὲ, Θρτϊρῖηρ ἴτοπιλ ἴθ τησβὲ ᾿ἰνοὶγ ἔα! ἢ ἴῃ [π6 ΠοαΣ οὗὨ πθϑά, 
Ῥθυχ8 ουὖῦ {πὸ ψ80Ϊθ μοαγὲ ἴο (ὐοά, ἴπ ογάοσ [6 Τῆοσθ θϑγ ΘΒ] ἴο 
Ἰπιρίοσα μἷβ αἰὰά. ϑᾳοῖ πογάβ ρῖνθ πἰίθγαμοο ἴο ἃ οὨ ]Π1Κθ οοπῇ- 
ἄεῃοθ οὗἉ ἔα ἢ, ἐμαὶ ἀο68 ποῖ οθα86 [0 ὈγαΥ͂ πηῈ} τμ9 1,μογὰ ἤθδτα 
ἔλθ ρεϊιϊοπ. Ὑμοὶρ ταθδηΐηρ ἰβ: Τῆοα οαπδὲ ποῖ ροββίθ)γ, Ο 
Ιμοξὰ πὶγ αοἄ, δοοοτγάϊηρ ἴο ἘΠΥ ΠΙΟΤῸ δηά γαίῃ, ἰοανθ [89 βὸπ 
οὗ ἐμ]8 νίάονν ἴῃ ἀθαῖ!. Απὰ θδοϑιβα βαςἢ ἔα Π ὈΘΔΥΒ ὑπ ἰδ 
δ οοσίαϊ εἰν οὐ θοΐπρ μϑαγά, {π6 ρσορμβδὲ ἱπιπιθαϊαιοῖν ργοοθθάβ 
ἴο ἔδι6 δοῖ οὗἉ ἀνγακϑηΐπρ [86 ο}}}] ἀραῖπη. ὙΠ; 8 ταθαϑαγοά 

Πϊμη86 1, ἐμαὶ 18, βέγοι θὰ ΠΪ πθ6 1 ἘΠ ΓΘΘ {1π|08 ἀρόῃ μΐπι, ἰπ ογἄθν 

ποῖ, 48 ΠΟ ΓΈΒΟΡ ΠΏ ΚΒ, ΑΓΕ ἴο ᾿θατη δ ΤΠΘΓΘ τγα8 5811}} ΔῊΥ 116 
ἴῃ Ηΐἴπι, δ8. Ῥεὰὺὶ 414, Αςἰϑ χχ. 10, ραγΕΎ ἴο γάσι 86 ὈοαΥ οὔ ἐδ 6 
οὨΠα δηὰ Ὀχίηρ μἷ5 [ἴσο ᾿πῖο πιοίΐοπ, δ Ε18.|6 ἐγθαίθα ἃ ἀθδά 
οἢ1]4, 2 ΚΊ. ἵν. 84, ἴογ {ῃ6 οοπάπος οὗὨ ΕἸ 7}4ἢ 18 φυῖξα αἰ γπε Υ 

ΥΟΙ,. 1. Β 
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ἀεβοσί θα, ἀπὰ [{θ γουίῃ, ἰπ Αοίβ Χχ., νγϑ8 ΟΠΪ]Υ͂ Δρραγθηῦγ ἀοδά, 
πού γΣΘ8}}ΥῪ ἀθοθαβοά, 88 (86 βοῃ οὗ οὰν σἹάονν,---αΐ 0 ΘΟΠΥΘΥ [Π6 
φαυϊοϊκκοηΐηρ ροννον οὗ οἀ ἴο [π6 ἀθδα θοάγ, δηὰ ἐμ Γ ΟΥ βαρρογὲ 
Ὠἷ8 ψογὰ δὰ ὑγαγθῦ. δ αοίιηι 68ὲ,) μὲ σογρι8 ργορλδίαθ 6886ὲ ἔτν" 
εἰγπισπέμπι πιϊγαοιζὶ, φιιοηνααπιοάμηι αἴΐα8 ἐπ πυϊνασμῖο “παπμ8 
ἐπιροδίία. 560. ϑ'οἰτλ."----Ὗ, 24, ΒῪ {818 τηΐγδο]ς οὗ [88 ταϊβίηρ οὖ 
π6 ἀοαά, ἱπ πίοι ἘΠ) ἢ ργονοα Πϊμλ56}} 06 ΤΟγθγΓΆμ πον οὗ {116 
γαῖβου οὗ 4}} [μ6 ἀθα4, {16 Ὀα]θνΐηρ πα μθῃ 18 στθϑί] Υ οομβγιηοά 
π᾿ ΒῸΥ οοηῆάβηοο, ἐμαὶ ἘΠ]1) 4} 18 ἃ τηδη οὗ (ἀοά, ἀπά {ἐμαὶ {Π| νογτά 
Οὔδο Τμογὰ ἴῃ ἷ8. τποὰτἢ 18 ὑγαῖθ, 86 δά, ἱπάθϑά, δἰγεδαν 
δοκπον]θαροα ᾿ΐπι ἃ8 ἃ τηδῃ οἵ (ἀοά, Ὀὰξ ποὺ 8ο ὑπαὐ 8.6 γϑοοϊνϑά 
88 ἵγατἢ [86 ψογά οὗἉ μἷ8 τη! τ ἢ ἀπ οβιἑαύϊηρ 811}. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΥΠΙ. 

ἘΠ1ῚΧΑΜ᾿ Β ἹΝΤΕΕΥΙΕῪ ὙἹΤΗ ΑΗΑΒ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΒῚ ΜΨΙΤΗ ΤΒΕΕ 

ῬΕΟΡΗΕΤΒ ΟΣ ΒΑΑΙ,. 

γν. 1, 2. πΊΒο {πϊγὰ γοδγ οὗ ἷ8 βο]οῦσῃ δὲ Ζαγβθρμδίι, ΕἸ: 
τοοοῖγοθ [π6 Ὀῖνῖπο οοπιτηδηά, ἰο 8μιονν ᾿ἰπ156}} ἀσαΐπ ἴο ΑΒΔ, 88 
16 1ωμογὰ πουἹά ἀρδὶπ βοηα σαΐῃ ἀροπ ἐμ6 ἰαπά. Τῆι ἔθγιὰὶ “ 'π 
188 {πἰγὰ γοαν" {86 δ.) Ο. ὁ 1ζ.8ρ., Μᾶμπει., ΟἹοτ., δα οἴ σ8, 
τϑο κοι ΠῸμα {ἢ ὕϊπι6 οὗὨ {π6 ἀγουρῆε ; Ὑ αἰδϑϊ., ϑϑῦ. ϑὅςμυλ., δαπὰ 
ταοϑὺ οἴμ᾽ ΘΧροβίουβ ΠΔΟΥΘ ΘΟΥΓΘΟΕΪΥ ἔγοτα [Π 6 ἐἰπιθ οὗ ΗΪ8 Βο)οῦτπ 
δὲ Ζδυθρμδῖ, τοι νγὰ8 ἰαβὲ τηθηξίοπθά. ΤῊ 8 δββαπιρίίοπ ἀ46- 
ΒΘΥΥ͂ΘΒ [06 ῬΥΘίοσΘΏΟΘ ἃ8 {Π6 βἰπηρ]οθϑὲ ἀπ τηοβὲ παΐαγαὶ, ἀπὰ 18 
οοηῆγπιθά 88 {π6 οΪάοὁ8ιὲ Ὀγ 1μ0Κ. ἰν. 2ὅ, ἀπά “8η’. ν. 17, 48 ΟἸ γῖβι 
δηα «΄Δ1ὴ68 βᾶγ, ὑδμαῦ 'π {Π6 {{π|6 οὗὐἨ ΑἸΔΌ 1ξ ταϊποά ποῖ [01 ἴῆχθθ 
ΥθαγΒ ἀπά βὶχ τηοηῃ8. ΤῊΪΒ ἰπίθγναὶ 8 ΟὨΪΥ ραϊημθα ὈΥ τϑοκοηΐπρ' 

1 Οαΐγ γδιϊοπδ]  βιϊο ταϊβαπἀθγβίαπάϊπρ' οου]ἃ ἐμογείοτθ πᾶ μθτθ δὴ ἴη- 
ἀϊοαίίοι οὗ ὑμ6 πδίυγαὶ οσρ᾽ δηδιίοι οὐ {86 πιΐγϑοὶθ, πδιμοῖυ, {πὶ (80 
6.114, σῆο, ἴῃ Θοπβθάιθποθ οὗ νἱοἱοπὺ οοπν βίο, μα {8]16π ἱπίο 8 ἄθερ 
ΒΌΟα (1) νγ88 σθοδ]]ϑᾶ ἰο 118 ὈῪ ἐμ8 ῥγϑββῦγθ, (86 δηΐπηδὶ πσαγταίῃ δηὰ 
{86 τα! οἶπθ8 οιηρογϑᾶ, οὗ πῃ ]ο Ἰαϑὲ ἐμ6 ἑἰοχὺ Κποτβ ποίβίηρ. Οὐπιρ. 
μον ΠΥ, Ρ. 816. ΑΒ Π1{||6 ἴθ. 86 γονῖνϑὶ οδδοίϑα Ὁγ [86 δρρὶ]ὶ- 
οαἰΐοι οὗἨ δηϊπηδὶ τηδρηθἐϊθπι, 88 ΕἸπηθτιοβον, ἀθν Μαρπδίϊϑηι. Ρ. 422, οὗ 
ὈΥ͂ ΟἶΘΡ πηθάϊ9 8] τηθϑπβ, 88 Κποβθοὶ, ἃ. Ῥτγορβ. ἱ. Ρ. ὅ6, (μέπκ8. 



1 ΚΙΝΟΒ ΧυΙΙΙ. ὅ---8. ὡτῦ 

Ἐ]Π1|6 βοϊουση οὗ ἘΠ} αἱ ΟΠουι ἢ. ἀθονα οπθ, δηά αἱ Ζαγθρῃδι 
δον ἔτγο γϑᾶγ5. 

γυ. 8---8ὃ. Το νϑύβο8 ὃ--- σοηξαΐη Δῃ ἱπίογνθηΐπρ ΓοιλδτΚ, ὉΥ͂ 
ὙΠΟ {Π6 τηοοίϊην οὔ ἘΠ] ἢ ἢ ΑΠΔῸ 5 δοοουηϊοά ἴογ. Αο- 
οογϊηρ' ἴο {πη 16 οἰγοπιηβίαῃοθ ἤθγΘ τιθηπεϊοηθά ργθοθάθβ 18 
τηθοίζηρ, θα σοηηθοίβ [861 Ἰορίσα] ἢ Υ ἢ ὑμ6 1αβί βαπέθηοθ οὗ 
τ. 2, 50 {π8ὲ ΝΕΥΡῚ. ἷ8 ἴο θ6 γεραγάϑα 85 ἐσηρ. ἰδίου, ποῖ 85 ρῖιι8- 

φματαρ.---ΤῸ βεοῖκ ἑράδον ἔοσ Ηΐβ βοσβθβ ἀπά ταἶθ8, {μαὲ πὸ ρατῦ οὗ 
88 σαί 6 φῃἱ ἴπ ΓΤΩΓΤΞΙΤῸ» ὅ, 1 ρατ Εἶν) ταῖρμὺ ροτίβῃ, ΑΠΔΡ, 

τ ἢ [06 ρονοσποῦ οὗ ἢ18 Βουι8θ (ϑπτ-ὸν αν ΘΟΠΊΡ. οἡ ἶν. 6), 

Οδαάϊαι δὰ ππάοείδικθη δῃ ΘΧοιγβίοη ἐπτουσῃ. 186 Ἰαπά ἴῃ βυς ἢ 
ἃ ἸΔΔΏΠΟΣ ἔπδὲ {ΠΟΥ μά αἀἰνϊἀοα 8 Ἰαπὰ θεύνγθθῃ ἔπιθι ἴον {815 
ΡΌΓΡΟΒΘ, δηὰ {π6 ὁπ8 ρα8864 {πσουρῇ {18 ἀϊδβισῖοῖ, {π6 οὐδοῦ 
τὨγοῦρἢ ἐμαὶ. Υ. 7 ἢ. 1π {18 ὁχουγβίοῃ Ἐ]1) 4} πιθοίβ ΟἹ ἴ8}}, 
8 ὙΘΙῪ Ῥίοιβ ΜΟΥΒΕΪΡΡΟΣ οὗὨ {π6 Ἰωογὰ, ψηὸ πᾶ ἰακθὴ ἃ πιοβὲ 
δον ἰηέθγοϑί ἴῃ [86 ργορἢθί8 οὗ [Π6 ἔγὰ (ἀοά μα νγογθ ρεῦβο- 
οαἰοά ὈΥ “6260 6} (ν. 14), ἀῃὰ ομαῦροβ εἰπὶ ἰο ἀπηοῦποα ἢΐ8 ρτθ- 
Β6η06 ἴο ΑΠΔ}. 

γν. 9---14. ΟΡδάϊδὴ αἱ ἢτϑὲ ἀθοϊηθβ ἰο ϑχϑοιιῖθ {Π||8 δοτηπἰβϑίοι 
Ὀδοδιβθ μ6 18 αἴγαϊά [Πδὲ ἢ}18 σοι ρ] Δ ο9 σου] οοβὲ Ὠΐτα ]}}58 1ἰξο, 
88 ἴπ6 ρτορμθῖ, ψΉ116 μΒ6 σΌ68 ἴο ΔΏΠΟΌΠΟΘ ἢΐ8 ργθβθῆςθ ἴο ΑΠδΌ, 
10ΔΥ Ὀ6 ΒΔ άΘΠ]Ὺ οαΥτθα ΑΥΑΥ ὈΥ ἐπα Θρισὶ οὗ ἐπ 1μογά, 8ο πὲ 
[6 οδπ ΠῸ ποτ Ρ6 ἰοαπά. ἘῸΓ ἴῃ (μα ο886 ἔπ6 ψΠ016 ΔΏρΡΟΥ οὗ 
ΑἸΒδΌ, το [84 βουριὶ δου ᾿ἷπὶ ἴῃ ΘΥ ΡΥ Κίηρσάοπι αηα παίίοῃ, 

δηἀ ἰβκϑη δῇ οδί]ι οὗ βδοῖ {πδὲ ἰξ ἐϑαπὰ Ὠΐτὰ ποὺ, Ψν}}} ὕαστι ἀραϊπβὲ 
μιῖπι, δηἀ ἢ6 ν1}} 514 ᾿ΐπὶ, Θϑρθοῖδ!] 48 [0 σου ]ὰ θη ͵ οΥ πὸ στοϑαῖ 
ἴανουν σὶτῃ {π6 Κίηρ, Ὀθοδιιβθ ἢ6 Ῥργθβοῦνθά ἃ Βαηῆγοα ριορῃοίβ 
οὗ Φεπονδὰ ἤΠομπ ἐπ τπηυγάοτγοιβ Π8π45 οὗἉ “62Ζθθεὶ ὈῪ σοποθα]ηρ 
Ἢ τ, ΠΥ ἴῃ ἃ οἄγ6, 8Π4 Βιρρ  γἱηρ ἔΠ6πὶ τ Ὀτοδά ἀπὰ τγαῖου, 
-Ἔτου {Π6 ἔβαν δχργθββϑά γ Οαδάίδὶι, {πᾶὶ {1|ὲ Θρί τς οὔ Φομονδῃ 
ταϊρης σΑΓΤΥ οὔ᾽ [Π6 ῥρσορμοὲ ἰο δὰ ἀπκπονη ρἷαςα (ν. 19), 56Ὁ. 
ϑοΒπι. δῃὰ οἴ .5 σοῃο]αάο, {πα} ἴῃ [6 ῥγϑυϊουβ ἢἰβίοσυ οἵ ΕἸ] 4}, 
Β:ΤΉ 1127 ΟΆ868, ποῦ γΤοοογ64, οὗ ϑυδάθη τοπιοναὶ δὰ ἰδκθη Ρ]αςθ. 
Βαΐ {818 ἀρρσθῃμθπβίοη οὐ ΟΡδαΐδῃ τῖρην μᾶνθ Ὀθθη ἐοστηθά ἔτοτι 
1Π εἰγοπτηδίδηςθ, [παὶ ΕἸ]174}}, αἴας Β6 Παὰ δῃηπουηςβά {16 ἀρ- 
Ρτοδοβίηρ ἀτουρῶξ ἴο ΑΠαῦ, ἀϊϑαρροαγαά, ἀπά, ποῖ Πδίαπάϊηρ 
811 6 ββαγοββ ἴοσ Εἴπι ἰηϑεϊἑαϊθαὰ Ὁ ἐῃ8 Κίπρ, γγὰβ ποῦν ῃθγθ ἰο 
Ὅδ ἰουπά. Απά 89 ᾿6 νγὰβ ποΐ πιὶγαοιι οι! Υ σαΥΓ ἡ αὐὐδΥ αὐ {Π|41. 

8. 
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εἴπ (οοπιρ. ηἷ ἀπά ῃΐονη συ! 8 ἀπά 5), 80 ἴμϑγθ ἰ8 πὸ ρτουπά 
ἴογ ΡΓΘΒαΠηΐπρ᾽ ΟΆ868 οὗ ἐπῖ5 Κίπά ἴῃ {πὸ ἱπίογναὶ, σῇθη ἢθ τϑ8 
οἴΒοσννῖβα οοποθα θα ἔγοπι ἢΐ8 θη θπιῖθΒ.Ό ἀπά {Π6 βυρβοααθπξ 
τοιονδὶ οἵ ΕἸ} Δἢ ἴο μϑάνϑη (2 ΚΊ. 11. 14 ), ἀπά {πὸ ταϊγασυϊΐϊους 
τοταοναὶ οὗ Ρ] ΝΡ ἔτοπι [886 σΠμδιμου]αἰπ οὗ ἘΠπμϊορία (Αοἵβ νὴ, 
89) ἀο ποῖ ψαγγαηῦ βιος δὴ δβϑαπιηρίίοῃ ; 581}}} 1688 [886 ρϑββαρθ 
ἘΖΟΚ. ἢ]. 12, 14, δΔἀἀυσοά Ὀγ ΟἸδγ. δῃὰ ϑομα]χ, θοοδῦθο {80 

Ἐμογθί ἢ-τηθπιοπϑα σϑπιουαὶ οὐ Εὐζθ κί] {Ὠτοισὶν ἐμ6 αἱ ἕοοΚ ρίδοθ 
ΟΪν ἴῃ Υἱβίοῃ πᾶ ποὺ ἴῃ δσίθγηαὶ γϑα τ γ. Ηδὰ Οδαδάϊαὶν Κποννῃ 
ΔῈ δοῖα! οα80 οὗ {η18 Κὶπά, [6 σοι] πὸ ἀοαδὲ πᾶνθ βρθοϊβϑά 1ξ 
ἃ8 ἃ ΙΏΟΓΘ Βέγϊκίηρ στουπα οὐ [εἷϑ Δρργϑῃβῃβίοη.---- Αμδὺ δὰ 
βουρἢΣ [Π6 ῥΙΌρμοῖ, ἴῃ ογάογ ἴο οοτηροὶ πὶ ἰο Γ64}} ἔπ ρίαρσιθ 
{παὲ αϑποιοα ἷβ Ἰαπά δπὰ μϑορὶθ (ςοπιρ. γϑιμαγκβ οἡ χνὶϊ. 2) 
δνουγνμθγο, θοΐι ἴῃ δηὰ Ὀαγοηά ἴδ Ἰαπά. ΤῊΘ πογάβ: “" ἜΠΘΙΘ 
͵δ ΠῸ παίϊοῃ οὐ Κίηράοηι, νν ἈΠ Π6Ρ ΤΥ ἰογά Πα ποὶ ϑ6πὲ ἴο βθεκ 

{π66᾽ (ν. 10), δγθ ἃ ἈΥρβύθο]6 βιιρροβιθα ὃν ἴῃ6 ἔδαν οἵ ΟΡδάϊα!, 
ΔΠα {Πογϑξουθ ποῖ ἴο 06 ργθϑβθα ἴοο ΓΆΓ, 

γν. 1---20. Α.5 Βογοαροι ΕἸ Δ ρῖνοα ΟὈδάϊαϊι {π6 βοϊϑιηπ 
ἈΒΘΌΣΔΏΟΟ, [δὲ 6 Μ1}} (818 ἀΑΥ βίιονγ ἢ πλ56}} ἰο Αδαῦ, 6 δη- 
ΠΟΙΠ668 ἢ18 ἈΡΡΘΆΓΔΠΟΒ ἴο {Π6 ἴῃ ρσ, ἢ ἐΠΘΥΘΌροη ροα8 ἴο τηθοῖ 
6 ῥυορμθῖ, Α8 βοὸὺῃ 8ἃ8 ἢβ 8668 [ἶτη, μα {π|π|8 ἴο ᾿πιροβθ οἱ 
μἶπι ὈΥ 186 βίδγῃ δά άγθββ : “ Ατὲ βου [6, ἐπαξ ἐτο  Βίεξῃ [βγαεὶ,᾿" 
ναὶ Εἰ 6 Ὅτορμος ΠΝ τθοκ]οββ ἔγθοάομι τοΐοσεβ σπ- τα ἘΠῖ8 τὸ- 
ΤΟ ΒΟ, ΝΣ που ἀπά ἐπὴν ἔἈπιἶ]γ, ἰπ μαῦ γο ἔογβακθ (Π 9 
δ πη ἐἐκοτΝΣ ΟΥ̓ ἴπο Πμογτὰ ἀπά του ἰδῆσιεον Βμαιίμ» πᾶν 

ἰτου θα Ιβγαθὶ. Ομ ον ἴο Ὀτίπρ' ἰπίο ἐγουθ]θ, σοπρ. (ἀεβ. 

ἐλό8. 11. 1021] ; δῃά οἢ ΝΣ τόστι (σ. 15) οοπρ. 89 διπάα- 

τπθη8] ᾿ηγαβιϊραιίοη οὐ Ἐ, Ἀ. Θύγαιθββ, σαΐϊΐο. Ζορλ. ». 61 Εἢ.-- 
Ὑ. 19 Ε Τὸ ρῥγονο ἴο ἔπ κίῃρ ΟΥ̓ οοϊαῦ ἀδηηοπδίγαίίοη, {παὺ {110 
Βδδ τη γουβρροά ὈῪ Ὠἷπὶ 8γΘ ποίησ, ἀπὰ μονῇ {π6 αοά οὗ 
1βγαθὶ [ῃ8 ΟΠΪΥ ἔγιῃθ αοά, τγῃογθ νυ δὲ [Π6 β8τὴ6 ἔτωθ 86 στουπά- 
Ἰ6β5η6858 οὗἩ (ππ6 Κὶπρ᾽8 τθργοδοῖι ἀρσαϊηβὶ μἴτὰ δηᾶ {π6 ὑσαῖῃ οὗἩὨ 8 
ΟὟ ΔΏΒΥΘΥ σου ἃ Ὀ6 ἱπιρ] 1 1 ΠΥ ϑθόνγη, ΕΠ) ἢ ἀθδῖτοβ ΑΒΔ ἴο 
886 Π}}]6 [Π6 ρβορ]δ οὗ 18γ86] σῖτα ἐπ 4560 ὑτορμεὶβ οὗ Β88] δῃὰ 
16 400 ργχορμοίβ οὐ Αβϑῆβϑγα οἡ Οδγπιοὶ.} Νον; δἰ πο ρἢ ΑΒΔ, 

1 ὙαίδὉ]., ὅ6Ὁ. ϑοῖπι., απὰ οἴβεγβ, 1ἱπηῖξ ἔοο τησο ἢ {86 οἰ ̓ θοί οὗ (818 
τοααθδί, ὙΠ θη ὑΠ6Υ πὰ ἴῃ 1ξ οη]Υ {86 ἀοϑίρη οἵὨ Ε]1] 8 ἴο ῥγονὸ ἰο ΑμδὉ 
ἴπαῦ μ6 Εἰπιβθὶῇ ἀπά ποὶ {Π6 ργορβοὶ ἰγου δὰ [βγϑοὶ. Τὸ αἰίαϊπ (15 
οδήδοϊ αἴοπθ, ἰξ 788 ποῖ ὨΘΟΘΕΒΑΡΥ͂ οἰ ἔμ (0 δββθιηθ]6 ἐᾷ 6 Ῥβορὶθ οτ ἴὸ 

ΝΟ 
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ἴῃ σοταρ] ποθ τἱτἢ [Π6 ἀθτηδπά οὗ [6 ρσορβοῖ, βδηΐ τουῃά ἰο 41} 
[5.86] ἀπά βαπιπιοηθά {686 ργΟρ οΐβ, γαῖ ἰδ Αρρϑᾶδγβ {πᾶ τπ6 400 
Ρσορδοίβ οὗ Αββογδῃ, νῇοῦι « 6σθῦοὶ, {π9 ἀδαρῃίον οὗ {π6 Τ υσίδη 
ΒΙΡὮ ρτίοβδὶ οἵ Αβίαγίϑ, ἔβα ἔγοσῃ οὐ θύβῃ αὖ δ6ὺ ἰδ Ὁ]6 (ςοπιρ. οα 

-ἰῦ δον 186 Ὄχρί δηδίϊοῃ ῥ. 25), δπὰ μδά ργοῦδοὶΥ Ὀτουρσῃὶ 

τ τὰ μὲσ ποπὶ Ἴγτο, δυρσυσίηρ ποίησ σοοά, ὀνααοθά {μ6 Κἰηρθ. 
σοι μδηά, δηἀ αἸά ποῖ ἀρρθϑᾶγ, 88 ἴῃ τυ δῦ [Ὁ]]Ονν 8, πλθ ΠΟΥ 18 ΟΠ]Υ͂ 
τοϑάς οὗ {π6 450 ρτορῃϑίβ οὔ δαὶ. Οὐδγπμεὶ ἰβ5 8 “' πιδηγ-ϊορροά 
Ῥτουηοπίοσγυ, ἱπιθγβοοιθα τ] ἢ} ΤΏΔΗΥ στϑαῖθυ 8η6 81 8}16 Ὁ σαν π68,} 
δρουῦ ἐὨϊγίγ-Θχ π}168 Ἰοηρ,, Ἡ ΔΙοΙ, Ὀοΐπρ᾽ οονθγθα ἴῃ ΤΩΔΠΥ͂ ρίδοθβ 
ἢ ΓΕΙΟΚ Ὀγυβμνοοά δηα ἔγθθβ, ργθβθηΐθ ἃ τη] 680} 6 Ἀρρθᾶγαποθ, 
8η4 ἔγοπι 118 γα ουβ Βαϊ 8 ΟρΘΠ8 ἊΡ Ομαγηλίηρ νίοννβ οὗ (0 
Μοαϊξοσσδηθδη ὅθα, απὰ αἷρ9 18 ἴοοϊ ἱπίο 1(8 νγαίθυβι Οἱ {Π|8 
πογίμυγαϑὺ ΘΧ ΓΘ Υ͂ βία 48 ἃ οοἰο ται Οασιηθὶ 6 σοηνθηΐ, 80- 
ςογάϊηρ ἰο ν. ϑοθαθοΥ Β τηθαβαγοιηθηΐ δὲ ἃ Βοῖρὶ οὐ οὨἱΪΥ ὅ82 
ῬΡασὶβ ἴϑεϊ δἀϑονθ {π9 ᾿ϑνοὶ οὗ ἔμ βθα, ἀθαϊοδίθά ἴο τ1ῃ6 ργορῇϑὲ 
ἘΠῚ] 6 ἢ, τ]ὸ 15 βαϊᾷ ἕο ἤανθ ἀπγϑὶὲ μη ἃ στοίξο ἔσαπὰ ππάον ἐῃ9 
Ἄοοηνθῃῖ, ψ] 16 (ἢ6 ΤΟ ΚΒ ΒΏΟΥ ἀποίμοσ στοίίο ουΐδίἀ6 [Π6 σοῃ- 
σϑηΐονγα 8 88 [Π6 [ὈΓΠΊΟΥ σεβίάθηςο οὗ ΕἸ 84 (2 ΚΙ. 'ν. 25 8.) 
ΑΕ ἐμ πογίμοσῃ ἔοοῦ οὗ (λυ π)6] ἀρρθϑὺβ ἔπ6 Ὀχοοῖς Κα βμοη, πῃ ῖοἢ 
[4118 ἱπίο 186 σοἰθογαίθα ὉδΥ οἵ Ῥιοϊθιηδὶβ οὐ ἄοσο, 806 ὙΠῸ σ 
ἘΟΥΎΨ. 1. Ρ. 241 ἔ,, ν. βἊμαθοτί, ᾿ὐοῖβο ἢ]. ῥ. 205 δ᾽, δηὰ Εοῦ. Ῥαὶ. 
τ. ». 420 [.--- ΤΊο56. Ἰοσδ ἴ68 πηαϑὲ παν δήἠάθα σοπβι ἀΘγὈ]Υ ἴο 
ἘΠι6 ἱπιργθϑϑίοῃ οὔ [9 ἐγαπϑαοίίοη δδοαΐ ἰο 6 ρεγίοσιηθά. 

γυ. 21---25. ὙΥΒΘι ὁπ [μ6 ἀΔΥ ἀρροϊπιθα [π6 ρϑορὶβ ἀρρϑαγοὰ 
Ὑ ἢ εἶλο Ῥγορμοίβ οὐ Βδ}] οα ὐαγιηοὶ, ἘΠ] 1] ἢ ἀἰγοοῖβ ἢ δή αχθδα 

ἴο ἔπ. ἀββθιῦ] θα πιυ]εἰξιιάθ, θθοδιιβο ὁ. ἀοοοπῃὶ οὐ ἐῃ8 Κηονσα 
1π] ΒΘΌΠΙΠΕΥ οὗ Αμὰῦ Π8 οου]Ἱὰ ὄὀχρθϑοῖ ἰο ἱπηρτθ55 ποὲ 80 πποῖι [μ6 

κὶπρ ἃ5. ἐπ΄ Ῥθορὶθ' “ον ἰομρ Πα} γ6 οπ Ῥοιῆ βἰάθβ' 1 
Φθποναῆ μ6 Θυά, [Ὁ]]ονν Ηἰπὶ :---Απά {Π6 ΡΘΟρΡΪΘ ἀηβυγογθα ἢΐπὶ 

ποῦ ἃ γον." ΤΉΘΥ 806 βέμιοῖς τ ἢ {Π18 τϑργοδοῖ οὗὨ Το] 188 
ὩΠΟοΣίΔΙΠΙΥ, ἃ8 (ΠΟΥ Ὑ]βηθα ἴο βοῦνθ “ϑῆονδῆ δπὰ Βδδὶ αἱ 16 

ΒΆΠῚ6 {ϊπι6, θαΐ πᾶνα ποῖ [π6 γοβοϊαἰΐοῃ ἰοὸ ἀθοϊάθ ἴον Φϑβονβϑὶ. 

β'δυ ἐμ ἀἰβοοιῃιοα 140]-ργορῃείβ Νοῖ ἰο πιοπίϊοη {μπαὶ μ6 ἄοθϑ ποὶ 
δἰίαῖῃ νθη (818 οὈ]θοὶ τὶ ἢ ΑΠΔΡ. ΤΟ ῥγορθοί τὶ βμθὰ πιχθῖ τοογο ἴο 
Ὀγῖπρ' Βοίογα (86 Θγ68 οὗ [86 ν' ΒοΪθ ρβθορῖθ ἃ ργδοῖῖοϑὶ ῥτοοῦ οὗ ἐμ δἴοπθ 
τ δ] ν δπὰ Ὀἰν μεν οὔ Φθμονδῃ, δπᾶ οὐ [86 νδηϊυ οὗ [π6 Βδδ]ῖπι νβὸ 
ΘΓ Ταργεβθηίθα 88 ροᾶβ, δπᾶ δὔίογ (μ6 ἀϊβοοιωβίαγθ οὗ [μ6 ργορβϑῖβ οὗ 
Βδδὶ Ὀγ {πεῖν ἄβαίῃ, ἰο ρίνο α ἀθδάϊν Β]ον ἰο ἐμθ πογθθῖρ οἵ 1408 ἴῃ 
1ϑγαθ]. Εδν (8 δηᾶ [6 υπάθγίαοβ ἴο νἱπάϊοαίθ ὑμ6 βοποὺν οὗ δομονδὰ 
δροϊπδὺ [16 ἰ4ο8 ἴῃ ἃ βοϊθπιη σοπῆϊοϊ, 
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αἴοηθ, δὰ ἀγα {πο υθίογο 8]θηῖ. ὙῈ6 ρϑορὶθ ἰἀθπιϊβοὰ Φομοναῖ: 
τπογθίοσο ἢ Βα], ἀπα {ΠΟΙ σουβμῖρ οὗἩ Βδὰ] γν88 πὸ Ἀοβἕ]θ 
ορροβίοη ἴο {π6 νγουβῃὶρ οὗ Φομονδὴ; ταίμθῦ ἱπ᾿ [6 ρορυ]αν 
Υθυν {1Π|ὸ Πδίθγορβθηθοῦβ το σίουβ ϑἰθιηθηῖΐβ ψοῦθ οοπίουπάοα 
τομοίμ ον, ἃ5 ϑοϊοπιοῃ θοίοσθ ἡπουρηῦ μ6 οου]ὰ ἀπὲΐθ {Π6 βθυνῖοθ οἱ 
ϑιοναι ἢ [ῃ6 γουβμῖρ οὗ 14018 (566 {π6 ρυϑέδίοσυ τϑπιασῖκβ οα 

᾿ ΧΙ) ὙΠ 8 ἘΠΙΠ]αΒ 68}18 ἃ μα! ἴτ᾽ ὁπ ἔνγο δἰ 468. ὈΠΕΨΟῚ τοὺ ὃν. 

ΡΙΟΡΘΕΙ͂Υ διέρον' ἀμαδιι8 ορἱγιϊοπῖδιι8 ἀἰυϊδῖδ, οοταρ. (188. ἐλ68. 11. 968. 
Ταῖβ ροβίοη οὗ ἃ ἀἰν46ἀ4 μοαγῦ ἴπ6 ργορβμϑὺ πιαβὲ τε)θοῖ, θθοαιβα 
1δ 18 οοῃϑιβίθηξ ᾿πιἰοϑὰ νὴ ἢΠ6 δίατο οὗ μϑδιμοηΐβηι, Βαϊ ᾿ποοη- 

βἰβίθῃῦ Ὑ ἢ [86 ὑγοσβῃὶρ οὗ 186 ἔσο οἄ ν}ιοὸ ἀθιπδπάβ {86 ὅ}}} 
ΒΌΣΓ μον οὗ [86 ὙΠ 016 αηάϊν! 46 Ὠοατὶ (Ποαϊ. νἱ. 4 (.) Οὐοπιρ. 
Ἠδεπηρβίθηρ. Βοἱγ. 11. Ρ, 128.---τν. 22 Εν, Νοῦν 88 {πΠ6 Ῥβθορὶβ 
τοδί πὶ ἐμοῖν ἀπάϑοϊἀοα πποοιίαϊίν, ΕἸ) 4 ἢ Ῥγόροβθβ ἴο 16 1π|9 
ΒοΐτΥ Ὠϊ 861} ἀβοϊάο, τμο 185 αοα, 6 ῃοναῖ οσ Βδδ] ἢ Τλ ρτο- 
Ρἰιοίβ οὔ Β88] 8}}4}} ργβραγθ 8ὴ οδσεϊηρσ ἴον {ποὶν ροά, δὰ [6 ἔον' 
«[ἐἰιοναι. ὙΠΘΓΘΌΥ͂ ταν 188 γα (ἀοά τανθαὶ Ὠΐπι561} 85 βυοῖ, {δ 
116 ἄπβυνοῦβ ὈῪ ἔτ ἔγτοπι ῃϑανθὴ Κα] ησ {π6 οβδγίηρ ργοβοπίθα 
ἴο πἰπι. ΤῊΪΒ παρᾶς οἵ ἀφαϊβίοῃ ρχγοροβϑά ἴῃ γϑέδγθποθ ἴο ἴμϑν. 1ἴχ. 
(οοπιρ. Ηδηρβίθηρ. ἱ. Ρ. 4.) πιυϑῦ ἢανθ ἀρρθαγθά {Π6 ἔδίγοσ ἴὸ {Π|6 
ΡΘορΐθ, 88 ἔπ ρχορῆεῖ οὗ Φοιοναῖι βίοοά δοῃθ οὐϑὺ ρδίηβί ἃ 
ψΒο]6 Ὠοβῦ οὗ 460 Βδα]-ργορμθίβ. 7]}}θ ἰαϊἴοσ {πϑυθίοσθ οαπηοῖ 
ἄγαν 80 Κ, ψτμοὰῦ ΡΠ ΙΟΪΥ τοδὶ σηΐπρ' {ποῖ δανπουῖγ, Β ΘΟ 
1Π6Ὺ Ὀ6]6νθα {πᾶὲ Βδ8] νγοι]ά δου! ρογίοστα 189 {πη τὸ- 
φαϊγαα, οὐ Βορρᾶ ΌὈΥ Βοιμθ σἤδηοθ οὐ ἀβνυῖοθ ἴο δ6 80]6 ἴο θβοᾶρθ 
ἔτοιι {1Π|6 Βπᾶγο Ἰαἱἃ ἔου ἴΠθπη, οὐ Ἔνθὴ θχρβοῖθα [μδὲ ἴπ6 Θοἂ οὗ 
ἘΠΠ]ΔὮ ννοιλεὶ πὸ τποΐϑ βίδπα {86 ἰεβὲ οὔ Πἰναἶν σϑαυϊγθα οὗ ἷπὶ 
{πη Βδ8], Ιῃ ογάθν ἴο ουὐ ΟἿ᾽ Θνεσυ θναβίοῃ ἴῃ οαβ8 οὗ [πη ἔβ"] τ 
οὗ τῃοἷν ππαογίακίηρ, ΕἸ] Δ ἢ ρῖνθβ τμθπὶ ποῦ ΟὨΪΥ [ἢ6 ργθοθάθῃμοθ 
ἴπ ἐπ|8 οβοσίηρ, θὰδ 4180 1π|6 Ἑμοῖςβ οὗ 186 ὕννο ἬἼχϑὴ ρχονὶ δά Ὁ 
1π6 οβουίησ, Ἡ ΒΘΓΘΌΥ {Π|6 ἔαῖγ 688 οὗ ἢΪ8 ργΌροβδὶ] Ὁ βϑοὴ ῬΑΥῪ 
πνχδὲ ᾿ᾶνο ἈρΡροασθα ονϊἀθηΐ, ἀπά ἐμοσϑίοσθ ἴΠ6 ρβθορὶθ ψΔΠΉΡΙΥ 
ἀϑϑθηΐθα, ᾿ 

γν. 206-29. ΤῇὴΘ ῥγορμεῖβ οὔ Βα] {ππ8 ρῥγοςθθά ἰο ἀὁ 
Ὑμαὶ γγὰ8 τοαυϊγοα ̓  {ΠῸῪ ἴ8Κ6 {86 οχ, ψ Ἡ]οἢ τγ88 ρίνοῃ {Π6 πὶ, 
ΡΓΘρατο {π6 οἰετίηρ (γ 9») ἃ πα 5ο]θηλη]ν ἱπνόκο Β8Ὰ] ἔγοτα 

1 Ῥτοπὶ {π6 ἀρτδεπιθηΐ οὗ (88 ρτοοθάυτο οὗ [8 ρσορβείβ οἵ Βα] ἱπ 
1815 οἤοτίπρ, το 18 πιογο Ὄχϑοῦϊν βίδίθὰ νυ. 28, νυν τ (μα ργεβογι θεὰ, 
μεν. 1. θ--8, ἴπ οβεγίπρβ οἵ οχϑηὺ, Ηβδηρβίοη. Βοϊέγ, ἰϊ, ν. 127 ἢ, 
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ταοσηΐηρ ἴο ποο, Ὀαξ ΠΟ ΒΗΒΊΟΙ 15 χεΐασηθα. “Ὅς Ὀσδπ ἐτρ 
Ὅ ΟΣ τὶν 

ἀοποῖδβ [{Π|0 Βο᾽οπιη ἱηνοσδέομ οὗ {16 ἀοἱγ, σορ. (ἴθι. ἷν. 26, 

ΧΙ. 8, οἴο. ; ὈΓΟΡΘΙΥ 80 10 04]}, ἐπα 1Π6 800] οὗἩ Ὠἷπιὶ τ ἢο (4}]5 
51 8 ἰηῖο 188 οὈ]δοὶ οὗ μῖ8 δἀογαίίοῃ. “( Απά ἐμον Ἰβαροᾶ δτουπᾶ 
186 αἰΐαγ ν Ἐ ο}ὶ τγαβ τηδα6.᾽ ὙΠΦΘῊ 18. ἃ σοῃίθιηρίαοιβ ἀ6βοτρ- 

τἴοῃ οὗἉἨ [86 8ο]θῃμῃ ρχοοθββίοῃ οὐ ἴπι|686 ῥσθδὶβ 'ῃ {Ποῖ σου ΐρ, 
[1.6 Ῥϑηίομηϊ πιο ἄδποθ, τ Ὁἢ) ΠΟΥ ραγίοστηθα δγοιηά [86 4] ἴδγ. 
Ατποην οἴμοῦβ Ἡδγοάίΐίδη (ϊδέ. ν. 3) τ 8 ἀθβοσῖθθ8 Ηθ]οραθα! 8 
οοπάυοϊηρ Ἀἰπη861} ἃ5. ὨῖρῊ ῥυίοδὺ οὐ [Π6 Εἰπιθβθῆθ βιιπ-ροὰ : 
ἹΙερουργοῦντα δὴ τοῦτον, περί τε τοῖς βωμοῖς χορεύοντα νόμῳ 
Βαρβάρων, ὑπὸ τε αὐλοῖς καὶ σύρυγξι παντοδαπῶν τε ὀργάνων 
ἤχῳ.---Ν 21. Βαὶ νμοπ 61}1 τα ἀ-ἀαν πὸ δηβυγοῦ τγὰβ ρίνοη, ἘΠ] 17} 
ταοοκίηρ ἴΠθηὴ ὈΕρὶΠΒ ἴο 88Υ : “ ΟΥΥ αἰουά, [Ὁγ ἢβ ἰ8 ἃ ροὰ ; [Ὁ Ὁ 
Βα 18. πιραϊ αι, οΥ Π6 18 ρΌΠ6 8146, οὐ ἢθ 8 ἵπ ἃ ᾿ΟΌΓΠΟΥ, 
ΟΥ Ρθγϑάνοπίυσε [6 βἰθθρϑίι. δηῃά τησβδὲ ὃ ανακοά. Τῇ 
ΤΑΘΉΪ 686 ΤΩΟΟΚΟΓΥ ΟΥἩὨ {π18 Βρθθοῖ 1168 Θβρθοί}} } ἴῃ {86 ργείδιουυ 
ΜῊ Ὀσ» 116 [η6 ἴσα. ζπι68 ταρθαίθα 55 18 οχσρ[ αἰηθά 

ῬΥ ἴδ Θιηρἢα818 οὗ [86 βρεβοῖ, ἘΕἰπέβεϊηρ ἱπίο ἔπ ἰάθαβ οὔ 1118 
Ἰἀο]αίτουβ ῥγιβϑίβ, πὸ ϑηϊογίαϊποὰ πὸ ἀουδὲ οὗ {116 ἀἰν! ΠΥ οὗ 
Βδ4], Ἐ]1)}6ἷ ομαπηθγαίθβ {Π|Ὸ βονθσαὶ ροββὶ ὉΠ 168, ὈῪ τ μΐοἷι ἐΠ6Υ 
ὝΘΙΘ ψοηΐ [0 δχουβθ ἴΠ6 ψϑηΐ οὗ ΔΗΥ͂ ΘΏΒΥΘΙ ἰ0 {Π6ῚΓ ῬΓΆΥΘΓΒ. 

ὙΤη6 ἀΘΙ ΕΥ̓ ΤΑΥ͂ οἰ ἴΠ6 6 Δρβουθοά ἴῃ ἐπουρηΐ, 8δοὸ ἐπὰΐ 6, 88 18 
γνοπὲ ἴο θ6 1Π0 οα80 νῦν} τη6π, ἀοαβ ποῖ ἤθᾶῦ ψἢδὲ 15 Βροίθῃ ἴὸ 

Ὠΐτ (γ͵Ὸ 18 τηοβὺ β' ΠΡΙΥ δχραἰπθὰ Ὀγ πιράϊῥαξίο, 4] Που σῇ σοηγζα- 

διμίαιο ἔδιο τηϑδηΐηρ ῥτοροβϑά ὈΥ͂ Οἵ 618 18 8180 8.ἀπ18810]6) ; ΟΣ 
Φοῃθ δβδίἀθ (1 δέοθδϑ0) ἴο ἰγαηβαοῦ ΒΟΙὴ6 ὈΙΒΙΏ688; ΟΥ̓ ΟἿ) 8 

7οῦσπου (Ὁ τ ; ΟΥ ΡοσμαρΒ θύθῃ ἀϑῖθορ. Οἱ {μΐ8 ΟἹονῦ. αὐ ἦς 
ὦ. Τοιηαγκβ : οὐαηφμαπι λαδο (6 1260 ἀϊοία ἰοπσό δἰπὶ αὐϑιιναϊἰδοίπια, 

Θγτοπθουβὶν οοποϊάο5, ἐμέ (ἢ 6 ῥγίθϑίβ οἵ Βδδὶ ουβογνθᾶ (6 βδογί βοἰδὶ 
ογᾶδγ οὗ 1 μονεἰουβ; ἴον {πὲ τ οἢ 18 οοπποῦ ἰὼ δοΐ, Ὡϑιρθὶν, (86 
ουἰἱέϊηρ οὗ (μΠ6 8]6'π δηΐπηδῖβ ἴῃ Ρΐθοθβ δπά ἰαγίπρ [86 ρίθοθβ οῃ ἴῃ 6 
πγοοᾶ, 18 οὗ 80 βΈποσγαὶ ἃ παίαγρ, (μδὺ ἰΐ τηυδὺ ἤδνο οοσυστοά ἴῃ {86 
οοσίηρ' οὗ ΘΥΟΓΥ ἰδγρα δηΐπιαὶ. ΤῊ 8 δργθοιηοπί, ἐμογοίογο, οδπ δθογὰ πὸ 
Ῥτοοῦ, ἱμαῦ {μ6 νγουβὴρ οἵ Βδδὶ ἀϊά ποὲ βίδηὰ π᾿ ὀρθῃ ορροβἰἐΐοι ἰο ἐμαὶ 
οἵ Φοβονυδὰ, δουρὶ (μῖθ 18 οβίδυ 8:6 ἃ ου οἴμοῦ ρτουπάβ. ΤῊΪΒ Ἰθαγποᾶ 
τΩϑῃ, ἷ. Ρ. 4..γ Βονγανον, ᾿υΒῈ} Υ πᾶ 8 ἐπ [86 δρτοοπιθηὶ οἵ Ε] 178} 8 ῥγοθθ- 
ἄπτο νὴ [ον ἰπ (86 ρογίουπιαποθ οὗ δὶ8β οβδγίπρ (ν. 88) δ ῥτοοῦ 
1πδὲ ([μΠ6 ἰδὶν οὗ Μοβοβ πὰ αἱ {πὶ {ἰπιθ οχίδπι 'π ὑπ6 κίηράοπι οὗ 
[6186]. 
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αἰίαπιοη, ἱαοἰοἰαίγαο ἑαϊδα οτϑάδνο ροξιιονιιιῖ, φιοά ἐς Βοπιδνο ἱπέεῖ-- 
ἐἰσίηνμδ, ἀπ δον ργοάποὶηρ βοπλθ ρχοοῦ ραββᾶροβ ἔτοτι [Π6 Π||δά 
οοποϊα 68 ΙΒ ἐΠ9 ποχὰβ : δαίθον ἤαθο Κμὲ886 δϑοηγπία Οὐταθοογιοη, 
«εἀ βαρὶδηίϊοτεβ ποπ γμΐ886 υἱάσπέμν Οἠαπαπαὶ Βαοοδῦϑθο θυθῃ 
6{|8 τ ]8 06 116 Ὁ τσᾶ8 {Ππ6 ρορϊαγ ᾿ε]οΐ, απ 88 βι ἢ τγὰϑ ἰπ ἃ στοαὶ 
ἸΩΘΔΒΌΓΟ 5]ιἀγοὰ ὈΥ̓ ἐπ6 ῥγιθδίϑ {ΠπΘπΊβαῖνγθθ, ὙΠῸ ἃγὸ ποῖ (0 ἢθ 
τορᾶτάοα τ ῇΠΟ]}Υ 88 ἀθοθίνουβ, θαϊ ὙΓΘΓΘ τ ΒΕ} Υ 86] ἀθοοῖνθά, {116 
Ῥτορμοῖβ οἵ Βδδὶ] ἀἱά ποῖ ἔδεὶ ἐμιβιιβεῖνεβ αἰἑδοκοα ὈΥ {116 τποο κοῦ 
οὔ ΕἸ} ἢ, Ὀαΐ δοΐυα ΠΥ θαρᾶη ἴο ΟΥὙ Ἰοαάον (ν. 28), δῃὰ σῇθῃ 
θύθῃ {ἢ 8 ἀϊά ποῖ ἀγαὶ], δ ἰθηστα ἐο οαὐ {ΠΘγηβοῖνοβ Ἱἢ βυγοσὰ5 
δῃηὰ ἸΔηο 68 ὈΟΘΌΣΩΣ αἴοσ 6Ποῖς ουϑίοῃ!. ΜδΠΥ ἀποίθηΐ το 15 

(ββῆβοα, Τιποΐαη, ̓Βιαιία, Αρυ]οΐαβ, Αὐποθῖαβ, ζμδοίαπεῖαθ, Αρτϑ- 
εἶπα, οἷς.) ποίϊςθ {18 σαβίοπμ, ἔγτοτα γΠο86 βιαἰθιηθηΐβ Μόυϑβ, ἀ. 
Ῥμδηΐζ. ἱ. Ρ. 682 ἢ, 188 ἀοβουῖθα8 [ἢ 6 ργοςθββίοῃβ οὗ {88 βέγο]- 
Ἰηρ Ῥαπᾶϑ νδηάοσίηρ δθουὺ τὶ [Π6 ϑγυίδῃ σοάάο886. “Α ἀϊ9- 
ςογάδληϊ ΒΟΝ] ΣΡ ΟρΘἢ8 ὅμ6 βοθῆθ. ὙΒθη [ΠοΥ ΗὙ ψ]]]γ ἐμτουρἢ 
οῆ6 8Δηοίμον, ΜΙᾺ [6 Ποαἀ Βαηκ ἀονῃ ἴο ἴπ6 στοῦπά, Βαϊ ἑυγπΐπρ 
τουπα ἴῃ οἶγο 68, 80 ἐμαῦ [ῃ9 Ἰρο56-Πονιὶηρ αὶ ἀγαρβ ἔσο {Π6 
Ταγο ἐπ θα ροη ἘΒΕΥ͂ ἤγβε Οἰ16 {Π6πιβοῖνθθ οἡ [6 διτ8, 8πὰ δὲ 
δὲ οὰξ ἐμοηηβαῖνθϑ νν "ἢ ὑνοτ-θάροα βσογάβ, υῃοἢ {πον ἃτθ το 
ἴο σαυΥ. ὙΠθη Ῥορὶπβ ἃ ΠΟΥ βαθηθ. Οπο οὗ {Ππ6π|, 80 80- 
ῬΆ3868 4}} 110 τϑϑὲ ἴῃ ἤβϑῃζυ, βδρίῃβ ἴο ῬχΌρμΟΒΥ ἢ Βῖρἢ8 δπὰ 
ΘτΟΔΠ8, ΟΡΘΏ]Υ Δοσ808 ὨΪπη86]} οὗἁὨ ἢ ραϑὲ βῖπ8, Ὑυ μοι ἢΘ ΠΟΥ 
γε βἢ 65 ἰ0 ῬΈΠΙ8} Ὺ 1Π6 του γίπρ' οὗ ἐς ἤβϑβι, (8 κθβ ἔπ Κποίίθαά 
νΡ, τ ΐο {16 Οὐ αἰϊὲ ἀγα σοπὶ ἴο θθᾶγ, ἰαβ!68 18 ὍΔ Κ, ουΐϑ 

ὨΣΠΆΒ0 1 ἢ} βυσοσάβ, ἈΠῸ} ἐμ6 Ὀ]οοά ἐγῖοκ]68 ἀονῃ ἔτοια 115 
ταδηρὶοα Ὀοάγ.) ὩΤΐ8 ἀοβουιρθίοῃ ρον ΟΕ] ἀρτθθθ ἴῃ [86 παιδία 
Ῥοϊηίβ τελεῖ ὑπὸ ῥγϑοίῖοθ οἵ ἔθ ρσορθίβ οὐ Βαδὶ ἤθσθ. Ηθϑῖθ αἷ8οὸ 
186 φομο] αϑίομ οσ δίρμοδὶ ἀθρῦθο οἵ ἔγθηΖΥ 18 [86 ργορῃοϑυὶησ 

1ᾺΒ8 δὸ ασθοκβ μο]ϊενϑᾶ οὗ ὑποὶν Ζθαβ νν μαὶ Ε]1 78} δδγ8 τροοϊκίηρ!ν 
νυν. 21 οἵ Βδδὶ, 80 Μονυ. ἅ. Ῥμδη!Ζ. ἱ. Ρ. 886 οδγέδίη!Υ ἱποϊ υἄθδ εἰ 
του ἢ ἰπ Β18 νπογᾶο, ΜΠ ΘΠ Β6 ἰῃ8 Θχρουπάβ, “Οτν Ἰοπάσγ, ἔογ ἢ 18 ἃ 
Βοᾶ ἐογβοοίῃ! Ὁ οσθαρθ δ6 8 (88 Σογοιμίοβ Ῥλιϊοδορλεις Τυνι οὐ 189 
δριωττυοο Α61100}} θηραρεὰ ἴῃ πιράϊίαἰῖομ, οὐ ἰῃ Δῃ ΟοοΑβίομ αὶ ἰαροῦν 
(θεβίάεβ (86 ὑπ 6 1ν6), ρουβαρβ οὴ ἃ ᾿ουγῃου (0 0.018) ΟΥ̓ 88166Ρ (β]δΐῃ 
Ἀγ ΤΎρβοη 2), βο {μδὶ "" Ὀγ ΙοἿδὰβ ὃ) πα πισϑὲ "6 δυγδ κοῦ," δηὰ τβθῃ 
ςομοἸ 468, {παΐ “ΤΟ 1βγδθὶ θ8 πον ἴΠ6 Τ υνΐίδη μοᾶ 88 86 τα ἐς 4] 
βαῃ-Β6γο, δηά (86 την ίμῖοδὶ νἱϑυν οἵ Ἡθγβοῖθθ, α8 ν βπᾶ ἴδ ἴῃ Ἰαῦθε 
{{πι08, γ 88. 880 κου διροηρ [6 [Βγδα] ἔθδ, δηὰ, 88 1ἴξ δρρθᾶγμ, ὑσθ- 
Ῥοπηϊπαπί." 
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ΜΞΌΓΆΤ, ν᾿ 29, ὙΒΙΟΙ ὈΟρΆΠ ΟἾΪΥ ὙμΘἢ ΠΟῸΠ ΜγᾺ8 ραβὲ, διά φοη- 

ἀπαεά 6} 16. εἶπιθ οὔ τ δνθηΐηρ βδουϊῆοθ. ΤΠ ονθηΐηρσ 
βδοσι ῆςο, δοοογαϊηρ ἰο Εἶχ. χχὶχ. 89, νγὰβ ἴο 9 οδγα “Ἅ δϑίνγθοῃ 
1:6. ἔνγο δὐθηϊηρϑ, [πὲ 18, δὲ βπαηβεῖ, Ραϊ ἴῃ δῇ {ἰπ|68 τῦϑδ 
οἴετοά αἱ 1π0 πίπίμ Βοαγ, [παΐ ἴβ, αδ ἔπ γθθ ο᾽οἱοοὶς Ρ.Δ1.,) ΘΟτηΡ. 
“Όδβορὶι. Απίϊῳ. χῖν. 4, ϑ. Ηρτο {Π6 ν ἴῃ γνῦ 8. ποῦ [ο 6 

ονοσϊοοκοά : τ νῦ ἽΦ πιοδηβ. ποῖ, (811 τθ6 οβατιίηρσ, Βαΐ, 

481} τονγασὰβ 186 οβοσγίπρ,᾽ [πὲ 18, 111 ἑονγαγάβ ἔμ εἴπιβ οὔ 1ῃ6 
οβοσῖησ ἔογ ν. 86, Ε]1)}4 ἢ} πα οοτηρ]οίθα 411} ργθραγδιίοηβ Ὁ δἷ8 
οἈεγίτρ δὲ ἐμ6 τίπιε οὗ ἐμ8 δνθηίῃρ, βαοσίῆςθ (ὍΣ Πηυα.) Υοὶ 
19 δνθηὶηρ 58 υ]ῆροθ τηυϑὺ αὖ {μαῦ {{π|6 αν θθθη οἥδγθαά βοῃθ- 
εἶπα Ὀοΐογο βυηδβοῖ, βῖποθ οἰ μουνίβο {ποτ νουϊὰ παν Ὀθοη πὸ 

τηγα [0 ἐμαὶ τ μοι ἸΟΟΝΚ Ρ]666 411 οῃ οπθ ἀδγ. 
γν. 80---ὃ5. Α5 ποὺ ἃρ ἴο΄ [186 Βρθοῖῆθα {{π|86 ΠῸ ἈΠΒΙΤΟΣ ὑγᾺ8 

τοίη θα οἡ {Π6 ρατὶ οὗ Β48], Ε]}7}} ργοσθϑάθα ἐο {6 ρεσίογῃ- 
866 οὗ 8 ΒΔοῦ σα, ὈΥ τοραϊσὶπρ' ἴῃ {π6 ἤγβϑὲ ρ]δοθ {Π6 συ ϊπθά 
8]1γν οὗ Φϑιονδὴ (ν. 80),} {Π|8Ὲ 18, ἢΘ ἴοοΚ ἔνγοῖνθ βίοπϑβ, “' δοοογά- 
ἱησ ἴο [88 παπιροῦ οὔ {Π6 ὑγῖθεβ οὗ {Π6 808 οὔ 4.00," διὰ Ὀα]]ὲ 
οὗ ἐβεπὶ {πε δἰἕαν (νυν. 81 Ὁ) Βν {6 ἔνθ᾽ νθ βίοπϑβ 6 ργδοίϊς δ] 
ἀθοΐαγοβ, ἐμαῦ 1Π6 βαραγαίϊομ οὐ [}|6 Ῥθόρὶθ ἰπίο ἔνγο Κἰῃράοπηβ, ἃ8 
ἃ σΟΠΒΘΑΠΘΏΟΘ οὗ βίῃ, ἰ8 ποῦ γϑοορῃζθα δγ {86 1,ογά, Ὀοέογθ ἡ Βοπὶ 
οπ ἴπ σΟΠΙΣΑΙΥ ἴπ6 ὕνγεϊνθ ὑγῖδ68 βῃου]ὰ ἔογπὶ ὁῃὴθ οονθηδηῦ- 
Ρθορίθ ἀπά μᾶνϑ οὔθ οοϊαπιοη Αἰτὰγ οὗ ββουῖῆοε (οορ. Ηδηρβίοιθ. 
Βοΐιγ. ἴ. ρ. 144.) ΒΥ {Ππ6 νοῦἀ8. “' δοοογάϊηρ ἴο {π6 ΠΌΠΙΡΟΥ οὗ 
{86 {τ18658 οὗ πο 5οῃ8 οὗ δοοῦ, αηΐο ψΒοῖ ἐπ νογὰ οὗ ἴῃ6 1,οτὰ 
σα βαγίηρ (θη. χχχὶϊ. 29, χχχν. 10), 1βγϑϑὶ 8}4}} Ὀ6 ἐδ 
πᾶΠ16," Μοίμ Γ᾽ ΠΟΥ ταῦθ αὐξογθά ὃν ἘΠ] Δ} αὲ {86 Βα] άϊηρ οὗ 
18:6 ΑἸ τᾶν, οὐ 06 οἣἷν ἃ τϑιηαγκ οὗ [Π6 Βἰβίουίϑη, 18 ποίθά ἐπ6 ἰῃ- 

1 ΤῊ ὁπ Οὐδυτηθὶ 18 Ἰοαπα δὴ δἰίαν οὗ Ψεθονδῆ. ὙΠθα ἰΐ πα 
Βα ΐ] δὰ πῆθα ἀοβίγογϑα Ηἰβίοσυ ἀ068 ποί γβοοσᾷ. ὙΤΥ ἱαρτόθ Ὁ ]6 ἰθ 
186 οοπ͵εοίαγο οὗἉ (-. ἃ 1,80. ἐμιδΐ 10 τνδβ ἔουπιοσ!ν θυϊ!. ὈῪ ΕΠ] 8} ΠΗ] Β6 } 
δηᾶ ἀοδίγογοα ὈῪ [86 ργορῃοίβ οὔ Βδα]. [11 δἰἴμεὺ ἀθβοθπάϑᾶ ἔγοπι [88 
ἐἶπηθ68 θαΐοτα {86 Ὀ0 1] 4 ηρ᾽ οὗἨ βο]οπηοπ᾽ 8 ἰαπιρ], ΒΘ δἰΐαγβ οὗ Φϑμβονδὴ 
μοσὸ ὈΌ1]Ὲ ἴῃ αἰ ετθπί ραγίβ οὗ {πΠ6 σουπίγυ δηα τεσ ἰοϊοσϑίοα, οοιηρ. 
180 τοιμδσκθ Ὁ. 87 δῃὰ ω). Οαροϊδὶ. οὔδετυ. ἱπ Πεφ. χῖχ, 14, ον, 88 ἷβ 
ἸΏΟΓΣΘ ΡΓΟ Δ Ϊα, ν’88 Ὀ0}}} αἴας (Π6 βοραγδίϊΐοῃ οὗ [9 Κίπράοπι ΒΥ ρίουβ 
Δ ΌΓΒΕΙΡΡΟΙΒ οἵ }ἐδονδ Ὀο]οηρίηρ; ἰο [Π6 Κηράοιῃ οὗὨ [8γ86], ὑῇὸ θγὸ 
ποῖ ροστοϊἰοἃ ἰο τοβοτγέ ὑο [ῃ6 ὀθῃΐγϑὶ βϑπος Δ δὲ « 0γΌβα!θπι (οΟτΊΡ. 
Ἡδεπροίθηρ. Βοΐέν. 11. Ρ. 148), διὰ, δΔ8. ΤΏΔῪ 6 ἱπίογγο ἵτοπὶ χίχ. 10, 
γ.88 ἀοβίγογϑα ἴῃ {86 {1π|6 οὗ Α]18}. 
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7υϑείςα, τι νηοῦ ἀπ θα ἐγῖθαβ μαά οἰαἰπηθὰ ἴο {πϑιηβεῖνοα 
δίοπθ {πΠ9 πᾶῆλθ [βγαϑὶ, υυῃϊςῖ Ὀδοηροά το [π6 σβο]α ῬΘ0}]6 85 
ἀεβοθηδηίβ οὔ ἐϊθ ἔνγοῖνθ 80η8 οὗ ὅδοον. Υ͂. 82 . Τὸ ρτοναπίὶ 
ΔΗΥ͂ Οη6 ἴον 188 Δρργοδομὶπρ τγοπμάϑγ Ἔχργθβδὶπσ ΔΠΥ͂ βυϑρίοἴοι 
οὗ ἴγαυά, ΕἸ] 4} α]5ὸ πιδάθ ἃ ἔγθπομ, ποϊάϊηρ ἔνο βθδῃβ οὗ δϑβά, 
διουη {πο αἰίαι, σαυϑοα [Π6 οδοσίηρ' ἀυτδηρθά οπ {π6 δἰίαν δπά 
186 ποοά ἰο θ6 ἀγθῃομθὰ πῖῃ ἴοαν Ὀυοκοίβ οὗὨ νγαύθσ ἐπ γθθ {ἰπ|68 
ἴῃ βισορϑβίοῃ, 80 ἐπαὲ (ῃ6 τγαῖοσ γὰπ γσουπα {6 [8 δῃὰ ἴμθῃ 
Β]1δἀ ἐπ ἐγθῆοὴ αἶ8ο σῖ ἢ τγαῖθσ. ΤῊ ἰΔο] ἴθ τΒ μ84 ἀθαὶν ἰΑγρον 
ἰῃ Βθο ἢ! ἐταυά 8,1} δα παν μον ἴο Κίπα [6 [μ6 νοοά ἔγοπι οοποθαὶ θά 
ΘΧΟΑν ΕΟ Π8 ἈΠ 6 Σ᾽ [19 Αἰΐδγ, ἱῃ ΟΥΔΘΣ ἰο 8 Κο {μ6 Ὀαίοοϊθα ρθορ]θ 
Ὀ6]ἶονθ ὑμαῦ [86 ἀΘ ΟΥ̓ τα δου] ΟΊ] Κἰπἀ]θα [86 βδοσῆςθ. Νον 
Β6γθ, Δ Βοαρὶι (818 νγὰβ σϑπάἀογοα ἱπηροβϑὶ8]6 ὈῪ ἢ) ΤΏΔΠΥ ΘΥ68 οὗἵἁ 
1:9 οπ]οοοῦβ, γοῦ {88 ῥτοριιοῖβ οἵ δ] τυϊρῃς μανθ Ὀθθῃ 80 
Βα γλ6 [688 ἃ8 ἴ0 ᾿πραΐα Βα ο ἢ ἃ ἤπαα ἰο (Π6 ρτορμεῖ οἵ Φϑβονδῖ, 
μαᾷ ποῦ ΕἸ) ΔΒ ὈΥ ἐι|8 ῥγθοδυϊίίου ργονοηίθὰ [μ8 ροββι Ὁ γ οὗ 
ΒΌΟΝ ἃ βυδβρίοΐομ. ΜῈ ὈἸΣΝΌ ΓῺ3 “88 {π0 βρᾷθθ οὗ ἔπο 

Β0Δ}8 80 ἀν ΟἿ ΣΧ. ΟΟΙΏΡ. 68. ἐλο6. ἱ. 192, 1. Α58 ΝΟ 

σάτον, ἰΒ ΟὨΪΥ ὑμ6 ἰμἰγὰ ραγὶ οὗ δῇ θρβδὶ, δῃά δοοοσγάϊπρ ἴο 
Βευίμϑδυβ γθοκοηίηρ (( 686}. ἃ. [5γ. Ρ. 78) -ξβΞ 661.92 Ῥαγ. οαδίς 
ἴποθθ8 οὐ 246600 Ῥαγ. ρταΐῃβ οὔ ννδίογ; Ὑ δίδϑ] υβ᾽ θχρδπαίϊοπ οὗ 

{μ680 πογάβ, ἑαηίαθ σαρασίξαίϊ8 φιιαπίαθ ὁ8ὲ δασεῖα οαραα ἀποτιμι 
βαίογιιπι, οδποῦ 6 οοχγθοῖ, ὈὰΣ {Π6 8688 σδΠ ΟἾΪΥ 6, “88 ἴΠ8 

Βρᾶς6, οὔ ΜΟΙ ἴνγο 868}}8 οὗ βθϑα πηδύ ὃ6 βουγιι." 51οὐ] 118 
Βρ866 ΒΡΡΘΑΓΡ ἴοο στϑδῖ, ᾿ἴῦ 18 [0 Ὀ6 σοπβιἀογθά οπ {88 ομθ μδηά, 
τπᾶῦ Π6 {ΥΘ ΠΟ τν88 οστηθα σουηά {Π6 ἔοι β:468 οὐΓἱ 1ῃ6 δ] δγ, ἀπά. 
ππ8 Ῥεΐηρ οὗ ἃ βυϊ180]6 Ὀγοδά ἢ ἀπά ἄθρει, ἱποϊ θα ἃ οοπβίάθγ- 
αὉ]6 βαγίλοθ ; οἡ 86 οἴπιον μβαπά, ἐπα {Π9 5664 18 ποὶ ραγεςου]ατίζοά, 
νὰ [Π6 βρᾶςθ, ψ] ον ἃ οοτίαϊῃ ἀ ΘΕ οὐὨ 5604 ἰα]κ68, 18 γθΓῪ 
ἀμ θδγθηΐ δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 β|Ζθ οὗ {π6 σγαίῃ8. Αἱ 4}} ονθηΐβ [89 
ΤΥΘΩΟὮ τησδὺ θ6 δι ρροβοά ἰοἰθγδθ] Υ Ὀτοδα ἀπὰ ἀββρ, υβοϑῦβ88 οπ]γ 

1 50 βδυ8 Ψοῖι. ΟὨγγβοβίοῃι. ἰῃ {μ6 Ογαέϊο ἐπ Ῥείγωπι 4ροεῖ. εἰ Εἰίαπι 
»γτορῆ. ἰ. ἑ. ». 1θ6 (εἀ. Ετοπίο 1)ιο.), [86 φοῃυΐποηθβα οὗ νβῖο ἰϑ ἴπ- 
ἀοοα ἀουθίαα Ραυΐ 88 ποὶ γοὶ θθθῃ ἀϊβρτονθὰ : Ἠλίας καὶ ἐν τούτῳ σοφί- 
ζεται. διὰ τὶ ; ἀλλ᾽ ὅ μέλλω λέγειν θεατὴς αὑτὸς γέγονα. ἐν τοῖς βωμοῖς τῶν 
εἰδώλων ὀπαὶ εἰσι κάτωθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔστι τις λάκκος κάτωθεν ἀφανὴς, 
καὶ κατέρχονται οἱ τῆς πλάνης ἐργάται ἐν τῷ λάκκῳ, καὶ οὕτω τἀῖς ὀπαῖς ἐκείναις 
κάτωθεν τό πῦρ ἄνωθεν ἐκφυσῶσιν εἰς τὴν θυσίαν, ὡς πολλοὺς ἀπατᾶσθαι, καὶ 
νομίζειν οὐράνιον εἶναι τὸ πῦρ. 
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ἴῃ τ ΐβ ψγᾺῪ οου]ὰ [μ6 ομ]θοὶ, ἴον συ οι ἐδ ν88 τπιϑάθ, θ6 δοσίδί ΠΥ 
αἰζαίποα, Βοβίἀθβ {π0 ἰθχὲ 4068 ποΐ βίβίθ, 88 Ὠ:ΔΠΥ͂ ἱπ θυ ίοτΒ 
«της, τιδὲΡ ἰδ τγὰ8 Π]16 Ὀγ {π6 ἐπ χθοοϊ ἁ οπιρίγίηρ οὗ (ἴθ ἴοι 
γε 5865 οὗ νυδίου οῃ {πὲ οβδσίηρ δπὰ ἴπθ ποοά, θὰ Εἰ δ οδυβοά 
18 ἴο Β6 Π]]οὰ Βαβι 468 (ν. 88.) 

γυν. 86---40. Οπ οομηρ]εἰΐηρ᾽ 4}1 19 Ῥτθραγβξϊοηϑ ἴον [Π6 5δουΐ- 
Άςο6, ΕΠ )αἷ οομ68 ἔοσνγατά δηθὰ ὑσαγβ, “ Ἰμογτὰ Οοά οἵ ΔΌγδμδηι, 
Ιβδδς, δῃὰ “60οὺ, [εἰ [ὲ θ6 ἔπουσῃ Ἐ18 ἀαγ, ἐμαὶ ἴ[μοὰ τὶ αοά ἴῃ 
Ιβγϑεὶ, πὰ {παι 1 δπὶ (ἢ γ βεγνδηΐ, δπά {παὶ 1 μανθ ἄοπα Α]] {1686 
τΐπρθ δὖ ΤΥ ποσὰ, Ηρᾶγ τι, Ο 1μοσὰ, ἤθα πιθ, δαὶ {πὶ8 
ΡΘΟΡΪδ τηαῦ Κπον [δαὶ ἰδοῦ, Φοῆονα, αὐτὶ αοἀ," ἨΗογοίῃ ἰ8 
ἐχργοββοὰ 186 οὐ]θοῦ οὗ 841} {16 τηῖγαο]θβ οὗ ΕἸ1)6 ἢ, δῃα {116 οἵμιεσ 
ΡΓΟΡμοί8. [βγὰ8] 18 ὈῪ {ῃθῖὰ 0 ΓΘΟΟΡΊἾ80 ΘΠ ον} 88 ἰ8 αοά, 
Δηἀ 186 ργορίιθίβ 88 ἢΐ8 βογυδηΐϑ, ὙΠῸ ἀ0 4}1 [μαὲ [Π6Ὺ ἀο ἴῃ 18 
πδῖη6. ΕἸ] 8} ᾿πίθ ΠΟΠΔΠΥ 868 ἢπΠ6 παπλθ8 [βγαθὶ (ν. 86) ἴῃ- 
βίεα οἵἉ Ψαοοῦ, σοπρ. ΘΔ 8. οα ν. 81. Τηθ πο νυ. 87, 
 ΓΞΌΣΙ ΓΙΡΙΝῚ 8.6 δπιϊραουβ. 8.60. βόθτα. θχρί αἴπβ, εἰνὰΐ 

ἴδοα ἴὲ ἰβ διὰ ποῖ Βαδὶ, ψιιΐ απἴπιοϑ δογπι αὐ 86 ἐγαφοτνὶί, δπὰ 
τϑίδγβ ἴο ἴπὸ ἴδοι {παΐ {16 ῥγῖϑβίβ οὗ Βδαὶ ἀθοοῖνϑα {16 ρθορ]θ 
νῊ Ἰγϊηρ πο άογβ ΟΥ̓ [6 ρογΓηλδδίοη οὗ ἀοά, Βαϊ 88 ἔπ ἰάθα 
οἵ ἃ ραβϑβῖίνθ ᾿ἰνίηθ ρϑυῃιββίοη 18 ἰοσοῖρῃ το [6 ΟἹά Ταεβίαπιθηΐ, 
ἘΠ|)4ἢ ννου Ἱά ἘΠΘγ ΟΥ οαβὺ (Π9 σὰ !]δ οὗ 1Π6 Ῥθορ θ᾽ 8 ἀροβίαϑυ οἡ 
(ἀοά, ἀπά ὀχοῦβο {Π|6 ἰΔο]ϑίτυ οὗἨ [89 ρϑορῖὶθβ Τμ18 6 οδηποῖ 
ῬΡΟΒΒ ΡΥ ἀο. ὙΠι6 β6η86 Ἵδῃ ΟὨ]Υ Ὁ6, {πα ἤποὰ Παϑι τυγποά {Πον 
μιϑατὶ βαοκναγάβ, [Παῷ 8, ΑΥΥΑΥ ἔοιὰ ἐμ 9 140]8, Ὀδοὶς το ἐπ γβοὶξ, 

80 Β. Βιδάϊαβ ἰη Είπιοηϊ ἀπά ΣΩΔΗΥ οἴδιοσβ., [Ι͂ἢ {Π|18 νἱθιν [Π6 
»ταδί. ΥΟΛΌΧΊ ταῖρι βθοπὶ βίγδηρθ, ὙΠ Ιοα 15. {ποχϑίσγο αηάἀεγβίοοα 
ἱπιρογαῦ νον ὈῪ ΟἿεγ., ἀ6 ὙΥοίθ, ἀπά οἵμοσβ. Οὐ γασυ ἴο σταιη- 
πιᾶτ. Τμ6 ργαθί. ΟὨΪγ βίαπ 8 'ἰπ ἴΠ8 86η86 οὐὗἨ (86 ἱτηρογαίίνο, 
ψ βοὴ ἰδ 18 οοπηθοίθα ΌΥ Ἱ γείαϊ. ΜῊ 84. ργθοθαϊηρ ᾿πηρογδξῖνο, 

οορ. Εν. ασϑῖι. ὃ 018. Ηρτο οα [86 σΟὨΕΓΑΓΥ͂ ΤΙΝῚ οοττεβ- 

Ροπάϑ ἴο {Π6 ργϑοθάϊησ ΤΡ Ὁ Δη4 [1|8 ρ»γαοί. βέαπαβ Ὀοίοσθ ἐπα 

ΘαΓΙΔΙΪΥ͂ οουγηρ, ψὨΙΟΣ ἰ 15 ἴῃ ἐδ Κρ᾿ ΤΣ τοργοβθηΐθα ἃ5 ΙΓ Δα Υ 
οοπδ (Εν. 1. Ρ. 4.) ν. 88. βοδυύοοῖν μ88 ΕΠ] Δ ἢ ργαγθᾶ [ῸΓ ἃ 
Βοδσῖπρ, βοὴ {π6 Άγχο οἴ ϑιονϑα [8}18 πα σοπβαμηθ8 ἔμ οἴοσιπρ, 
τή το δὴ ἀθηοΐο5 ποῖ (Π6 ᾿ἰρὶ ηϊηρ,, [ῸΓ δὴ ογάϊ παῦῪ 68} οου]ὰ 

μᾶνθ Ῥγοἀυορά ὯΟ 8.0]} οἔεςοί, Ὀαΐ ἃ ἤγβ ταϊΓΒΘΌ]ΟΙΒΙῪ Ρτοςθοαϊπσ 
ἴτοπι 7 μόνδῖ, [μον. 'χ. 24, ΤΊ]ιθ ταϊγαου]ουβ οτὶρίπ οὗὨ 1815 τα 
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ΔΡΡΘαγΒ ἱπ [0 πιοϑὲ οοηϑρίςυοιβ ΠΊΆΠΠΘΡ ἤοῦι 115 ποηάογίι! 
οἴδοι. [ὲ ποῖ Ομ] σοπβαπιοά ἔθ Ὀυχτί-οβδγίηρ τ] μι {86 Ρ116 οὔ 
νγοοά Ἰαἰά πηᾶον 1, θὰ  ονοπ Ὀυγηθά [Π6 βίοποβϑ δῃηᾶ 186 θδσίῃ, 
{Πα 18, ἐπ σαΐσοπι τράθσὶε (Ο]6᾽.) ; ουθὰ 11:6 νγδῖθὺ ἴῃ τΐθ ἰγποῖ 
[Π6 ἥδπιο ᾿ἰοκοὰ ἃρ. ΤΊδ τηῖγαο]θ, ὈΥ 1 οἢ,, 88 ΤΟστ ΣῪ ἀπά ον 
Μόβοβ, 1,μον. ἰχ. 24, [ῃ8 σουβῃὶρ οὗ  ϑιονδὴ νγὰβ ἀσαΐη αἰ νΊμο ΙῪ 
Βδ ποι ομϑαά ἴῃ ορροβίτίοῃ ἴο {6 Β68]-γουβηρ {Ππῶὸ πδ ὈΘοοπια 
Ῥγϑυδίθηι,1 δῃὰ ΕἸ 1) ἢ δοογθαϊ ρα ἰῃ ἘΠ|6 οἰθαγθβὲ ΠΊΔΠΠΟΣ 88 ἴΠ6 
Ῥτορμιοῖ οὗ {16 1ωογά ἴῃ οοπίγαϑι τυ ἢ [ἢ 6 ῥγορ οἴβ οὗ 140]8, πιδθ 
ΒΌΘΙ. Δ ᾿πιργθϑβίοῃ οη {Π6 Βαττουπαϊηρσ Ρθορίθ, {πᾶ {Π6Υ [6}] οπ 
18 ῖγ ἔλοεβ, 88 'π ἴων. ἶχ. 24, δῃὰ δάοσίηρ Ἴοοπἤεββοα, μοναὶ 15 
αοά! Ψεμονδῖ 8 αοαἱ ν. 40. Βαὲ Ἐ]}17}}, ἀνδι!πρ᾽ ιΐ πι861} οὗ 
1018 Ζ68] ἴῸγ ὑπ 1,ογά, ἱπιπηθα! ἴον σοιμπιαπα8 ἐΠ6 ΡΘΟρ]8 ἴο 8612 8 
106 ργορμοῖ8 οἵ Β84], Ὀσίηρ ἔἤϑτα ἄονῃ ἴο {Π6 ὈγοοκΚ Κίβμομ, δπὰ 
ποτ Β]ΑΥ͂ θὰ (τ γ.) ΤΙΐβ ῥγοσθθάϊηρ οὗ οἂν ῥσορῇεέ, 8ο 

οβδηβῖνο ἰο πο ἑοπάθι μοατίοᾶ ΤΑΙ ]151,7 Β48 Ὀθθη αἰγθδάν βἔἢ- 
οἰθηΠΥ νἱπάϊοαῖθα ΒΥ 1π6 ο]άογ {Πθοϊορίαπθ. ἘΜ) 8} δοιοά τὶ σῃξ, 
ποῦ θϑοδῦβο [6 ῥγβδοιϊβθά [86 τηουϊ θα 78 ἑαϊοπὶδ οα 116 ῥχίθδίβ, 
᾿παβηλ οἷ, ἃ8 “΄ {μ686 δα ρογβοουίοα {Π6 βουνδηΐβ οὔ {π6 ἔσὰε (οὐ, 
Δ Πα αἱ {πεῖν ἱπβιϊσαϊοη ααθθη “}6Ζθ 6] μ88 οδιαββα ἔμθτι ἴο θ6 ραΐ 
ἴο ἀρδίῃ ὈΥ Βαπάγθαβ οὐ δοσοιιηΐ οὗἁἨ γτϑὶϊρίοι " (Μ|Ίς., Π6γββ.), 
δαὶ Ὀοοαι89 οὗ {6 Ὀἰνίπο σῖραὶ οὗ {π6 {ΠΘοοσϑ ον, τμῖς ἢ ῥσο- 
ἈΙΡΙοα 1Δο] αἰ οπ ραΐῃ οὗ ἀθαί!, Πϑαΐ. χνἹϊ. 2---4 ; χὶθ!. 18 ΕΣ 

1 ΤΉ Ϊ8 ταΐγδοὶθ 15 οοταρ  οἰθν 1 8186 4 ὃν {π18 ΟὈ͵δοῖ, σι ΒΙοἢ 888 θδοπ 
ΔΙγοδαν ροϊπίεά ουὐ Ὁγ Ἠοπρβίθην. Βοῖίγ. ἴϊ. ρ. 128, Ῥ Βοβοονοῦ 
ἘὨῖη 8 Μἰπιβ6} 80 ]6 ἴο Ἔχρ  δἷπ 88 ταν τὴ8 {8686 πη γαου]ουβ ἐδλοίβ, (μὲ ατθ 
βίου ]γ διϊθβιθα, δηᾶ, τπᾶθν ἢ 6 ρϑγῖοαβ οὗ ἐΐτηθ βΈπογαῪ δἀπυϊειοὰ 
ἰο "6 μἰβύοτϊ δὶ, γθηάογοᾶ πθοθεθαγΥ ἴο ἐπ 6 ἀευθὶορπιθηΐ οὗ {86 ἐπθοσγβου, 
ΒΥ Θοπιρδγίηρ (οι νυ τε] ἐμ δἰ ἑοροίμον ποίθγορδπθουβ ἕβποῖεβ οοἰ]θοϊδὰ 
τοροίμον Ὀγ Υ 'πον ἴα (86 Β. ὟΥ. 1. ». 876, οἵ ἃ Ποπιον (1. 1]. 805, Οἀ. 
ἡ, 148) δῃὰ 6 Υ᾽γρῖὶ (Εοϊορ. νὴ. 1056 4), δπᾶὰ ὕπ6 χαϊΐο ᾿παββηϊίο 
βίδἰϑιιθηΐ, ὁ“ 5 αἱ Απηαίϊιτη, πιεπιοτία, βαον ἐδ φιϊδιιϑάαπι εἰ ργεοαίἑοπῖδει5 
σοὶ οοσὶ Μιϊπιίπα νεῖ ἱπιρείγατὶ (Ῥιΐη ᾿ϊδί, παὶ. 1ῖ. 64), ἘΒΟΓΘΌΥ ῥτονεβ 
ΟΠΪΥ 818 οσγῃ ἱποοιηραίθηςθ ἰο Ἰυάρα οὗὨἉ {86 ἔδοίβ οὗ ἃ })νῖπο τον οδέϊου. 

3 80 8808, ἴογ᾽ Θχδπιρὶοθ, ΕΘΗ Βογη, ἱ. Ρ. 4. Ρ. 285 : ““ Ὑ͵ου]ὰ 8 τϑα]ν 
δοοά ῥτορἰιοῖ μανθ θη ρΌ ΠΥ οὗὨἨ Βυοἢ ᾿αγβίιμθβ8 δπα ογαΘ ΕΥ̓͂ ἢ᾽" δά 
ἙφΟπο]υ 468 ἔγοπι {1:18 Βα δ] δοἰἶνο ἔδβαὶπρ, ἰμδὲὶ {6 ἴδοὶ 18 ἀἰβῆρτιτοᾶ δοὰ 
ἐχδρβογαίοα ὃν {80 Ἰεροηά, 

δ Τμαῦ {818 αν νγα8 ποί ἰοὺ βούθγθ, Μίον. (Μοβ. ΒΕ. Υ. ὃ 246) μιδ8 
Ῥτονϑᾶ ἰῃ 8 οὐ ΑΥ ΟὨἸΘΗ͂Υ Ὸπι [86 ταογὰὶ δνἹ] δηα οογγυρίίοη οὗ 
ἰΔοϊαίσγ. Βαὶ ννγ πθεᾶ πὸ βυιοῖ ρτουμάβ, [ἀοἸδίγυ δπᾶ βοδυσίϊοη ἴο 
186 βογνῖοθ οὔἉ ἰάοἶβ τεχυϊγεὰ τὸ δ6 Ραθίβῃοα τι ἢ Ἔχίογπιϊ δι ΐοη 88. ἃ 
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γν. 41---44. Αἴον τῆ σοτιρ]αξίοι οὗ {Π6 τ ρῃίθουβ Ἰηχάρτηθης 
οἵ ὅπ ὉΠΡΌΔΙΥ Ἰοδάθιβ οὗ ἔμ ρϑορὶϑ, ΕἸ}1858 ᾿ην το ἐπ Κίῃρ, ψἘο, 
ἀαπείηρ (89 σ016 ρτοοθϑάϊμρ ἔγοιπ τποσπῖηρ {1}} ονθηΐηρ, μ84 
δϑΐθῃ ποι μίηρ ἰῃ ραϊπέα! οσρθοϊδιϊοῃ οὗ {16 ἰββι1θ, (0 ρὸ ἃρ οπ ἴδ8 
ταοππέλίῃ δπά θδῖ πα ἀτίηκ, ἔοΣ δγθδαν ἢθ ᾿ιθασβ {86 γυδηΐηρ οὗ 
8. Βτοαὶ ταῖπ (ὩΩΆΙῚ ΤΙ 9). τγαλίβ ἔμ υδγδτιπε, 88 18. 

χ τ. 4, 11]. 8, Ιχνΐ. 6; «6γ.]. 38; 200 χχχῖχ. 34.--- Α35 [Π6 οἂπ89 
οὔ τὸ συγβα οὗ ἀγορῆς ργθββίηρ οἡ {6 Ἰδηὰ ννα8 τοτηονοᾶ, [ἢ 
ΘΌΓΒΕ πιαϑὺ δῇ {Π6 βδιὴ6 {ἸΠ1Ὶ60 6886, Ἀπ ρῖνϑ ὙἈΥ ἰὸ (86 Ὀ᾿ἰνίπα 
Β]οββϑίπρ.--- ΤῊ ρθορίβ, οἵ βοῦν ποι ἴῃρ᾽ πιοῦθ 18 πηθπεϊομθά, ρχὸ- 
ὈΔΌΪΥ πον ἀϊβροιβθὰ ἴο σϑίγθβ!! ἐῃθπηβοὶγεϑ αἴου [Π6 Ἔσϑηιρὶδ οὔ 
ἢ Κίπρ στ ἔροά ἀπά ἀτῖηκ. Βαὲΐ ἘΠ] 76}, [Ἂν ἔγοτι οοἰϑυσαίίηρ 
ἴδι6 ὙἹοΙΟΥΎ ραϊποα ὈΥ͂ σταίθα! γοβὲ, δηά σοίθβηρ ἢΐ8 ΒΟΑΥ͂ ἢ 
ἔοοά δηά ἀγίηκ, δβοθπάβ (νυ. 42) ἴο {86 ἴορ οὗ Οδγίωηβδὶ ἴο ῥὑγϑγ, 
ταὐ εἰ Τωογά, βα] Β]]ρ’ ἢΐ8 ργομἶβο (νυ. 1.), νοῦ] σοπιρ]ϑὲθ ἢΐ8 
νροῦκ ὈΥ [Π6 ϑοπαϊην οὗὨ γαὶπ, ἀηὰ οοπεϊπθ8 1} ῬΥΑΥΘΥ ἀπῈ}} {ῃ6 
ψ 810]9 Ὀορὶ ππίηρ οὗ ἔπ6 ]Ε]πθπὶ οὗ μἷ8 Ῥσαυοῦ ἰ8 δῃηπουποβά ὈΥ 
818 βοσνδῃΐ, γῆο, δἴογ βού {ἰπ|θ8 Ἰοοκίηρ οαξ οὐ 1:80 508, δὲ 
Ἰοηρσίβ 8668 ἃ 51:4}] οἰουιὰ Ι|κθ ἃ τη8π᾿8 Βδηὰ ατῖβα ουαὖ οὗἉ [Π6 88ᾶ. 
--ΤΒα βἰησυίαν ροβιοη οὗἩ ΕΝ͵α ἰπ ρύάγοῦ, θοσίηρ ἀονῃ ἴῸ 

Ῥυδοξϊοδὶ ἀθηΐδὶ οἵ (80 [οτὰ 48 ἐβθ οῃἹγ ἰγυο αοά, ἱξ 186 οὐ᾽θοὶ οὗ 189 
Ἰηδιλίαιἱοη8 οὗ ἃ ὨΙτῖπθ τουθἰδύϊοῃ νγὰ8 ἰὸ ὃθ δὐϊαϊπθά. ΤὨΘ αυθδίϊοη, 
ἐβοτγοΐοσγθ, 88 ἰο {86 Ἰορ᾽ ἴπιδον οὗ ραξῖηρ, ἰο ἀδδίμ {Π6 ῥγῖθϑίβ οὗ Β88], 
δχοϊϊοα 8ο 1116 βογαρ]8 ἴῃ {π6 οἱάδν ἐποο]ορίδιβ, ἐμῇ ΠΟΥ οπἰῪ ἀϊ8- 
οαϑαοά ἰὰ ἴῃ Ἤτον, οἡ ἔμ ὁπ δδπᾶ, ἰο σοηίγονογῦ (ἢ ὈΟΘΟἸ αβῖοη ἄγαν ἢ 
ἔγοια ἴδθ οοπάμοὶ οὗ ΕΠ )6 ἢ ὈΥ τηδν, ἕοσ ὀχϑιρὶο Ὁ Ῥ. Βδγ]6, αἱοίξίοη. 
λἰδί. οἱ ογὶϊ, 8. υ. Εἰϊα, ἰθὺ {πογϑὺν [86 Β]οοάν μογβθουίίοη οἵ Βδγϑίϊοβ 18 
δὰ! Βογῖζοα, ου {86 οἴ μοῦ Ββαπᾶ ἰὸ τϑίμονθ {88 οὐ )ϑοϊΐουι, ἐμαὶ ΕἸ17 8} ἤοτΘ 
ου(ϑίδρροά 86 Ὀοπηάβ οὗἨ ᾿ΐ8 νοσϑίϊομι δπὰ ἱπισπάθα ἱπίο (86 οβῆοθ οὗ 
186 Βοοῦϊασ δυϊδβουίι1θβ, ἰὸ βοτὰ δίομθ [86 βυγογὰ νὰ8β βίνοῃ Ὀγ ἀοά ; 
866 Βιιαά. λει. ἐοοῖ. ἰϊ. Ῥ. 814, ΓΑ]ἸΘΠΉΠ41. ἃ. ρα ϊθ ὅθ νἱϊ. ὃ 28 δ᾽, 
Βαν (Βρ οὐ]θοιίοπ ἀπά {μ6 δοποϊυβίοθ γῇ οι οὐνίδίθᾶ ὈῪ ἐμ οοη- 
δἱἀογαιϊίοη, ἴμδὲ ΕἸ) Δ ἢ 88 ργορϑῖ, δοϊϊπρ' Ὁ ἴδ ἱπιπιοάϊαϊθ φοπιταδπᾶ οὗ 
Θοά, ὁχοουϊοὰ (δαὶ ποῖ {μ6 Κίπρ, ἐογχοιεϊηρ Βὶ8 ἀπὶγ 88 ἐμοοογδίϊο 
τορθηΐ, πορίοοίθα ἰο ἄο ; 80 ἐμαὶ ὑπθγθ 18. πὸ πϑοᾶ οὗ δϑβαγαΐηρ ὙΠδὶ ͵β 
Σἐποοιηραὶθ]6 τὴ ἢ (μ6 Καονγα ομδγδοίογ οὔ ΑΒδΌ, ἐμαὶ ὑμ6 Κίπρ', εἴτ 86 
ῬῪ Βἰθ βἴϊθηςθ, οὕ θυ θῃ ὈῪ ΘΧΡΥΘΕΒ οομηπιδηά, οοπουτταᾶ ἴῃ [Π6 ἜΧϑοιτοα 
οὗ ἴμο βθηΐθποθ οὗ ἀβαίῃ (Ρουθ, Πθγεβοσ, δὰ οἰμθσβ) Βϑβϑίἀθβ, ἐμὲ 
οομοϊαβίου. ονουΐοοκθ {μ6 ἀἰογθποο Ὀδίνγεθῃ μοαίμθη ἰάοϊδίογβ δηὰ 
ΑἸ γϑεϊαη Βογεῖῖοθ, απὰ οοπίουπᾶαθ {μ6 Νονν Ταβίδτηθηὶ θυ ηρ 168] ροβὶ- 
τίου τίη ἐμ6 ΟἹὰ Τοβίαπιθηΐ Ἰθραὶ ροϊπὶ οὐ υἷϑιν ἕοσ σι μίοι ΟΜ γβὶ τθ- 
Βυκοᾶ ιῖ8 ἀἰδϑοῖρ]68, [μυἶκο ἰχ. δδ ἔ, 
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ἔπι6 ϑϑυῖῃ (ὩΣ. οοπιρ, (168. ἐΐδδ. '. 270) δὰ ρῥἱαοίπρ, [ιἰβ ἔβοθ 

θοίνγοοῃ μἷ8 ΚπΘ68 (νυ. 42), ὅμανν ἀπά ΟΠπαγάϊῃ πᾶνθ ἰοαπὰ 4150 
δίποηρ ἔΠ6 Πουνβῃθ8, 866 Ηδιτηδιβ Βοοῦδοϊί. ν. ΕΔΌΘΓ 1]. Ρ. 
818 ἢ. 

γν. 42---46. Α.8 βοοη 85 ἴπ6 {16 σου ἀΡοβ ἔγοιη [ἢ 868 οὔ 
ἔπ6 οάρε οὗ [88 ᾿ογίζοῃ, ἘΠ) ἢ} ἀἰγθοίθ ΑμὰὉ ὉΥ 1118 βασναπέ (ὁ 
Ῥγδραγθ ἴοσ [ιἷἰ8 ἸουΓΏΘΥ ἰοϑὺ 1Π6 ὨΘΑΥΥ ταὶ βθουϊά αἴοσνγαγ 9 
ἀοιαίη πἰπ. Απά Ῥϑίογβ οῇβ νγαὰβ αὐγαγθ, ἐΐθ βδάνθῃ τνγαὰβ ΙΔ  Κ 
σὴ ἢ ταῖῃ ἀπά πῦῖμά, δηὰ ἔθοσθ νγαὰϑ ἃ νἱοϊθηϊ 8[οῦνου.--- 6 
Ρἄγαβθ γγϑ- ΡῈ ΓΙ τ “ἘΠῚ Εἰ ἔπιον δπα {Β 10 γ᾽ Β88 γοσοῖνϑα ἐΠ6 

0υο8ὲ Θχρ]αηδίίου ἔγοτα β δέος ἴῃ Μᾶυν. α. ἢ. ἰ., Ὑ1Ὸ ἀοτῖνεϑ ἴδ 
ἔγοιι [π6 πιονθηιθηΐ οὗ 6 Παηά, 11} οὔθ πιοῦθβ [ιἷ8 βαηὰ ΙΓ Π6Υ 
δηᾶ {π||ὸγ. ἘῸΣ {Π|ὸ βιογίθδὶ βρᾷοθ νγὰ8 οουίδί Ὺ ἀθποίθα ὮΥ 
ἴι, ΠΟ ἄοθθ ποῖ ΟἸΘΑΥΥ ἀρρθαῦ ἴῃ ἴπἢ6 οχρ᾽δηδίίου σίνθῃ 
γ 68. ἐλό8. ᾿ϊ. 651, εἰ! ἐλοπ απ ἐιθη.----, 45 ἢ, ΥὙ͵ΠΘη ΑΒΑΡ 
βοΐ ουἱ ἴον “76 Ζγθοὶ, [Π6 μαηάᾶ οὗ {πὸ [ωοτὰ νγαϑ οὐ ἘΠ]1) ἢ, 8ο {Ππδὲ 
μ6 ρὶγἀθά ἀρ 118 Ἰοΐη8, δῃὰ τὰ Ὀϑέοστθ Αἴ ἰο 1π6 ϑηΐγαποα οὗ 
9 Ζγθοὶ, ποῖ 80 τωσοι ἰο Ὀγΐπρ᾽ [π6 ΚΕἰηρ ἴῃ Βα θυ ἴο ἢΐ8 γϑϑθῃσθ 
(θεὺ. ϑὅ μπι.) 48 ἰο σῖνε μΐπι ἃ ῥγοοῦ οὐ ἢ8 ἢατα ΠΥ, πὰ ἘΠΘΓΘΌΥ 
βιγθηρίμθη [Π6 ἱπιργδϑβίοῃ τηδθ ὁπ ἢ͵8 ῃθαγέ, ἀπά 8}1}} τωοσθ ἴο 
ΤΟΥΈ Εν Ὠΐπὶ ἀραϊπϑὲ {ἢ βίγοπρ᾽ ἐοτηρίδιοη8 οὗ ̓ ἷ8 ννῖίθ, σῇο ἑασηϑά 
8 τυθα κῃ 688 ᾿πῦο ΠΡΌ] 688. ἘῸν [Π18 οοπάποίς, ὈῪ ψΒῖοἢ ΕΠ] ἢ, 
ὙΠοΙὰ Πογϑίοίοσθ Αμδὺ ΠΟΥ, ΟἾΪΥ 88 ἃ ΒΘ ΠΥ ΘΟΙητηδπάϊΐηρ' ἀπά 
Ρονθγίαὶ ργοριϑέ, ργονθά Ὠϊτη56]} δὲ {Π|6 8816 {{π|6 ἃ ἔστι βυ]θοὶ 
Δα βοσνδηΐ, νγὰ8 χυϊίο δἀδρίοα ἰο αἴδοὶ 86 ματὲ οὗ {μ6 Κίπσ 
ἃπὰ ἀσσάκθη [86 σοπνϊοίίοι ἐΠαὲ {π6 ρτόρμθὲ τγὰβ ΔΏΡΤΥ ποῖ ἔγομι 
ΒΌ] οὔἶνα ἀνουβίομ ἰονγαγ 8 818 ρϑύβϑοῃ, θαΐ ΟΠΪΥ ἴῃ {Π6 βοσνίοα οὗἅἹ 
1.6 Τωογὰ οῃ δοοουηΐ οὗ [8 ἸΔοἸαῦγγ, {παᾶὶ 6 ἱπέθῃἀϑα ἰο οἴἶξεεῖξ, 
ποῦ ἷ8 ονοσίμγουσ, θα 8 σοηνθυβίου δηα βαϊναιίο.--- ἢ δ, 
Βονγαυθῦ, ΕΠ] 174} ρου τταθά ταοτθ ἴπ8η Ὠδίμγαὶ ρονγοῦβ οδη ἄο. 
Εὸν αἴου {π6 στθαΐ δχϑῦεϊοηβ οὔ ἃ ψ801]9 ἄδγ, σι μοῦΐ πανί 
ΡΓΘνΙουβ᾽ ν βίγθη σι μϑηθα ἢϊπ1861} ΟΥ̓ ΠουτΙ Βῃπιθηΐ δηα γαβέ, ἰο Κθθρ 
Ρϑ66 ὑπ 186 Κἰηρ᾽Β οπατῖοί, {18 6 σοι! ΟὨΪΥ ροσίοστω πὶ οοη- 
ΒΘ] ΌΘΠ6Θ οὗὨ Ὀγηρ Βα ρΟΓ Πα ΓΑΙ Υ βιγθηριπθηθα ὮΥ 1Π6 Παπά οὗ 
ἴι6 Τιογά. ὙΠθ ρἤγαβθ ΡΝ ΤΓΟΣῚ ΤΠ ΤΤῚ Ὕ! 8. ἀκίη ἴο ἴπῸ 

Ῥἄγαβθ ἀθιηούϊηρ {Π6 Θηΐγαποθ οὗ δὲ ΡιορΗδιῖο ᾿ῃϑρί γαϊοι 3. ὙὙν 
δεν" τν» 2 Κιὶ. π].1ὅ ; ἘΖοϊκ, 1. 8, Π]. 15, οἷς. ὅν Βονγονοῦ, 

ἄο68 ποὲ βίδῃά ἴοσ Ὧν, Ὀαξ ἀοποίοθ (6 ἀϊγθοϊίοη ; {ἢ Ῥονσοῦ οὗ 

"-- 

"Ὁ 



1 ΚΙΝΟΒ ΧΙΧ, 281 

Ἐμὸ Ἰμογά οδπιο ἰο᾽ ΕΠ 78}, 80 ἐμαὶ, ξαγηΐβμθά νει βαροτπαίαγαὶ 
Βέγθηρι, 6 δοσοιρ !8ῃ6α μὰὲ πο Θχοθθάβ ἐμ παξαγαὶ 
ῬΌννΕΓΒ ; ὙΒογεαβ Ὁ.) τυ ΤΊ“ ὙΝ ΟΧΡΓΌβ868 {86 δίαΐθ οὐ Πἰρθον 
Θαβέδου, ἴῃ νγἶοὶ [ῃ6 ᾿ππμηδη βρίσις 18 β61Ζθα Ὀγ ἐπθ Ὠϊνῖηθ δηὰ 
Ταῖβοα ἀρουθ {8616 ἰο Ῥ6}ῃο]ά ἐπίηρβ ψ οὶ 116 Ὀογοπά ἐπ Βουπὰβ 
ΟΥ̓ 186 παΐυγαϊ ρογοθρίϊοῃβ οὐ {8 τηϊηά.---«{6Ζγθοὶ, μθσο ΑΒΔ Ὁ 
δὰ Βἷ8 ραΐδοο (χχί. 1), δῃᾷ ργοῦϑο]ν τοϑίἀβὰ ἴῃ βιαπηπιθῦ, ἰΑΥ̓ 80 
Ἰεδϑὲ ἔνθ ρεορτδρβίοαὶ τη1168 ἀἰβίδην ἤρου (6 τοϊάϑὲ οὗ Οὐ γπιθὶ ἰπ 
186 ἔλϊν δηὰ ἔδυ] Εἰϑάγδοθίοῃ (ς]]6 4 αἶβο “}6Ζγβοὶ δἴλογ {}18 οἷ) 
οἱ 8 Ἀ1}}, στ ἰςῖ σοτητηδη θα ἃ ΠΟὉ]8 ργοβρθοὶ οὗ ἴθ αἰ βεγοηὶ 
Ῥδγίβ οὐ [Π6 σου ΠΣ, ΠΟΙΏΡ. γϑπλαγ 8 ὁ ν. 15, δῃα Βοῦ. Ῥα!. 11}. 
Ῥ- 391 8΄., σθοτα (86 Ἰάθμγ οὗ {86 βἰῖθ οὗ 1πὸ οἱὰ “}6Ζγϑοὶ 
Ὑ 116 Ἰποάθτῃ Ζογη, σοῃβίβιϊηρ οὗὁἨ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἔν ΠΥ ΠΟΙ 568, 18 
Ῥτουθά. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΙΧΣ, 

ἙΠΙΘΦΛΑΗ ΒΒ ΕἸΙΘΗΤ ΒΈΟΜ 5ΕΖΕΒΕΙ, ΑΝῸ 5“ΟΌΈΝΕΥ ΤῸ ΠΟΒΕΒ.. 

ΤῈ βαπιθ ρσορμοί, τ βοτι το Ῥο ἢ 614 ἴπ ἐἶιθ ργβοθάϊηρ οπαρίοῦ 
δὲ {Π6 νϑῦῪ μοῖρμὶ οὗ [18 ἀἰν! 6} Ὀοβίονγθα ροῦσοῦ, ἤΘΥΘ σΟΠΊ68 
Ὀοίοτα τ 'ἴπ [Π6 ἀθριι οὗ δβρί γίδια! ὑσθακηθβ8. Α]] {π6 ρονγοῦ οὔ 18 
δοά Κα οουταρθ δπα Ζθὰ] [88 νδῃΐβηθά ; 86 18 αἴγαϊα οὗ βἰ πκίπρ. 
Τ 8. ποη ἀρ] ομδπρθ οὗ Ϊ8 παΐαγο 8 ὀχ ρίαἰπϑά Ὁ 186 αἰ βίου]! 
ἱπίοσηαὶ σοπῆϊος τ ῖσ ἢ [π6 Ἰωοχὰ, πο Πδ4 ΒΙΠογίο 5ὸ ΒΙΡΕΪΥ 
οχϑιἑοα πΐπι, 4]1ονγ8. ἰο 6 [Ὁ] Ὠΐπη, {μαῦ ἴῃ ἢΐβ ὑγθακηθ88 ἢθ βου !ὰ 
ποὲ Ὀ6 ἴοο τηυοῖ Ὀρ᾿ δα οΥ οἴου ἰπ μἷ8 στοαὶ ἀθοά5, Ὀαΐ, ταϊπά- 
[α] οὗ Ηἴ8 ἱπηιροΐδποθ, Βμου)ά δἰ νγαγβ ἈαΠΊΌ]Υ ρῖνο αοἀ δἷοπθ ἴδπ6 
Βοποῦν, πο 84 πιοῦσα 80 στοαὶ {πΐπρβ ὈΥ Και, 2 Οἷον. χὶϊ. 
8--9.. 

γν. 1--ὃ. θη ΑΠΔΌ οἡ ιἷ8 αὐτῖναὶ αὖ 762γθ6] γοϊαΐθβ ἰοὸ ᾿ΐ8 
ϑοά 688 απθθη τρια ΕἸ) μδ4 ἄοπθ, ἂπά πον μ6 μὰ ἰδίῃ 4}} 
ἴηι ῥγχορμοίβ οὗ Βδαὶ, βῃι6 168 ἱπίο ἂπ πΠρΌνθτμ 80 ]6 ρϑϑβίοῃ, διὰ 
οηδοανουτβ, αἱ Ἰθαϑὲ ὈΥ {πγθαιθπίηρϑ, ἴο ἰαΚ6 νθηρθαηοθ οἢ ἴΠ68 
Ρτορδοῖ, 5[)|8 δρρτίβθβϑ Ηἷπὶ ὈῪ 8 τηθβθθηρῸ ΟΥ̓ ΟΡ οἱ ἢ ὈΥ ἐδθ 
βοάβ, ὑπαὶ 5:8 ν1}}, ὈΥ ἰο- ποσοῦ δθοιξ [818 εἶτλθ, τιαῖκθ Η8 19 
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8 ἴ86 18 οὗ ὁπ6 οὗ ἐπ, ρτορμϑίβ οὗ Βδϑὶ, ἐμὲ 15, 8[9 νγ}}} ραξ Εἰπι 
ἰο ἀθαῖῃ. Ηδγο ἔἶθ οἱὰ ᾿πέογργδίουβ μᾶνθ οὐβογνϑά ΠΟῪ ῥ᾽ δἰ ΠΥ 
186 ἱπιροίοηπεία ποι οδνὶδ ἰγασιιπάϊας τηδηϊαδϑίβ 1186} ἴῃ (18, τπδὲ 
ΒῃΘ ΔΠῃΟΆΠς68 (ο ΕἸ] 8} Π6Υ Γθϑοϊ αἱοη ἰοὸ ραΐ Εἷπι το ἀδαῖδ,, νυ μῖο]!, 
ἸῈῚ αβ ἰο 6 δοίμα!!ν Ἔχϑου θά, πιαβὲ μανο Ὀθθη Καορὺ βϑογοῖ {1} 
δῆλον 1.18 ὀχϑουτοι, πὸ ἱπέογεα αρίμσονγεὲ ργορλεία ἀμί ροριια αὐ 
διέηι ἀοξοιἀσπάμηι ἐμηνιαγοξι». Οἷον. ΙΕ, {πογϑίογθ, ([μ9 δοὲ οὗ 
626 06] τγ88 ποῖ {π6 ἔγυϊ! οἵὗὁἨ ἱποοῃβίάογαίθ Ὁ] πὰ νἱπάϊ οἐνθμθβϑ, 

Βαὲ {1 τοβυ]ὲ οὗ ταϊϊομαὶ τοθϑοίϊοη, 58Π6 πιϊρἢὐ νῖβῃ, Ὺ ποὺ [πγϑαῖ, 
ἴο οἴἶεοι οὨ]ν [Π6 Ὀαηἰβπιθηξ οὗ {Π6 ἀἰβαρτθθαῦ]θ πὰ ἀδηρεσοῦβ 
τηϑῃ, Βαοδαβ6 886 [8]: Πθυ861} ππ80]6 ἰο ραΐ Ηἰπι ἴο ἀθϑί, ρασε]ν 
οἢ δοοουμπῦ οὗ [Π6 ρϑθορὶβ Ὑ:οΟ ὑγϑῖθ θα αἰ ϑεῖς ἔον ᾿ΐπ, ράσο 
8.180 ρϑύδμιαρβϑ οὐ δοοουπὲ οὗἨ ἔθ Κίῃρσ ᾿ μμβ6 18, προ Νμοῖα {86 
τϑοθηΐ ΟσΟΌΣΓΘΩΟΘ τηΐρῃξ ποῦ Βανθ Ὀθθὴ ψὶμουΐ ΒΟΠ16 ΒΑ] πα 
οἴἴροι. Υ,, 8. Βυξ {Π|8 {πγϑαῦ τηδθ βϑιο ἢ ἂπ ἱπιργοβϑίοῃ ΟΓ. 
Ε]Π μι, ἐπαῦ [6 Ἰϑῖς [Π6 σου ΠΕ ἀπά πη μάτον, ἤσβὶ το Βϑουβμθθα 
αὖ ἴΠ6 ἔτ οϑὺ οσύγουαυ οὐ [π6 Κίησάοτῃ οὗ “πά4}.---Ἰπδίοδά οὗ 
ἘΥΡῚ “πᾶ [6 8807," ΠιΔΙΠΘΙΥ, ΒΟΥ ἐΠΏρΒ βίοοά, [Π6γθ 18 πὸ πϑοᾶ 

οὗ ἔπ6 οαβίθσ. οοπ)θοΐασαὶ τοδάϊηρ' κω γτ δὲ ἐὐπυμὶξ 86, σι μΐοι αὔτον 

ἔθ Ῥεῖρ. βονθγαὶ οχροβίίοτθ ἤδνθ Ῥτρίδσγοά. δ ΠΡΉΧΟΣ τον 

“ἢρ νγϑηξ ἔογ μἷ5 116, {πὲ 15, ἴο βαν ἢἷ58 118. Βθδσβῆθθα, 8 
Ρίαοθ αἰγοδαν νγ0}}-κονσ ἔτοτη [Π6 ἰἰϑέογυ οὗὨἨ [Π6 ραίγϊαγο 8 
(ἄϑαη. χχὶ. 14, 28 Ε΄, χχίβ 19, χχνυΐ. 88, σαν]. 10, χΙνὶ. 1), ἱπμ 
[86 ϑοιτἢ θοχά ον οὗ ὕδπδδη, ὑμἰγίγ-οπο Βοϊηδῃ ΟΣ 8ῖχ ρβορταρὶ- 
68] το ϊθ8 βο ἢ οὗ ἨδΌτομ, οα ἐμ9 Ὀογάον δοίνγθθη ἐπ6 μδθῖταθ]θ 
Ιδῃὰ ἀπὰ {πὸ Ἡ]] θυτιθββ, 511}} ὀχ βίβ ἰῃ ϑοῦλθ τὰ ἷπ8 οὗ οἷά σα πᾶα- 
τίομβ οὐ θυ Δ] ἀϊηρβ δηα ἔνγο νν6}} ργοβοσυθα τγ6}]8 ᾿᾿ποὰ τ ἢ βίοι, 
τπάον [86 ο]4 παᾶτιθ ΒΙ᾿ οβ ὅδρδ, ψϑῖοι ΒΡ. (Ρ8]. ἱ. Ρ. 8381 8.) 
γἱ᾽βιϊθα δπὰ ἀθβοσθαά.2 

1 0 {δ ἴοστα οὗ οδίῃ ψ 1 5.2) ΤΌΠΟ πρ᾽, ΘΟΏΙΡ. δρονθ, ρ. 39. 

3.ΑᾺ8 Βϑδϑυβῆβθδ γγὰβ δϑδίρῃβα (ο {μ6 ἐσῖρο οὔ βίπιθοθ (708. χὶχ. 2), 
ΥῸ Π6Υ͂Θ Β6ΓΘ δῃοίδογ ρτοοῦ {Πδὺ (8 ἰσῖρθο δά μοσθὰ ἰο {μ6 Κίηράοιη οὗ 
Ζυᾶδι. Εογ μαὶ Βϑοσβμθρα δοίθβ! γ Ρα]οπροὰ ἰο {88 Κἰπράστη, ἀρρϑθατβ 
ποῖ ομἷν ἤτοπι [86 νγογὰβ τ ἽΝ (τ. 8) θὰ αἷβο ἔτοπι 2 ΚΙ. 

χχίϊ!, 8, 3 ΟἾν. χῖχ. 4. ὕπάον τὐζξίαςι. ἱπάθοὰ ἰδ νγὰβ ἃ σαϊθυταίθα 
Ρίδςο οὗ ρἰ᾿ρτίπιαρθ ἔου μι βαθ᾽θοὶβ οὐ [86 Κιπράοτη οὗ {π6 ἐθὰ ἐσίθεβ, 
Απι. γ. ὅ, νἱϊϊ. 14., θαΐ ἰο ἱπέδν ἔγοπι {18 τπδὲ 16 τμθη Ῥοϊοιροά ἰο ἐμῖ5 
κίηράοπι ψου!ὰ ποῦ ΟΠ]Υ 06 ἱποεγέα ϑαϊίδπι σοη]εοίωαγα (ΕἾ. Βίδεϊ,, ἐδ 
Πἰδιὶ (ἑεπες. ογῖφ. εἰς. ἴῃ Βοῦπονρ Ῥτορτ. ν. . 1886, Ρ. 24), δὲ ἰβ αἰβο 

Ξ, 
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νυ. 4---Ἴ. Ὑεῖ ονοπ ἰπ Βοοσβθοῦθα, τ ἤοτο ποὐν!  βίδηαΐηρ {Π| 0 
ἔγιϑηαἶγ το αἱῖοπβ οἵ {π6 ὕνχο Κίπράοπιθ Β6 ταῖσις Ὀ6 Ῥυθεςν βαΐθ 
ἔτοταῃ ἴπ6 πιδο τ πδῦοπϑ οἵ “6 Ζοθοὶ, ἘΠ) ἀο65 ποῖ τοπηαῖη, Ραῖ, 
Ἰοανίπρ [εἷ8 δογναηὶ Ὀϑῃἰπα, Ὀοίδἶκθ8 Ὠϊτλ86}} δἰοπο ἰπῦο {Π|6 τ ] Δ ν- 
658, ῬΓΟΡΑΒΙΥ 45 1 σογο ΜΠ (Π6 νἱον οὗὨ τηρκίηρ ἃ ρι]ρτίπιαρθ 
ἴο 1Π6 πιοπηί οὗ ἀοἵἷ, Ηοτοῦ, ἐμαὶ ἔπθγθ ὁπ ἔπ υβ Ὺ β8οθῃθ οὔ [Π6 
Ῥταπάσβι ονθηίβ οὔ {Π6 Τογϑίϊπηθ ἴνθ ταῖρι βέγοπρίῃθη ἢι8 ἔ41}}} ὈΥ͂ 
1.6 τϑϑ]!Ζαίΐοη οὔ 6 ποπάρσγξα! ἀθϑὰβ οὔ ἐπ αοἀ οὗ Αθγβϑιδηι, 
1δδδς, απ Φαοοῦ. Βαΐ δῇδσ 6 "δά πιδάβ 8 ἀδυὺβ ἸΟυΓΏΘΥ ἰπίο 
[16 ἀγγ νγαβίθ, [ῃ6 βρίγἔμαὶ ἀγουρῃὲὶ οὗ ἐδπιρίδέϊοῃ αἰϊαΐῃβ ἐο 5αοὶ 
4. Βεῖρι, ἔμαῦ ἢθ δἱἐβ ἄοντι 'ἴπ ρᾷτθ θα Κη 6855 οὔ [1 ππάοῦ ἃ 
Ὀεοοτα, δηἀ ἀοβἰτίηρ (ο ἀ16 Θχοϊαἰπι8 : "}} ΓΦ Δ “ ΘΒΟΘΡὮ που; 

[ΔΚ6 ἅνταν, Ο Τωογὰ, ΤΥ 800]; ΓΙ ἀπὸ ποὶ δοίίεν {πδπ ΤΩΥ͂ 
ἔλΊΠ6γ5," {πδὲ 185,1 Βανθ οπάυγοα σα πὶ εῖ65 δῃμουρἧ μογθ θοΐονν 

δα δὶ ΠΟΥ Ὑγοϑυῖθα οὗ 116, [ἈΚ [Πογθίοσα στὴν 8οὰ] ἰο ἔΠ66, ωογά, 
ἴον 1 ἀδβοσνα πὸ Ἰοῃσοῦ 118 ἐΠ8 πὶ τὰν ἔδίμοτβ ; θὲ τη8 ποὺ {πογο- 

ἴογο ἀϊ6. [π᾿ οχρίαπαίϊοῃ οὗ {πῖ8 βρβθοῖ {Π|6γῸ 18. ὩῸ ποϑᾶ οὐ ἔπ 
᾿πηρτ ῦ 8 ]6 δβϑυτηρίίοη οὗ ΚΙπιοὶ, ΒΕ. 1μονὶ, 580. β΄ ομηι., δά 
οἴμογβ, ὑπαὶ ΕἸ). μδα ΔΙγθδαν μδά ἃ γϑυϑίαϊίοῃ οὐὨ 18 ξαΐασθ 
ταπιοναὶ ἴο μθάνοῃ, ΤῊ ΪΒ τιθοἷ ΟὨΪΥ ἀρρθατΒ ἔγοτα ἐ86 Ἰαβὺ ὑγοσάϑ, 
ταῦ Π6 γγχὰ8 ΔΙγθδν οὗ δἀναποθά ἀρθ. Υ. ὅ. πῃ {818 βίαίθ οὔ 
σοϊπα Ἐ]Π78} 1168 ἄονγηι δηὰ 3166 ρ8 ἀπᾶάθυ ἃ Ὀγοουι 62 ἰαϑϑἰἑμαῖηθ 
τεϊπογὶδ δὲ πιῶρονδ απὶηι. ΟΟ. ἃ 1,ρ.--ὩΓΔ[ν ν. 4 φόη. ζαπι.γἶ ν. 

ὅ φέη. πιᾶδα.) 18. ποῖ π6 ᾿πηῖρον (μπ|}.) Βαϊ τμο Ὀτοοτα (Θ΄ σπέσδία 

«Ἐαρίδηι, ΜᾺ ἰπ Εογβκᾶὶ, ΣἾον. αὐσ. αγναῦ. Ὁ. 314), ὁπ οὗ ἔπ τηοδβὲ 

ἀρεῖ θα]ν οοπίτααϊοἰοα ΟΥ̓ {μ0 ραβϑθαροϑβ οἰϊβα δῃᾶὰ ϑυθὴ ὁρροβϑᾶ Ὀγ {δμὸ 
ῬὮγαβο οὗ Ατροβ ν. ὅ ἡ] “80 γ8 ποὺ ονεῦ ἰο ΒΘθυβιθ 8, ΘΟμΏΡ. 

Ἡϊιζὶρ; ου ἴμ6 ρβββερθ. Βαΐ Βϑουβῆθθθ τγᾶϑ οαγίδίἿΥ ποὺ δὖ (μδὲ ἐϊπη 
“8 οἰϊοῦ βοδί οὗ ἰΔο] δίγγ" (ὙΥ1η. ΚΕ. Υ͂Ν. 1. ν. 1712); ἴον ἀπάϑν {86 τοῖρῃι 
οἵ ὕ͵ζίδῃ ργορογ ἰδοϊαίτυ αἸἃ ποὺ ῥγθυδὶϊ ἴπ Ψυᾶδβ, Ὀπύ οΠ]ν σουβῃρ 
οπ ἔδο δίρι ρίδοοβ (2 ΚΙ. χν. 4), σϑίοι. μδὰ ῥγοῦδθὶν (8 Ομ οΥ βοαύ δὲ 
τῖ8. θογάον οὗ [μ6 Κιηράοπι, δεοαυβο [β886 δὰ (Πθτὸ Ὀπ1}} 8η Δ] δῦ, οα 
τ Πἰςοἢ δ6 ἀπᾶ μ18 βοὴ «8000 μδὰ οετοά, θη. χχτὶ. 24 ἢ, χὶνὶ. 1 8.-- 
Βαϊ ΕἸ 76 τοβοτίϑα ἰο {818 ρδθθ ποὶ οἡυ δοοουπὶ οὗ {π8 ΒΟΙΥ͂ ΓαΠ]η18- 
Θ6Π068 οὗἉ (Π6 ραἰγίδυο Α] {{π|68 οοπποοίοα πὴ ἱξ, θὰ Ὀϑόοδαδο 16 Ἰὰν ὁπ 
Β8 ψ᾿ΑΥ͂ ἴτοπὶ “08 (πτουρῈ ἐπ τ] άθγπθϑ8 ἰο ΗοτθΡ. 

1 Ηϊ σὶρ (Βερτ. ἃ. Κτὶν, Ρ. 124) που]ά ἀοτῖνθ {86 ἔετα. ΣΊΣ ἢ ἤτοπι 

ΔῈ ΟΥΤῸΡ ΟΥ̓ ἐγδηβοτρίίοη, ῥγοάυςοα ὈΥ͂ {86 ρῥγθοθάϊηρ' ΤΠΙΣΙ. ΤῊΪ8 5 

αΐϊία ἱτηρτγοῦαῦθ 8, 88 ἴῃ ν. ὅ {Π6 88Π|6 οδι188 ΒρΡρθδΥΒ 8πα 88 ρτοάποεᾶ 
ὯΟ ΕΥΤΌΥ. 

γΟΙ,.1. τ 
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ΘΟΙΏΣΠΟΙ ΒΕΓ ΌΒ ἰπ {{Ἰ6 νναίθυ- 648 ἃπὰ σϑάγβ οἵ (86 Ατδθίδπ 
ἀθβογέ, ὑἱ ἢ 8018}} τ ὈἸδἢι Ὀ]οββοπιβ, ὈΥ ψ ἰοῦ ἴῃ6 ΑΥαρ8 σ᾽ δά 
ΡΙΛΟΒ {Ποὶν ὑθῃ 8, ἐπ οὐ ἴο Ὀ6 5ῃ6]θυθα ἔτοτῃ ἐπ6 σὶπά ὈΥ πῖρμς 
Δα ἔγοιῃ {Π0 δ} ὈῪ ἀἄδγ, ΒΡ. Ῥα]. ἰ. 187, 136; 6168. ἐλέδ. 11}. 
1810.--- ΤῈ Ἰωμογὰ σοῦγο8 στ Ηἷ8 βίγθηρίδ ἴἰοὸ {Π6 αἰὰ οὗ ἔπε 465- 
Ροπάϊηρ ργορ ιθῦ ; δὴ 8Ώρβ]; ἀυγ ΚΘ ἢ 5 Ὠΐπὶ ἔτοπι 8166 ἀπὰ ἱηνῖΐοα 
Αἷπα ἴο οαὲ,--- Ὀ ΟἿ 4, μ6 5668 δὲ Ηἷβ μά ἃ πηθαὶ, οοπιπιοη ἱπάθοά 

δ πουγῃϊηρ, 8 488} Θὰ ΚΘ Ὀ68146 ἃ ΟὕΒ6 ΟΥ̓ ψγαίου. Ὁ ΈΞῚ 

ἃ ΟαΚ6 Ὀαϊκθὰ οῃ Ποῦ βίοῃϑβ ΔΠΠΟΠΡ᾽ 88}|68 Δ 604}8 Ἰαϊὰ οῃ ἷε, ἃ 
ξανουσῖθ δῃη ὙΟΥῪ Ῥδ]δίϑἾθ αγίϊο]ο οὐ ἔσοά διποηρ [Π6 15γ 6} 1:68 
(ἄϑῃ. χνἱἹ. 6, χῖχ. 8) 88 ν.8}} ἃ8 ἀτλοπρ π6 Ββάουϊῃβ οἵ [Π6 ῥσὸ- 
βοΐ ἀδυ; φορ. (168. ἐΐ68. 11}. 1807 ἢ, ἀπὰ Ὑ͵1η. ΒΥ. 1. Ρ. 108. 
--Αῇρυ 116 ργόρμοὲ μά δαΐεπ οὗ {18 ταὶ γα υ ]οπ 5} Υ ῥσον! ἀθὰ 
ἔλτβ, μ6 1168 ἀότγῃ ἴο 86θρ δρϑῖ:, πὰ 18 ἃ βθοοπά {{πὴ9 ἀινακοηϑὰ 
ὃ 186 δηροὶ δηὰ ἰηνι θά ἰο οαὲ στῆ (ῃ6 δἀάϊείοη (τ. τ ξ 
“Π ΤΡ 3. ΦἸῸΥ 1Π6 ΜᾺΥ 18 ἴοο ἐᾺΓ ἔοσ 1π66. Τὴθ 

ὙΦ 18 φοιῃραγδίϊνο : ἐξ6}᾽ 68ὲ πιαλιι89 φυάπι ργὸ υὐγίδιιϑ ἐμῖδ, φ. Ε 

υἱνεβ ἔμ ργαβθηίεβ ποτ ροβϑθπΐ 8 06 }6 Ἰέϊποτὶ, φυοά τοβίαξ α ἐδ 

σοηβοϊοπάμηι. Ὑ αἰΔὉ]. 
γν. 8---10. ὙΠΘη. ἢ6 μαᾷ βδθῃ γϑίγβ θὰ φουρουβα!ῦ ὉΥ Ἰοοά 

ΔῊ ἀΥΐη]κ, ἀπά βρί γ Δ} ἱπάθθα α͵8ο ὈῪ 1Π9 ῥσγθβθῆοθ οὗ 189 
δηρ6], ΒΘ ψϑηῦ ἰπ [86 βγη ρῈἢ οὗὨ [Παἱ ἔοοἀ (ΟΣ ἀδγ8 ἀπά ἔοστίΥ 
πῖρῃῖβ ἰο Ηοτθρ, {π6 τηουῃὶ οὗ αοά (ν. 8.) Τὴ πιϑαπίῃρ οὗ 
(πο86 γγογάβ 18. τηδῃἔββεγ, {πᾶὶ ἘΠ} 4}, Γυγοῦρἧι ἘΠ6 ταϊγαου]οῦ 8 
ῬονγΟΥ οὗ [π6 ἔοοα τϑοοϊνϑά {πγου ρα {Π6 δηροὶ, ἔγανθ]ϑά {Π6 συμ 0 ]6 
ὙΑΥ ὙΠ Πουΐ ΟὈϊαἰππρ᾽ 8}Υ τπϊπρ γί μοῦ ἔμδη δὶ ἐμ6 ᾿]]άδσ- 
τι688 τηῖρῦ ρογμαρ8 αἴοσά, Μοπηὶ Ηοτγθθ, οδ] ]θἃ τῖτἢῃ τθίδγθηςθ 
ἴο {π6 Δρρθαγδηοθ οὗ (8 ᾿ωοτὰ ἔποσθ ἴο Μοβοϑ, Εἰχ. 11}. 1 Εϊ.,), δπὰ 
1:9 Βο]θηγη τηδη  [δϑίδίίοη οὗ ἀοά οπ ὁΠ6 οὗἉ 118 Βιιπητηβ [Ὁ {Π6 
εἰνίηρ οὗ {Π6 1ανν, Εἰχ. χῖχ. Ε᾿., 6 Μουπὶ οὗ ἀοά, 18 ἀϊδέαπῇι ἔγοτα 
Βοϑυβιθῦα 180 οὐ δ πιοϑὲ 200 πρῖϊθβ, 80 {πὶ ΕἸ} 4 ἀϊά ποι 
ΓΘΑΌΪΓΘ [ΟΣῚΥ ἀΔγ8 ἴον [18 Ἰοῦσπογ,; 1 (048 ἀδβίρῃ ἰπ 80 συϊάϊηρ 
Ὠἷπι Παα Ὀδθὴ τη σοὶ ἴο Ὀτΐηρ πῖπι Ἐπ πὸγ. Βα ΕἸ174]} γγ8 ἴο 
ΜΆΠΟΘΥ ΤΟΣ ἀδγ8, 88 ἰΟυΙ ΟΥΪΥ Μόοβοβ τὴ ἐπ6 ἡ Π0]6. ΡΘΟρ]6 
ΤΟΥ γϑᾶτβ, 'π {Π|8 ὙΠ] ΘΓ 688, δηά ἀαγίπρ [18 τλο αἰ80 ἴο ρᾶγ- 

1 Νοὶ “δὴ ππκηονῃ ἱπάϊνί 44], τ βοπὶ ργοῦθν Ηἷ8 βοογοὶ ἤθη 8 
μιδὰ βϑηΐ,᾽ ἱπίο σϑῖομ Ε,, 1. Βδυοτ, μοῦγ. Μυίδυ]. 11. Ρ. 162 πδβ πιοία- 
ἹροΥΡΒοβοα {86 δηρεῖ οὗ ἀοά. 
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18 Κθ οὗ πὸ οὐβδὺ ἰοοὰ ἔπδη (Παὶ ταϊγαο]ΟΒ]Υ ἀρροϊηΐοα ἴον εΐηι 
ὃγ Οοά, ἐμαὲ δ πιρῃξ Ἰϑάγη ἐμαὶ ἐπ Ἰωογά 18. ἰνγαυβ {Π6 ΒΆ1η6, 
ψγἢο δα πουτίϑῃθά ὈΥ τηδηπᾶ ἔγοτη ἤθανθη ἢΐ8 ἡγ|018 ρθορὶβ ἔοσὶν 
ΥΘαΥΒ 'π [Π6 ἡ ]] άοσπ 688, οορ. Ηθηρβίοθηρ. Βοῖέγ. 11. ρ. 128 ἢ. 
Απά 85 {Π6 ΤΌΤΕ γδαῦβ᾽ ΒΟ]ΟΌΓΠ ἴῃ [Π6 ᾿]] ΘΓ 688 τγα8 ἰοὸ Μόξοβ ἃ 
Ρογϊοά οὔ ργοραύίοῃ ἴπ ἔδι ἢ, οὐ Ὄχϑγοῖβθ 'π ΒΌΠ]γ, ἀπά τηθοκ- 
2685 (Ναηι. χἰΐ. 8); 80 480 νγὰϑ {Ππ6 Δ} οὗ Ε]1)]8ἢ} ἴο Ὀ6 ρῥχονοά 
δῃά ρυτγι ρα ἰγότα 8}1 σασπα] Ζθαὶ ἴοσ ἐπ6 ἔασι Ποῦ τὶρηΐ ἀἰβοθαγρα 
οὗ [18 οἵἶἕοθ. Τὸ {18 οὈ]θεῖ οὔ {π6 συϊάδποι οὗ οὰγ ῥγορβοῖ 
Ῥοΐπίβ πιοβὲ οἰϑαυὶν 1Π6 ραγ}]8] οοῃηΐπρ οαδ᾽ 5811}} τηοτθ ἀἸ5Ε! ΠΕ Ὺ 
ἔγοια ν. 9, ψῖῃ 1π6 συϊάαδποο οὗ Μοβοϑ, Εἰχ. χχχῖϊ, ἢ Υ͂, 9. 
Ασγῖνοα δὲ Ηογϑρ, ΕἸ) ἢ σοθθ ἰηΐο ἢπ6 (Κπονῃ) σαν εὖ 

ΤΠ) ΔΗ ρᾶ8868 ἴπ6 πίρσῃξ ἴΠοσθ. ὙΠ ΘΥΘ, ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ ΠΝ 

πἶρδε, 16 ποτὰ οὗἉ 10 1ωΟΥ σΟγη 68 ἴο Ηΐπι, “Κ ψἢδῇ ἀοαδβὲ ἔπου μ 6 ΓΘ, 
ΕἸ 61 3" -- Π6 ορ᾿πίομ αββαηηθά 85 οοσίαϊῃ ὈΥ ΦΑγοιὶ, Ο. ἃ Τ,8ρ. 
8ΠᾺ τηοβὺ ἱπίθγργθίοσβ, θνθη ὉΥ Ηδηρβίθηρ. ΒΕ, 11. Ρ. 129, [π8ὲ 
186 σανα ἴπ ψ Ἐ]ΟΒ ΕΠ] 8} ραββθα {Π6 πῖρὶε τνδ8 6116 βδῖηθ ἴῃ το ἢ 
Μόοβϑεβ 8ὰνν {πὸ 1,ογά, ἀογῖνοβ ΠῸ σοηΥπΔ]οη ἔτοπι Εἰχ. χχχίϊ. 

22, ἃ5 ποι ῃϊπρ' 8 {π6γ6 βαϊά οὐ ὑῃ6 80] γη οὗ Μοβθβ ἴῃ ἃ σᾶνβ, 
Βαϊ {πθ Τμογά ΟὨΪΥ 8808 (0 Ὠΐπὶ: “ΠΟΘ Π ΠΙΥ͂ ΡἸΟΥΓΥ͂ ράββϑίῃ ὈΥ 1 
Ὑν1}}} ρα {Π66 ἴῃ ἃ οἰ οὗὨἨ [Π6 τόοκ, ἀπά ν}}} σονϑὺ 166 ᾿ "ΤΩ 
Βαηά, {111 ἰανθ ραββθά Ὀγ." ΑἈπά ονϑὴ 18 Μόοβββ δά δοΐιδ!ν 
80] ουτηθά ἴῃ ἃ οᾶνο ἀυγῖηρ μἷ8 ἰοπρ' ἀθ]αν οἡ 5᾽Πδἱ, γοὶ {Π6 ΔΘ πεν 
οὗ 115 οανα σι τἢ ἔπαὶ οοοαρὶεα Ὀγ ἘΠ) ἢ σαπποῖ ὃὈθ ργονοά σὑ 1} 
σογίδί πίν οἰἴμοῦ ΠῸπιὶ (6 ἀθβηιθ ἀγέῖο]Θ ΟΥὁ ἔγοπῃ [Π6 ἱπηϊξαϊῖνθ 
σΒαγδοίοῦ οὗ ΟἿΣ δἀνεπίασθ ΕἿΣ 19 ἀδῇηϊίο αγίΐς]θ 18 α]5ο υβοά 
ἡ Θ ἢ ἃ δβίηρὶα Οδ᾽θοῖ 15 ργθϑαιηθά ἰο Ὀ6 ἀϊδεϊη ρα ϑῃ θα Ὀγ {Π6 οἷτ- 
ουπιϑίαποεβ (Εντν. τ. ὃ 888.) ὙΤΠὰ5 ἴὰ 18 δαὶ, εη. χίχ. 80, Τυοῖ 
νοῦ ἴῃ {πὸ σᾶνθ (τ 83» ΔΙ Βουρῇ Μουπὶ δεῖν μα8 τλογο [μδῃ 

ὉΠ6 οᾶνθ, ἀπά {πᾶ ᾿πῃΔὈϊ 64 ὈΥ Τωοὐ 18 που ΠΘΓΘ ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ΠΊ6Π- 
τἰοποά. ὉΠ ᾿πιϊ αἰῖνα ομαγδοίου 8180 Γαΐ ΓΘ8 ΠΟ ρογίθοϊ ἄρτθο- 
τηθηΐ ἴῃ ΘΥΘΡῪ ΘΥΘἢ ΒΌΟΓἀϊπαΐθ ραν] οα] ΑΓ, δ ηα 18 ποῦ ἴο ὃὉθ ὁχ- 
ἰοπάρα ἔαυῖ ΠῈΣ. ἐμδη 1168 ἴπ Ἴπθ ἰαχί, πβϊομ Ποτα (οοαρ. ἴοι 
τ ὩΣ γ' 8) ἀπά ὝΙ ΓᾺΡ ἴῃ Ἐχ.), Ῥοϊπὲβ ἴο ἃ αἰ σθηοθ 

1 Ουἱέθ πιϊβίδιτίηρ {818 ΟὈ͵θοῦ 88 Ὑ70}1 48 τυμηΐηρ οοπηΐογ ο (86 
οἶθδν τγογὰβ οὗ {86 ἰθχί (ν. 8) ΟἸδγ. αὦ ἢ. . που]ὰ τϑίεν ἐμ ἐοσυ ἄδγβ 
ἴο 186 7οΌΓΠΟΥ ἰο δὰ ἔγομι, ἱποϊ παϊηρ (86 βοὐοῦτη αἱ, Η σοῦ. 

τ2 
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ταῖμον 1μδῃ ἃ ἸἸΙΚοηοεβ.ὶ-- -ΤῊΘ αποϑεϊοη : ἡγγΐσιῃ ΓΤ Ὸ ΤΡ Τῶν ἱπν 

γοΐγα8 ΠῸ Τ ρος ἢ, φιαδὲ 7 θτι8 αἰσογοί, πἰλιὶϊ 6686 ΕἰίαΦ πορφοζίλ ἐπ 
δοϊξευια το, 864 ροΐζιιδ ἐπι ἰοοὶδ Πανίξαϊῖδ, υἱὲ ἐἰϊὲς Ποπεῖπδα αα υεγὲὶ })εΐ 
οὐἴει αὐ ἀμοοτεῖ ((Ὑἴ6ν».), Ὀπὶ οΠ]ν ρῖνοβ οσσαβίοσι ἴο π6 ργόρβοῖ 
ἴο ΘΧρΓ688 ἔπ6 ἱΠποῦρἢ 8 ἀπά ἔθ ηρβ οὗ ἢϊ8 5οα], ὁπ Β] ἢ 6 [0]- 
Ἰοννΐπρ τονοϊαίϊοπ οὗ {πμ6 Τωοτὰ 18 ἀοβιστιοά ἰο ορογαίθι [πὰ 186 
Δηβσοῦ οἵ ΕΠ] 6}, ν. 10, “1 παν Ὀθθῃ Ζϑαίοιϑ ἴογ {Π8 1μοτὰ,᾽ εἷς. 
18 ΟΘΧργθββθά ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ΨΟΥΥ͂ σ᾽ οοταΥ νΐονν οὗ [πΐηρβ, θαξ 430 ἃ 
ΑΓ] 264] {παι τγου] ἃ ̓ πλτη θα! αἰ οΥ ς8}} ἄονσι {Π6 σθῆσθαποο οὗ 
186 ΑἸΏΣΡ ΕΥ οα 411 ἸΔοἸαίοσβ. 1:8 σοπιρ αἱπὲ οοπίαϊπβ οἡ ἴῃ 6 
οη6 δαπὰ {π6 σοποραῖϊθα γϑργοδοῦ ἀραϊηβέ αοά, ἐπα Π6 Παᾶ 80 
Ἰοηρ φαΐθα !Υ θοσπ ἔμ6 οοπάποιϊ οὗ ἐΠ6 ἀπρΌΪγ, δπά δοσϑὰ ἐπ6 
τηδίζοῦ ἴο σοπιο ἴο ἴῃ 6 στοαΐεϑῦ ΘχΈγοι γ, 850 {πὲ ἢ 6, ἢΪ8 ῥτορβεῖ, 
τῦᾶβ ἃΙσοῃθ ]οἷ οὐ 41} 1π6 γιὰ τουβηρροῖβ οὔ (οὐ ; οπ 1π6 οἵπιϑν 
Βαπά, {π6 ἱπάϊγθοῖ ἀδτηδηα οἡ (σοά, ταὶ μ6 σψου]ά αἱ Ἰθηρίῃ ἰπ- 
Ἰουίδσθ σὰ ἢ 8 ροπδὶ ἱπάρπιθηΐθβ. Βϑοδιβα ἢ6 μαὰ ποῖ βθθὴ 86 
Ἔχρθοϊθα βδ] αἰδσυ ἐγ 8 οὐ }}18 268} (ον {Π9 1μογά, 6 Ὀεϊονοά ἐπαὶ 
4}} νγαβ Ἰοβὲ, ἀπά πῃ 8 ργθβϑηῖΐ ἀδυηθ88 οὐ ταϊπὰ ονουοοκοά τ μδὲ 
ἢ ἢ84 8βθθη 8ΠοΥἹἹ Ὀοίοτθ τῖτ ἢΐ8. οὐ ογο8, ἔπαὶ ουύθὴ ἴῃ [86 
βουνίοθ οὔ [π6 Εἴη, ἃ ῥἷοιιβ δα βίποθσθ ὑοσβῃῖρροῦ οὗ Φοθονδ, 

1 ΤᾺ ᾿ἀθηι οὗὨ (86 οανθ οοουρίοὦ ὉγῪ ΕἸ Δ τὴ (Π6 βρθοΐδὶ 
Ῥίαοο οὗ {μ6 ρἰνίηρ οὗ ἰμ6 ἰὰτν οπυ Αἰπαὶ Ἵοδηποὶ 6 ῥγονϑᾶ, ἃ8 {86 
Ἀβδιηρίϊοη ἀδτηοηβίγαίϑα Ὁ Ηοπηρβίθη. Βοίίγ. 111, Ρ. 396 Β΄, δπὰ ον». 
ῬΑ]. 1. Ρ. 197 ἢ, ἐπὶ Ηοτθῦ ἴθ ἐπ 6 σΘΠΘΓΑΙ πδιὴθ οὗἨ [6 τὴὰβο]6 γϑῆρο, 
τ 8116 δ᾽ παὶ ἀσποῖθβ ἔμ6 ρδγ σα αγ ἰορ, ὁπ το ἢ (86 ᾿ανν τγαβ ἀο]νογοὰ, 
πού πεϊδηῖπρ (86 οὐ] θοἰΐοπ8 ταϊϑεὰ ὃν Ηδάϊρον ἴῃ [89 Η4}]. Α.1,..Ζ. 
1842 Νο. 80, 511}} ΠοΙ 48 18 στοππὰ, ἀπά ἴπ ουγ ὈΟΟΚ8 (νυ. 9 απὰ Πογθὴ) 
{π|6 πᾶτὴθ Ἠοτθῦ ἴβ ον οι] Υ υϑοᾶ 'π (6 58πιὸ Β6086 88 ἴῃ Πεαί., ἐπὶ ἴδ, 
τ ἀοποίθβ {π6 στ Β0]6 τδῆρθ. Βυξ 86 ἀοποτηϊπαϊϊοηβ οὐἨ ἐπ βουθγδὶ 
Ῥδτίβ οὗἉ (18 ΤβῃρΘ ΠΟῪ υ818], Παπιοῖν, ἰμ6 ἀϑεϊστιαϊίοη οὗ 606] Μπκα 
85 ὅ'1πδὶ δηᾶ οὔ [86 πουίβογῃ ρατὺ οὗ (86 βδιηθ τἀρθ δ Ηοσϑῦ, δον {9 
Ἰοπρ νυ δοϊ ]αιΐοη πὶ {π6 π86 οὗἨ {680 ΠδπΊθ8, Πᾶνθ ΟΠἿΥ βῖποθ [86 βαυθῃ- 
ἰοδηῖ οὐ οἱρμύθθηί ἢ σοη ΤΥ Ὀδοοτηθ σταπαν ἤχϑᾶ, οοπιρ. ΒΡ. ἵ. 
Ῥ.- 4. Ρ. 421 (.--ΤμὈδὺ Β᾽πίδιῖς. πηοη κα, ἱπάεοα, βῆονν πὶ (πὸ σἤαροὶ ἔθον 
᾿ανθ οἡ 606] Μαβα ἀοαϊςαίοα ἰο ΕἸ] 1} δ, “ πίραι [80 ᾽ν ἃ πίςμιϑ, ἰδῦρθ 
ΘΠΟΌΡ ἴῸΓ 8 τηϑῃ, ὙΠ ΙΟΒ (ΠΟΥ͂ ΒΔ γ 18 {88 οᾶγθ, ψῇογο 86 ῥγορμοὲ 
ἄτοὶα οὐ Ηοτγοῦ᾿" (ΠοΌ. 1. Ρ. 170); Βαξ Βονῦν σϑγῪ ἀποοτγίδίη ἴπ 686 ἰγα- 
ἀϊτῖοπθ πᾶ Ἰορϑηᾶβ οὔ {86 τηοπκβ οομοογηΐηρ 41 {μ6 Ἰος Δ} 1168 οὗἩ ἐδ9 
ΒΔΟΓΘΩ͂ Βἰδίογυ, ῃ88 Ὀθθὴ ποῖ ΟΠΪΥ͂ τϑροαί θαυ ἀθοϊαγθὰ Ὀγν ΒΟΡ. ἴῃ Ηἷβ 
σοῦ, δηὰ πιοϑὲ ἀἰβεϊποι]ν ἴῃ ν, ἢ, ν. 1 Β΄, Ὀὰΐ αἷδο οοποϊ αβίνοὶν 
ἀεπιοπδίγαίοα ἴῃ (86 Βανογαὶ σϑβοβ. 
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Ὁ δάϊαι ᾿νοά, δαὶ μ6 οοῃμοθαϊθᾷ ἃ Βυπάγεα ῥχορίιεῖβ ότι [89 
ψεηρθᾶηοο οὗ “62606], {μαὲ {Π9 Ὑ016 ῥθορ]6 δββθι θα ου (8γ- 
[16] δὰ ρίνϑη ρίοσυ ἰο ἐμ6 1ωογὰ, δπὰ δἷ }ι18 οοσωτηδηά βεϊζθα δῃά 
βἰδἷπ 9 Ῥγόρμοίβ οὔ Β88], δπά ἐμαὶ ἐμογϑίοσο 8}} ἰσὰϑ οσβῖρροσ8 
οὔτιο 1,ογὰ σου] ποῦ μανθ ἀἰβαρρθαγθὰ ουῦ οὗἉ 18786].---Τ 6 ρῇγββθ 
τ ὙΠΒΝΘῸ δλ3)»» 85 Ὑ6}} 85 [86 ἐμῖπρ' βρη θα Ὁ 1ξ, 18 Ἔχρ!αἰποά 

ἘΥ͂ Ναπι. χχν. 11- 18. ΕὸῸΣ σβαη [6 Τιοτὰ ἰηβίοιθά ἃ δδνθγθ 
Ραμ ἰβῃσαθηΐ οἢ 10 ρϑορὶβ, γῆο δά στίθνουϑὶυ βἰππϑά ὈΥ οοια- 
τηϊθηρ τ μογθάοσα σῖτα ἐΠ6 ἀδιυρθίογβ οὗ ΜόοδΡ, δῃά Ἰοϊμίηρσ 
τβοιηβοὶνοβ ἴο Βα] -Ῥοον, Ζιπισῖ, [86 ῥσΐμοα οὗ ἃ ἤδη γ οὗὨ ἐδ6 
ϑιβθοιϊίοβ, σδαρῃς ἴῃ [μ6 ὙΘΙῪ δοῖ οὗ δά] οσῪ ὙΠ ΟΟΖΌΪ [86 
ἀδαρπίον οὗ 4 Μ|άϊδη 8} ρσΐηοθ, νὰ [ἀσυβὲ Τπσουρἢ ὈΥ ῬΆϊπο- 
[ι48,) ἩΓΒΘΥΘΌΥ 186 Ῥ6ΠΔ] βαπίθησθ νγχὰ8 δυεγίθα ἔτοπὶ [3γ86], 8116 
6 Ῥεγρείι 8) ροββθβϑίουι οὐ ἴπ6 δῖ ρἢ ῥυίοϑίβοοά νγ88 δβδιρῃθα ἴο 
ῬΒΙπΘμ 45 ΤῸ ὨΣπη861 πη [118 Ῥοβίθυυ οἱ δοοοαηΐ οὗἉ [818 ““ Ζοαὶ 
Ὧον μἷ5 Οοά" πον δ.) [π Π|Κ6 τιδπποῦ Μοβεβ μδά βθθπ 
ΖΘΆΪΟΙΒ ἔον [86 Τωογά, Ἐκ. ΧΧΧΙΙ, 15 ΠΕ, ἈΠ Βου ρα δ ἄοαβ ποΐ 
ΟΟΘῸΣ ΠΘΙῸ πὰ ἴπ ᾿τηϊϊαϊϊοπ οὐὗὁὨ Βοιἢ ἘΠΪΑΝ ἴῃ ΧΙ. 40 Ἐξ --- 
“ ΤΗϊη6 δ᾽ίατβ μΒανθ {Π0Ὺ τπτόσα ἀονγη." Ηδθῖθ "δ 819 ἴοὸ 
ἀπἀογβίαπα [8 δ] ἴασβ, ἡ ΠΙΟΝ ΡἱουΒ Φ0]]Οννοσβ οὐ ϑϑβονδῃ Βαά 
εγοοΐθα ἴῃ γασίουβ ρδγῖβ οὗ {1:6 Κίησάοτῃ, [ἢ Ὀυ ]άϊηρ οὗ σμῖοῖ 
ν88 Του] ἀἄθηῃ ἱπἀθοά ἴῃ [86 Ἶανν, Ῥαΐῦ νγὰ8 8884 ὈΥ [Π86 πθοθβ- 
58:168 οὗ 186 Τιοχά ἴῃ 116 Κίηρσάοια οὗὨἉ 186 ἴδῃ ἰσῖθθβ, οοιὴρ. ποῖθ 
οἢ χυῖ. 80. 
γυ. 11---18. Τὸ {86 σοτηρ]αίηΐ οὗ ἐμ ρσγορμϑῖ {π Ἰωοσὰ δΏβυγοσβ 

βθγϑὲ ὉΥ 186 πιδηϊβδίδιοη οὗ 18 παΐισα ἴῃ ἀθοάβ, νυν. 11---14, δῃὰ 
θη ὈῪ ἴμ6 ἀθοϊαγαομ οὗ [158 Ψ1}} ἴῃ νογάβ, νυ. 15---18, ὅπ 
ΤΕΥ͂Θ418 ἴῃ 18 ὑπο ] ἃ τηδηηον ἴο ΕΠ 178} Ηἷβ ἤδπιθ, νυ Βῖ ἢ δ ὁχ- 
ΡΓοββθά ἰοὸ Μοβεθβ, θη μ6 οδυβοά Ηἷ8 σίουυ ἴο ρᾶβ8 δϑίοσβ Εἷπὶ: 
« Φεβονδῖ, δεμοναῖ (ἀοά, τηογοῖα! ἀπὰ σταοίουβ, ἰοηρ-Βαβογίηρ, ᾿ 
δηἃ δραηδηὶ ἰῃ ροοάηθ88 δῃα ἐγαῖῃ, ᾿ν}Ὸ ΚΘΘΡΒ ΤΏ ΤΟΥ ον [Ποὺ- 
βαπ8, ογρίνοβϑ ἱπΙ ΔΆ ΠΥ δπαὰ ἰγαηβργθββϑίοη δηά βἰπ, θα ΟΥ̓ πο 
ἸΏΘΔΠΒ ἰδαῦθβ ὈΠΡΌΙΙΒΗ64, νἱδὶ18 [86 γα οὗὨ {6 ΔΊ 6 γβ οα τ 6 
ΟΠ] άσθη ἀπά οἢ]Πἀγοπ᾿Β ομΠ] ἀσθα ἀπο [86 {π|γὰ ἀπά ἐοαγ ρθη6- 
ταϊΐου;, Εχ. χχχῖν. 6, 7. ΤΠ “5111 βοῖι ᾿]βρον," (πρὉ 3 δ 

ΠΡῚ Ἰπ γα ]γ, βουμά οὗ ἃ βοΐ. θ]οννὶηρ) ς41}18 ἴο μίτον, Ω 6οὰ, 

Ἰλογ οὶ ] πὰ σταοίουθ,᾽ οἷς. ἢ; [Π6 ψοσάβ, “ αο, τϑίασῃ ὁπ ΤΕΥ 
ΜΔΥ ἴο 1Π6 νΠάογηθδε οὐ Πδιιδδοῦθ . . . . . ᾿ππ 88Ὰ}} 

- 
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ἘΠΙΒμα βἰαγ," νν. 15---17, σογγθδροπάβ ἰο {πὸ ϑθηΐθηςθ, “' μ6 ὉΥ 
ΠΟ ΠΊΘ8Ώ8 ἰθΆΥ6 8 ἀΠρυπηίβηοα," οἱς.--τῖϑο ἔν 1[Π6 Ξυ βίδηοθ οὗ ἐιῖ5 
δἱογίουϑ γανοϊβείοη οἵ ἀοά, τ ]ς ἢ 18 γερθαίθά το ΕἸ 1588 ἃ8 ἃ βθοοπά 
Μοβεβ. ὅὃο ἐᾺγ πᾶν νψ {{κὸ ἔβοϊβ ΟὨΪῪ ἴῃ ἃ ἀϊβδγθης ἕοστω. ἢ 
ΤΊ ᾿ΠΚϑηθββ οὐ [Π6 δι θβίδῃοθ Ῥγθβαρροβϑβ ᾿1Κθη 688 οὗ ἴπ6 οὐ]εεῖ, 
σὴ τ ἰοῦ ἐΠ6 Ἰωμογὰ ταὶ γβου ου}γ ἀρ] αγοά 118 ρου ἴο ὈοΙΆ.--- 
Μοβββ νγᾶ8 80 ριονοϊκβὰ σὴ 1μ6 ψογβῃὶρ οὗ [86 ρο]άθμ ςβ] ὉΥ 
{π6 ῥθορὶβ ἀυτγίηρ ἷβ Ἰοῃσ αθβθποθ οὐ Μουῃΐ ᾽πὶ, {πᾶΐ μ8 
Βαγποά ψῖἢ νθῃθηιθηΐ ΔηρῸΓ δἱ {86 βῖσαῦ οὗἉ [86 ἸΔἀο]αἴτοτιβ βοθὴβ 
οη δῖ8 ἀοβεθηΐ ἄοτὰ Ππ6 τηουηΐ, ἀπ ποῖ ΟὨ]Υ ἴῃ ἷβ ἱστι αι οη 
ὈΙΌΚΘ ἐἰι6 14]68 οὔἩ [88 ανν, θθοαιβθ π6 ρϑορὶβ μὰ διόκΚοι [86 
οονοηδηῦ, Ὀὰΐ 4180 ἰβδιθα {Π6 σοτητηϑπά, {πᾶΐὶ ΘΥΕΣΥ͂ Ἰη8Π, ννΒο 15 

ἴον 189 1,ογά, βῃοι]ά δοπια ἴο ἢ ΐβ 846 δά 5[ὺ τ [ν18 ϑυνοχα Β15 
ἰάΔοἸαΐτοιβ Ὀγοίῃοτ, ἔσίθπα οὐ πεῖ ριουΣ; ἰπ σοπβθάάθηοο οὗ νη] οι 
σομημηδηἀ [6 μον τ688 8]6νν οὗὨἩ [ῃ68 ρθορὶ δδοὰΐ 8000 τηθῃ, Ἐχ. 

Χχχῖ, 1ὅ ᾿ς Βαϊ οη [86 0] ον ίηρ πιοσπΐηρ, μανίπρ τοϊασθα ἴὸ 
116 Ιμογὰ οη 186 τπιοὰπὲ ἴο παῖ χσθοοῃοϊ]δίϊοη ον [μ6 βὶπβ οὐ [86 
Ῥθορΐβθ, μ8 ἀρϑίη ροθϑ 80 [7 ἴῃ {Π6 268] οὗ 1119 ἱπιθσοθββίοῃ ἕο [ἷ8 
ΡΘΟρΡΪβ8 88 ἴο 88Υ ἴο ἴπῸ Τωογὰ : ““Απά τονν ἔογρῖνα {πεῖν βία 1 
ποῖ, ὈΪοῦ τηθ, 1 ρσὰν {π66, οὔἱϊξ οὐὗἩ {πγ Ῥοοκ νυ μῖομ ἰμοὰ Βαβὲ 
γνγ ΓΘ, τ ΒΘΓΘΆροη 86 Ιμογὰ δηβηγουϑ, “' Υ πβοβοθυοῦ μϑίἢ βἰπηθά 
ἀραϊηβί τη6 πἷπι Ψ1]} 1 Ὀ]οῦ οαξ οὗἉ τη ὈοΟΚ᾿ (ν. 88 ἢ.), ἀῃὰ τμεῃ 
1Ππγθαΐθῃβ {Π|6 δροϑίαίθ ρθορὶς τὶ [86 ρα πιβῃηιθπί, ἐμαὶ μ6 1] 
ποῦ ρὸ ἴῃ {π6 πιϊάβὲ οὗ ἴδθπι ἱπέο {πΠ6 ῥγοπηϊβϑϑθα Ἰδπη4, Εἰχ. χα χῖῖ. 
Ὑ.12 Ε ὙΠθη Μόοβαβ ἀββῖγβϑ, ὁπ πὸ στουπα οὐ {6 Δββσϑηςθ 
βῖνθῃ ἴο ἷπὶ, {πὶ Π6 μδὰ ἔουπὰ ρίαοθ ἴῃ [Π6 6γ688 οὗ {86 Ἰωοχά, 
ἴοσ {π6 οοῃβγπιαῦοι οὔ μἷ8 νγανογίηρ ἔλα ἴπ τπ6 Τὶ νῖπθ ῥτουοῖβθ, 
τπαὲ μ6 Μ1}] δοΐαδ!ν Ἰοαὰ ΗΪ8. Ῥθορὶθ ἱπίο απδαῃ, ἰο Βα μοϊὰ 1116 
ΒἾοΥΥ οὗ ἔμ Ἰωμογά, ἀπά {π6 Ἰμογὰ ργόγηΐβθ8 ᾿ΐπι, “1 Ὑ7}}} τα 4}} 
ΤΑΥ͂ βοοάπθ88 ("Ὡη15-- 59) ρ8488 Ὀθέοσγθ ἴμ66, διὰ ργοοϊδίπι ἔμ8 ἤᾶῦηβ 

οὔ 16 Τιοτὰ δοέοτθ {π66,᾿ ν. 19, ἀπά ἱπιπιθαϊβεθὶυ ρογίοσπιβ (Πῖ8 
Ῥχοτηΐ86 ἰο πὶ, Εἰχ. σχχχῖν. δ Β'.---ἰπ 1Κ6 τιδῆποῦ μδα ΕἸ]1)8}, ἴῃ 
188 ρτοαῖ Ζϑαὶ οὗ [ι]8 ΔηΡῸΓ οπ δοοοὺπὶ οὗ δροδβίαβυ, 8αίῃ ἐπ6 
Δαΐμοσβ οὗ ἸἀοἸαίγν, ἔπ ῥσορμεῖβ οὔ Β88], ἀπά ἴῃ δυγμπΐηρ Θαρο- 
688 ἴον [Π6 Θοπγογβίοῃ οὗ {π6 τγεακ Κίῃρ' ἀπά (Π6 βαϊναίΐοῃ οὗ μ]8 

1 ( Τῃ ἐμ6 Βοδαιυ] νἱϑίοη, νυ ἢ] ο ἢ τταΒ ργοβθηίθά ἰο {86 ϑθοομἃ Μοβϑϑβ, 
ΕἸΠ]6 ἢ, ὁπ {86 βδῖηθ πιουηὶ οἵ αοᾶ, Ηογοῦ, απᾶὰ ψϑυθδρβ ἰπ ἐ86 βδιῶθ 
ἐδγ6, {Π|6 τ βϑι} δησα ἴο ἢ ἕοτταοῦ ιἰϑίογυυ οδηποί ὃ τηϊβίβ θη." 
Ἠογάοσγ, οα ἐμ βρίτιι οὔ ἤθργονν ρμοοίγυ (1787), 11. Ρ. δ1. 
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ΡΘορὶθ, μιδὰ []]ονοὰ Αμδὺ ἰο «ϑΖγθοὶ ππᾶθν ἐΐα ἱπῆπθποθ οὔ 
Ὀινῖπθ ρονγοῦ, δαὶ ἴμογο μ6 δά ἰο Ἰθᾶγῃ ἔτοται [Π8 τιϑηδοθ οὔ ἐδ 6 
ἸΔοἰαίουβ 6290 6}, ὑπαὶ ἢΪ8 ἸαθοΟΌ τγγ88 ἰο 41} Δρρθάγδποθ ἔργα 61988. 
ΤΒογθαρου Ἀἷ8 Βοὰ] ἀθβροηάβ; ἢ6 668, τηοσϑ ἔτοπι ἀσ]εοίίοι οὗἉ 

βρί τς οἢ δοοουῃξ οὗἩ [Π6 δρραγϑηΐ ἔβι το οὗ Ηἷ8 νοσκ [μ8π ἔγοιη 
ϑαγ οὐ {86 ἔθο] Ἰ8ῃ} τηθηδοθ, ουΐϊ οὗὨἩ ἴθ ἰἀΔο]αίτουβ Ἰαπὰ ἱπίο ὑπ 6 

ὙΠ ΟΣ Ή 658, ἀπ ποτα, ψθη ἰἢΠ6 ἐθηιρίαιϊοη τοϑθ ΟΥ̓ πιθ8Π8 οὗ 
ΒΟ ρῥγίναϊοη ἰο ἃ βρί γίξιια! ἀββα]έ, υγίβῃ88 ἔοσ {Π6 γϑίβαβο οὗ 
ἰνΐ8 80] ὈῪ ἄθαιῃ ; θὰΐ ὈῪ {π6 ρρθϑᾶγϑῃοθ οὗ {Ππθ δηῆρβὶ, ψῆ0 
Το γθβ 8 ἢἷπὶ τὴ ἴοοά δηὰ ἀτγίηκ, 80 ἔπαὶ ἢ 18 80]6 ἴο γγαὶκ 
[ΟΣ ἀαγ8 ἰλποαϊὶ [81], μα 18 ἀϊγθοίθα ἰο [π6 δποίθπὶ αοά οἵ δΐ8 
ΤΑ μογβ, ἩΠ0886 στᾶοα 8Π4 ΤΠ ΘΓΟΥ͂ παν πὸ δι!ά, δ ΠΟυΡἢ {ΠΟΓΘΌΥ 
}ι6 18 ποῦ γοῦ ταϊβαα ἔγοπι ἢἷβ ἀθβροπάθηου, 80 {πὲ ἢ6 ΑΥΤΙ͂Υ68 αἱ 
Μοππὶ Ἠογθὺ ποὺ ἴῃ ἃ πυσοῖ Ὀοίίον βἰαίθ οὗ τηῖϊπᾶ, Ηδῖθ πον 
ἴμο Ἰωογὰ ἀρρβϑγβ ἴο ᾿ΐπι, 88 ΤΟγΠΊΘΥΥ ἰο ἢΐ8 δογναπὺ Μοβεβ, δῃά 
ΓΕΥ͂ΘΆ]5 ἴο Ὠΐτπι, 88 ἴο {Π|6 ἔοστποσ, ἢἷβ8 σίουϊουβ θβϑβθποθ 88 ἰουθ, ἴῃ 
ΒΊΟΝ. στᾶοθ 84 ἸΩΘΓΟΥ͂ ἃγ6 πἰ64, ἴῃ οΥά Θ᾽ ΠΟΥΘΟΥ ἴῃ {Πκ ταδῃ- 
ΠΕΡ ἴο 5 γϑηρσίθοη δπά ῥγουτάθ πὶ ὙΠ [86 Κπον]οᾶρθ δπὰ 
Ρονγοσ, ἴον δπὰ ραξίθποθ, τϑαυ βίο [Ὁ ἐπ αγίπον ἀἰβομαγρθ 8ο- 
οογάϊηρ ἰο (86 ν1}} οὗ αοά, οἵ {16 ἀΠ σου] ἀπά ἰγοπὈ]Θβοπιθ ἐαβὶς 
Ἰαά προ μΐηι.---Βαΐ [μ6 νϑυϊθν ἴῃ [π6 ἔοσπι οὗ {}||8 τηδη βίδ- 
ἤοῃ, πἘ1]16 {π6 Βα βίαποθ δηὰ ἐπ τηδῖη οὈ͵θοῖ ἀγα 416, ἱοροίθοῦ 

ΜΒ (Π6 ΟΥοΣ τηδίθσια! αἰ θυθμοθβ, 18 Θχρ]αἰπθα, ρα] ὈΥ {Π6 
νιον οὗ {1:6 οἰγουτηβίϑηοοθϑ ἰπ Μ ΒΟΉ [Π6 Ιμοτὰ τηδηϊοδίϑα Ὠ8 
ΒΙΟΓΥ ἴο ἢἰ8 βαγσυδηΐβ, ραυ γ ὈΥ {Π6 ἀἰβογθηί βίαίθ οὗ τηϊη οἱ 
το 1π6 τααπ  οδιαιίοη μα ἰο ορογαίθ. [πῃ Μοβββ ἴδ σγὰ8 Ὀυτῃ- 
ἱῃρ ἴονϑ ἴον [Π6 νυ ἔαγθ οὗ [18 ρθορὶθ, ψ ῃῖςι πιονϑά Ὠΐπὶ το {86 
Ῥγάγοσ, ἐμαὶ ἴπ6 Ἰωογὰ που] βμον ἰυἴπι ἢἷ8. ρΊογγ, ἀπά ἴο οοπῆγπι 
τὰ ἴῃ ἢΐ8 68}], ,]8 ρϑ οπ τγᾶβ ργδηΐθα 858 ἴᾺΓ 88 πη οαῃ 6 Βο]4 
116 οἷουυ οἵ αοἄ. (Οὐομποθαὶθά 'π 16 οἰ οὗ τ1π6 τόοκ δπάὰ 
βογθϑηθά ὃγ [Π8 μαπά οὗ (ἀὐοά, 6 5668 {π᾿ Ἰωογὰ ρ488 ΒΥ͂ Εἰπι, ἀπά 
ΙΘΆΥΒ Ὠΐπὶ ΘΣΧΡΓΕ88 ἴῃ ΟΣ 8 ΗΪΒ Ἰητηοϑὲ παίυσθ ἘΠ:)} ἢ, ὁπ {116 
ΘΟ ΓΑΓΥ, ἔτοπι ἃ ΖΘ] ποῖ χαΐϊΐθ ἔγθα ἔοτὰ μαπιϑῃ ῥϑβϑῖοη, γγ88 
ΔΒΊΓΑΥ 88 [0 [06 ργοσθθάϊηρϑ οἵ ἔΠ6 οπιπὶροίθηςθ δπά τἱρῃίθουβ- 
1688 Οὔ 1,ογά, ἀπὰ μδά ἴο Ἰϑαγῃ ἐμαὶ 18 Ζ68] νγβ ἱποοῃβίβίθῃης 
δ [Π6 Ἰονθ ἀηὰ σταοθ οὗ αοά. Το Τιογὰ {μπογοίοσθ οαῦβοθβ 

Δ “ΤῈ νἱ βίου. νγγχὰ8 ἰο ϑἴιοῦ ἰο ἐῃθ ΠΘΓΥ Ζϑαὶ οὗἉ (86 ῥγορβεί, (δαὶ 
που ὰ δπποπα δνθγυ ἰιΐπρ ΒΥ 1Π6 βίοσμι, (86 τι] 4 ργοοθββ οὗ αοά, δὰ 
Ῥγοοϊαἶπι Ὠβ Ἰοπρ-ϑυδογίπρ ἰδπᾶθν ἠδίαγθ, 88 Τογιμ τὶν (86 νοΐοο ἀϊὰ 0 
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μἷ8 οΙΟΣΥ ἴο ρᾳ88 Ὀϑίοτθ μΐπι, ἤσγβὲ ἰῃ πδίασαὶ ρμθποπιθηα, υνμῖςῇ 
ἜΧΡΓΘ88 Ἀ18 ῬΟΥΤΟΥ Οα {9 ΘαγΕΪι ΤΔΟΓΘ ΒίΓΟΉΡΙΥ ἴμδη ποσάβ. Διὰ 
δὲ τούτων ἔδειξεν, ὅτι μακροθυμία καὶ φιλανθρωπία μόνη φίλη 
Θεῷ. Τμοοάοτο. Αὔον [6 οοιημιδηάθα μῖπι ἴο ρὸ ἔσσῃ ἔγοτα 
189 οἂνθ δηά βίδῃα ἀροὰ ἐμ ταοὰῃΐ Ὀοίοσθ δῖπι (ν. 11), Ἀ6- 

ΒοΙἃ ἔβοσθ σοπλ88 ἃ στϑαὶ δηά βίζοηρ σἱπά τοπάϊησ {π6 τηουῃ- 
ἰαϊῃβ δῃὰ Ὀγθακίηρ ἴῃ ῥίθοθβ ἴΠ6 σοοῖβ, δὰ δῆδνγ {πὸ νῖπά 
ΔῊ δαυίμαυδίο, δηὰ δον Π6 ϑασέμαυδκθ ἃ ἤγο, θὰὺ ἴμ6 Τωογά 18 
ποῦ πῃ ἐπα βίοστω, ποῖ πῃ ἔθ ϑασίδιψυδίο, ποῖ ἰπ ἐπ6 ἔτθ, ἴο βδον; 
18ιαὐ ἰδ ΒΥΤΑΥ 1π [86 {μΘΟΟΓΔΟΥ 18 ποῖ ᾿πρ] Δ 088]6 πη: Βη] αἰπρ τρουγ 
δηὰ 8}}-οοπδυμπλίηρ ᾿οαουβγ. δϑίογαι, ϑασίβαυδίζθ, δῃα ἢγθ, δ 
ΒΥΥΩΡΟΪ8 οὐ 186 Τλνίπθ ρα βαπλθη 8 οχίθσταϊπαπρ [μ6 ΠΠΡΌΟΪΥ, 
Ῥβ. χυῖ!. 8 ΕἾ; 18, χῖϊ, 18 ; χχῖχ. 6; χχχ. 80; ϑ[ζ. 89, 28 ἢ. οἵο. 
Νοὶ ἴῃ {μ086 ϑμόνδΒ Ἀρρθαγβ, Βαϊ ἴῃ ΣῊ ΓΘ Ἵ Ὁ» ἴῃ [86 δοαπά 
οὔ βϑῃ(]9 Ὀ]ονίηρ ΟΣ βοΐ Ὡιυσιμογ (οοαρ. οἢ ΣΟ Ἵ ΕΒ. ον]. 
29), 119 εἰσῃῃ οὗ {π|ὸ πϑασγηθϑβ οὗ (οα (00 'ν. 16), νυμῖοὰ 18. 186 
Ἰονθ [δὲ ϑπάυτο8 [86 βίῃπον τυ} Βρασίηρ τα] ἀπ 688, τ ΊΝ ραῖθποα 
διηὰ Ἰοηρ-δυ τίη, δῃ ἃ ἀο᾽αγδ [μ6 ῥα ῃἸβῃταηθηΐ 88 Ἰοηρ᾽ 85 ἸΩΘΤΟΥ͂ 
18 ΡΟΒ810]6.1 γ. 18. ὙΠ θα ἘΠ] 1] αὰ Πθᾶγβ [86 βοὴ Ἡῖβροῖ, Ββαυϊηρσ 

Μόοβοβ: Βθποὸ (δ β0θῃ0 γ17188 580 δοδα  }}Ὺ ομδηροᾶ,᾽" Ηογᾶον :, Ρ. 4. 
Ῥ. δ2. 

φ»ν» ’ . 

10 ἐδῖ8 Ἐρδγαῖπι ὅγσ., ν. 12, υἱβΒ!]ν τοιλδιῖκα, ἩσῚ Ἰοοολο 
γε Υ̓ ρ τ» κ᾽ Υ [2 Υ φΡ 

οσι μι Ὁ) δ) συστὰν Ἰσιδς νρὰ λοο ἐγπιδοῖο εις Ἐϊίαε 
ὑππιοάοταίνπι Ζοίιη, ρεγειγίησὶξ, Ὀὰῦ ἮΘ ΟΥΤΒ, ἃ8 Βοθῃ 88 ἢθ δπᾶ ἐπ ρῥγο- 
ΡΣ δῃᾷ μιἰβίοσϊοδὶ ἱπηροτὶ οὐὗἨ {818 βυτηθο] ἴῃ ἐμῖ8, παιηοὶν, ἰο ἱπάϊοδιθ ἴὸ 

Υ͂ 9, Υ Υ̓͂ Υ Υ - -ρΡ ’ θ᾽ .᾽’ 4 

ΕΠΠΔμ «9.υ]; ἸΖαλο Ὁ δ 5 σιδ. Ἰοσι;» λον οο Ἶν.... 
- πρ Ὧχ 

σὰ 23) ἀμ] “δε τοδὶ δπᾶ Ῥόδοο, ψ ΐο Β6 “1}} δοοῦ 
αἰἰαὶπ ἴαῦμοσ 186 ῥγεβεπὶ βίοσιῃ οὗὨ ρϑγβοουζίοῃ) ἐβγουρ [86 ἀθδίὶ οὗ μῖ3 
Ῥογβθουΐογθ, ΑμβδῸ δηὰ Ψ6ζθρεὶ. Ὑὴα οὐ͵θοὺ οὗ {818 ᾿ΒΘΟρβϑηΥ 18 τπογθ- 
ΟΥ̓Δ Βἰ ΠΩΣ] ΑΥΪγ οοποοῖνοα Ὁ Βγθηιΐαβ, 860. βρῆπι., διὰ οἴμβεσβ. Αἴϊδσ 
Ιγθαδθυβ, αἄν. ἤαεν. ἵν. 27, τα παν Ἰουπᾶ {116 αἰ γοποο οὗὨ ἰδμδ οἱὰ 
διά Νοὸν Τοβίδιπθηὐ ᾿μογοίη γϑργοβϑθηίθα, ἔνθ ατοίίαϑ 681}}5 ἐϊ ἐραπ- 
φοϊϊὶ βσιιγπίϊο, φιοα ποπ υεηΐξ σιιπι υδπΐο, ἰσγταθ πιοίμ οἱ Γμἰπιϊηίδιιδ μὲ ἰος, 
Ἑα. χῖχ. 10 8, Το ταϊλοπα! δίβ παίαγα! Πγ δε ᾿θγεῖῃ ΟΗΪΥ 8 ποσί: 
ΕἸΟΒΒοτα ἱ. Ρ. 4. Ρ. 238 οχρίαἴπβ {6 ὑυβοΐβ ᾿ἰβίοσυ οὗἨ 1116 ἔουιυ ἀδυβ᾽ 
νδηογίηρ᾽ οἵ ΕἸ 1] ἴῃ (86 ὙΠ] άθγιιθββ, μἷ8 Ὀϑΐηρ δα ὈῪ [86 δηροὶ, δπὰ 
δι6 τηδηϊξεβίδίίοη οὗ αοἄ ἴο μΐπι ου Ἠογθῦ, δ ἃ ἀγόβπι διϊβϑίπρ' ἴῃ ἃ 
πίαγα! (Ὁ) νγαγ." Μαδεαπί εἰδ [΄ ΤᾺ6 οὐήεοὶ οὗ ι18 ᾿ββορββιν μδ8 
Ὀϑθῃ οἱ ἴμ6 ψγ016 τ ΒΠῪ Θχρ αϊμοα ὃν ΗΕ. 1δνὶ Ῥδὰ αθγϑο 1 [86 
«Ἀπποίαί!, οὗ ὅ 0. Μίογον ἰο ἐμ6 ϑδάθγ ΟἾδῃ ρ. 852. 
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Ὑσχαρροὰ 8 ἤνοθ π᾿ Εἷ8 τηδῃ 9 (Υγγ ΤΕ 566 ου 2 ΚΊ. 8), Ῥθοδῦϑθ 

δ᾽ 0] τηδη σδητιοί Ῥθ αν {Π6 βίρδιὶ οἵ ἕβο Βοῖγ αοά, οοταρ. Εἰχ. 1, 
6, Ἠδ ρο68 ουὔΐϊ, βίαπἀ8 δ {86 δηΐγαποο οὗὨ [6 οᾶνθ, 84 μθδῖ8 ἃ 
δθοοπὰ [ἴτηθ {9 υοϑίοη, ᾿]ιαῦ ἀοαβῦ (ποὰ Βοῖθ, ΕἸ) 4} 8 ἰο ν μΐοὶ 
ἢ (νυ. 14) τοϊισηβ {Π6 Β8Π|6 ΘΏΒΓΘΙ 88 ὈΘίΌσο ἴῃ νυ. 10. Οἱ {818 
86 1,ογά τονθα]β ἴο Ἀΐτη, δὕοσ ἢ8 [88 βῃονγῃ Ἀἷπὶ ἢΐ8 στδοθ, Ἰοηρ- 
ΒΌΒοΣΙησ, ἀπά ὑθ μου ταθσοΥ ἰο 1Π6 βἴπποι, [μαὲ 86 “΄ ΕΥ̓͂ ΠΟ τηϑδῃ8 
Ἰδανεθβ πηραπῖβῃθα," βίῃοα δο (νυ. 18---17) σου πα ββίοηβ Εἶτα ἴο 
δποῖηί Ηδζαοὶ ἴο "6 Κίηρ᾽ ονον ϑ'υγῖβ, 5 ϑνὰ ἰο θ6 Κίῃρ' ονϑσ [βγϑεὶ, 
δὰ ἘΠ16Π6, 6 8δοη οὗ ΘΒαρβαῖ, οἵ ΑΡ6]- τη Π Δ} (866 οἡ ἷν. 12) 
ἴο θ6 ρῥτορῇδὲ ἴῃ ἢἷ8 βίθαα, σῖτ (ῃ9 δἀάοα τοιλασκ, νἰσῖ ταδὶ 

Πιᾶγθ 88|8ἔ. ἃ ηἷ8 Ζϑαὶ, ἐπδὺ νγᾶ8 ΠΟῪ ΦΟΥΔΙΗΪΥ ἴο0 ρΑββΙ ΟΠ ΔΙΘ]Υ͂ 
ΘΧΡΓΙΟδΒο, θυΐ γ͵γὰ8 ὈΓΔΙΒΟΥΤΟΣΙΏΥ Ομ δοοοσηΐ οὗ [86 τηοῖνο ἐμαὶ 
Ῥτγοτωρίοα 1ξ, πὰ οποουχασθά [Π6 ῥσόρμοῖ ἰπ {π6 σοη ἴππδποθ οὗ 
μιῖ8 οποθ : “ Απὰ 10 5811 οοσὴθ ἴο ράᾶ88, ἐμαὶ ἴπι ἐπαὺ Θβοδρϑίῃ 
ἴδε βιυνογὰ οὗ Ηδζϑοὶ, ν.1}} οἰνὰ β᾽αγ, δηά εἷπι ἐμαὺ θβοαρϑίᾷ 19 
δ οτὰ οὗἩ ὅθμα ν}}} ΕΠ] β.α 814 υ." Βαϊ ἰπ ογάον {πὲ 6 ταν Ἰθάσῃ 
ἴο Ηΐα βμδιηβ, {πδὺ ἴο μἷβ 6γϑ, αἰβίῃσοά Ὀγ ἀοἸθοϊίοι, {6 σδιδθ οὗ 
16 1μογά ἴῃ 1βγδθ] δρρθαζϑά τῃποῖ τηοσο ἀθθρογαῖο ἴμδῃ 1ξ βιοοά 
Ῥοΐογθ [89 ογβϑϑ οἵ αοά ψὸ Κπονθῖδ μ18. οὐῃ ΕΥ̓͂ ΠυΠΊ ΟΓ δπά 
τ δτη6, ἴδ Ι,οτὰ 4445, “1 Βανο Ἰοδ ἴῃ [βγαθὶ 1000, 411 μ6 Κηθεβ 
1θαὲ μᾶγθ ποῖ βονϑά ἰο Βδϑ], δῃἃ θυθυΥ σταθεῖ ὙΠ ΠΣοΒ Δ ἢ ποῖ 
Κιββοα Ἀΐτὰ ἢ (νυ. 18).---1}}6 τογάβ ν. 15, “ὁ γεΐισ ὁπ ΒΥ 
ΨΥ ἴο {μ6 ὙΠ]ᾺΘΓΏ 688 οὗ ΤΠ διηδβοιβ, ἀῃα σομ16 ἔπθη ἃπα δῃοϊπ,» 
εἴς. ΔΙῸ ἢοΐ ἰο Ὀ6 80 πυπάογβίοοά 48 ἰἢ ΕἸ]1)αἢ Ἰιαἀ ᾿πηπιοαϊαίοὶν 
ἴο Ῥχοοθθᾶ ἴο Ταγηδβοῦβ, πὰ ἔμογο δηοίπὶ Ηδζαοὶ, ναὶ ΕἸ 1748 
ἷβ ἴο ἩΠΒΓΑΥ ΓῸΓ Βοηη6 ἔπηθ ἱπίο 19 ΜΠάΘγ 688 οὗ 1) 4π188- 
οα8, ΨΏΘΓΟ, Βθοῦγο ΠΌτα 186 Τουθηρο οὗ “626 06], δῃὰ γοῖ ποῖ 
ἔα ἴτοσα {Π|0 βοθῆθ οὗ [18 δοιν" ἴῃ 15γα6], ἢ6 τηὶρμῦ δχϑουΐθ 
ἮΪ8. ΤΠ Σ6Θ ΘΟΙΏΙΣΩ 8510Π8 δὲ [Π6 {{π|6 ἴο 6 τηογθ ϑχδςῖν ἀθίθσιαϊποά 
ὃγ [6 ϑριτϊ. Ηρ ᾿ιππιθα!ϑίθ]ν ἀοοοιαρ 5.68 ΟΠ]Ὺ {86 οΔ]]πρ οὗ 
Ἐ]Ι5μ8 ἴο δ6 118 βαοααββοῦ (ν. 19 8.), νῃο ΤΠΘη αὔίοσνναγάβ, ΟὨ]Υ 
ἈΠῸῸΣ 1116 ἀδοθηῃβίοῃ οὗ ΕΠ} 8}, ὀχθοαΐθθ ἐ86 οὔμποσ ὑννο, 566 2 ΚΙ. 

1 ΤῸ 18. θαυ 4}}γ ἱποοστθοῖ, μη Ψ, Ὁ. ΜΊΟΒ, (μη ΚΒ {μὲ ἴον {μῖ5 γθϑβοῦ 
[6 τηυδῖ δββῦτηθ, {μδὺ Ἐ]17 6} τγαβ 81}}} ᾿ἰνῖηρ, τ μο Ἐ]1888 δ ιἷ8 ϑοτη- 
τπδηᾶ Ἔχϑουϊοα {8686 σοτητλϊββίοηθ, ἀπ {Ππγθίουθ νυ ποῖ οαττὶ θα δ]ΐνὸ 
10 Βθᾶνθῃ, 88 ψ Βθη Καὶ δβίβσ, ἀϊθ Ῥσοόρᾷ. Ρ. 70, ἄσγαννβ ἔγοπι 16 86 Θοῃο]υ- 
βίο, ἐμαὶ 186 οοπορηίγαιηρ Ἰθρθηά νυ βῃ68 ἱμ γοῦν [0 βίγθηρίβθη {116 
τηϊγδοῦ]οῦυ Σρμς, ν Π1ο Βαγγουηαοά ΕἸ]1)8}} ΟΥ̓ οοχμμαΣἰηρ ἰο εἷπι τ μδὶ 
ὙᾺΒ ΟὨΪΥ Παττο ἱπίο οῇοοὶ ὈΥ ΑΪ8 Βα ΟΟΘΒ50Γ, 



298 1 ΚΙΝΟΕΒ ΧΙΧ. 11---18. 

νἱ]. 7---18, Ιχ. 1-10.-- 8 ὸ Ῥμσ., 1πἰ}.. ἀ6 οἰΐϊα σϑπάθγ 
ῬΙΝῚ ΓΤΆΞ ΤΩ [Αἰβοῖυ : }ὲν ἀοδονέιανι ἐπ ])απιαδοιπι; ἴμι6 σγογὰβ 

αἴθ οοπηθοῖοα : ἐπ ἀοϑογέμηι Τραπιαδοῖ, σοτᾺΡ. 4108. χυΙ!. 21, χῖϊ. 
10; Ὁοαῖ. ἵν. 41, δῃά ἀοποῖθ ἐπ θηνίγομβ οὗ ̓ Πϑδπλδβοῦϑ, ἔοσ {Π|8 
8{1}1} νϑγῪ ἱπιρογίαπί οἰδγ, βιὑπαίθα ἴῃ ἃ στϑαῖ ρἰαΐπ οὰ [Π6 σῖνοῦ 
Βαγδᾶν, {86 Ουυβοσσβοαβ οὗ {Π6 δποϊθηΐβ, θογάθγβ 'π {88 βου 
8πα οαβὲ οἡ ἴῃ 6 ψ]] ἀουτι688, βθ6 Βόβθημ. 18]. ΑἸΔΒΚ. 1. 2, Ρ. 284 
Ηἰ, ὙΥΊπον ΒΟΥ͂Ν. 1. Ρ. 280 Β'.--Ὑτὸ ἴο δποίμι βίαπἀβ ᾿πιργορογ, 

88 Ψυάρσ. ἰχ. 8, ἴον [89 Τῖνίηθ οοπϑθογαΐϊοῃ, ἱπάϊοαίοα ΕΥ̓͂ δῃοϊηί- 
ἴηρ, ἴο {π8 οἢῇοσ οὔ Κίῃσ ἀπά ργορβμοῖ, δ μβουρἧι δ δοίαδὶ ἀποϊπῖ- 
ἵῃσ ψΙ οἱ] πον θυθ ὁσοαγβ ἴῃ 186 σομβθογδίίοη οὐ ἃ ὑσορβοῖ. 
ΟΥ̓ ΊΠ6 ἔπγθο παπιθά, 76 }1π ΟὨ]Υ ἰ8 δοΐα4}}ν ἀποϊπιοᾶ (2 ΚΊ. ἴχ. 6.) 
Βαΐ 411 {π6 {Π|γθϑ ὑγθῦθ ἴο Ὀ6 ἱπβιγαμηθιϑ οὗ αοά ἴον ἔπ δχίθγη- 
πίϊοη οἵ [16 ἸΔο]αίθυβ 'ἱῃ 18τ86], Ηδζϑοὶ γγαὰ8 ἴο ομαβίϊ86 [Π6 
ὙγΠ0]6 ΡΘΟρ]6 ἔον {πο ῖγ δροβίδβυ (2 ΚΙ. υἱῖϊ. 7), θα ἴο ὀχ γραία 
μι δυῦμοῦβ οὐ ἰΔοἸαίτγ, ΑΠδῸ δηὰ “6260 6], υῖ ἢ τη 6 ῥτορ ιϑῦβ οὗ 
Βϑ88] (2 ΚΙ. ἰχ., χ.), ΕΠ ΠΒῃα ἕο βίαν ὉΥ {μ6 πογά, νοὶ 85. {δ 
σνογὰ οὗ {Π6 Τμονὰ πγαβὲ ὑτπηρ Ἰυαάρτηθπί οἢ {16 ρο 685 (76. 1. 
10, χνὶϊ!. 7), οοπαρ. 2 ΚΊ, 11, 24.---. 18. “ ὙΣΤΎΝΨΓΤῚ 18. 80- 

σογάϊΐηρσ ἴο {πΠ6 Ηφῦτγον βδοοθηλαδίοη, ἰο ὃ6 τακθη 85 διΐυσο. 1 
Ψ11 Ιϑανθ 7000 ἴῃ [βγδϑὶ, (παΐ 18, ργϑθϑβοῦνο ἴῃ [86 Ἰυάρημθηΐβ ἴο δ 
δχθουϊοα ὈΥ ΠαΖαϑοὶ, 6ἰνα, ἀπ 4 Ε"18})4, (Βοβ6, ἤϑηλοὶγ, στο μαναὰ 

ποῖ σίνθῃ ἐποπίβοϊγοβ ἴο ἰἀοϊαίγγ. ἘΠ) 4}, ΓΠογθίογα, 18 ποῖ [86 
ΟὨΪΥ ὑγ6 ψνουβῃΐρροῦ οὗ Φϑῆοναι ΠΟ σϑυμαϊ θα ἴῃ [5γδ6].} 

το Κἴδβ8, ἡγουβἢΐρ, δάογβ ὈΥ Κἰββίπρ, ρατΈΥ ὉΥ Κίβδίηρ {6 μαπᾷ (ὸ 
{ἰι6 1408 (οοπιρ. δ ϊη. λΐδέ. παΐ, χνὶ, 8), ραΓΌ ὈΥ αοίυδ] Κἰββίηρ 
οὗ {Π|6 ἰάο] ὁπ 1Π| πιου ἢ ἀπά οἰ, νη]! Οἢ. νγα8 50. αϑι8] δβρθοία 

ἴῃ {πὸ πογβμὶρ οὗ Βα], τπαὶ Οἵο. ἐπ Ῥενν. ἵν. 48 88γ8 οἵ {16 
Ὀγάζθη βίαϊιβ ἔοαπά ἰπ {1Π|6 [απιρίο οὗ Ηδγου]θ8 δ Αρτίρεπίθῃ : 
Θιηυμίαστσν . . φμὸ ποῖ ζαοῖΐα φωϊάφμαπι ἀἰποτίηι πι6 υἱαἦ886 
»υιϊονΐιδ, παι 60, )μαϊοθ8, τιὲ τιοίνι8 δ᾽ ιι8. θὲ πισηέιηι ραμῖῖο δὲὲ αἰέτὶ- 
ἐἰιι8, φιοή ἵπ ργοοΐδιιδ οἰ φγαζωϊαι ἱοπίδιιϑ ποσὶ δοΐμηι τὰ υεποτατί, 

1 ΤΒο δροβίὶο Ῥδὰϊ οογίδί]γ ἴῃ οἰτπρ (818 Ῥαββαρ ἴῃ Βοιῃ. χὶ. 4, 
τΘΠάΘΣΒ ἘΣ ΣΓΤῚ δτΑπιπιδίϊο}]Υ τοὶ αυϊιθ ΘΧΘΟΙΪῪ ὈΥ κατέλιπον, Ὀὰϊ 

[ι48 ἰδίκοῃ 186 ΘΧργϑββίοη ἴῃ 18 οὐἱρίπαὶ, ποῖ, 88 ΕὙΤΊΖοῆο αὐ ἢ. ἴ. Δαϑογίθ, 
ἴη 8 αἰ γι βθη86, ἰο ῥγονθ, (μὲ ποῖ βίδπάϊηρ᾽ (ἢ 6 ρτοϑοπὶ σγοὐθοίίοα 
οὗἩ Ιϑτγδοὶ ἃ λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος 8ι}}} οχ᾿ϑ8; δοπιρ. ΤἬΟΪ αοἶκ᾿8 
Οὐοτηπα, οα ἔθ ῥΆ888ρ6 ἴπ {π6 πϑνν οἀϊιίοη οὗ 1842. 
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πυότγίι εἴΐαηι οδομίανί δοῖσπί. ΤῊΘ πο Σ 7000 ἰ8 ἃ του βαογοὰ 
ὨΌΩΡΟΣ οὗ (6 ἐκλογή οὗ (869 σονθῃδηῦ-ρῬΘορ 8 σϑιμαϊηΐπρ ἴῃ 
168γ86},} (ΟΣ βουθὴ 18 (Π6 βίσηαίαγο οὗἨ [π6 σογθηδηΐ, οοπρ. Βδῃγ, 
ΤΩΡ]. 1. ῥ. 198, ΗἩθηρβίθηρ. (θβοι. Β]]. ῥ. 11. 

γν. 19---2). Αὔον {818 γονϑϊαίϊοῃ Ἐ1}) 8}, ἩΘΥΥ βιγοησιμοπθά 
ἴπ Βὶβ γϑνϑυίηρ ἔα), ἤμ 45 αὐ ΑΡ6]- τ Β ] αι, ἰπ [6 γ]]θν οὗ ἐμ 8 

«᾿ογάδῃ, ἔπ 8οηὴ οἵ 5ῃαρμιαὶ, ΕἸ15ια, ρΙοαρ ίησ ἰπ [μα Β614 πιῖιἢ 
ἔνγοῖνο γόο οὔ ὀσθῃ, δῃὰ 98}18 ῃΐπι τὸ ἐμ ρχορβοέίς οδῆθβ Ὁ. τῆ 
ΒΥΤΑΌΟ]ΙΟΔ] δοῦ οὗ σαϑείπρ᾽ [18 ρυορῃϑεῖς τϑη 616 οἡ Ὠΐπι, τ ΒΘυθαροα 
Ἠο Ἰοῖ {Ππ|6 οχϑθῃ ἂπὰ τᾺ δον ἢἷπι, ργαγίπρ ὑπαὶ πῃ ταῖρι Κὶβ8 
ἢ18 ἐλ ΠΟΥ ἀπά ἢΐ8. πιοίμεῦ, ἐμαὶ ἰ8, ἔα κθ ἰθαᾶνθ οὗ ἔθ δηὰ {Π6ῃ 
ΠΌ]]ονν πη. ΒΥ [86 τηϑπίοη οὗ ρὶουρπίηρ πῖἢ ἔποῖνθ γόκα οὐ 
ΟΧΘΏ, ἰξ 5 πηϑάδ πηδηϊξδϑὺ {πὲ Ἐ]]5Πα τῆα8 8ῃ δπθηΐ πιδπη, γ80 
δϑνϑ Ὁρ δ18 ΘαΓΊ ΠΥ ροοάβ (ο σομβθογαῖθ Ὠΐπη86]} ἴο {Π6 βούνίςα οὗ 
186 Ἰμογὰ, ἀπά ἐῃπ8 νγᾶ8 δι ΠΟ ΠΕ δαδρίοα ἔογ {Π6 οῆσα ἴο ννμἰὶςἢ 
ἢθ τγᾶ8 οδἹ]ϑά ὈΥ ἃ ἔδ! ἢ ἀθηγίηρσ ὑπαὶ τ οἷ 18. Θαγ ἢ]γ.3.--Οἡ 186 
ἔοστη σηρδδα οοτρ. (ἀεβθη. Τμοῖγρ. Ρ. 806, Ἐὴπν. αν, ὃ 294. Ὑ]ιῈ 

ΔΠΒΌΤΟΣ οὗ ἘΠ δὴ Ν.5Ὶ δ; ̓ δῇ ΟΠΪΥ͂ πηθ8ῃ : “' ὅσο, Ραϊ τοίαγη 

ΒΟΟΠ, ἴον 1 18 ἃ ρτοαῦ {πἰηρ {μας ποὰ Βῃου]άϑε ὈΘ ΤῊΥ̓ 5 ΟΟΘΒ80Υ, 
Οὐορίϊα, αὐ φιμαπίνανι πιμπιι8 6 υοοαυετίηι. ΟἾτοὶ.---. 21. Ἠ6γο- 
ΡΟ ἘΠΙ5.8 τϑίαγη8 δηά ἰδ κθ8 ἐπ 6 γόκθ οὔ ὀχϑὴ νὴ ν Βΐ ἢ ἢ 
ἈΪπ|86}} ρἱοιρ]ιοά, β᾽αγ8 ἔπθπὶ (γτὩ} ἱπιπιοίαυϊε), θ0118 πὸ Η6βἢ, ἴῃ 

ἀοΐηρσ πο ἢ Β6 865 1Π6 ρἰουρὰ το Κ ἴον Βσϊηρ (88 ἴῃ 2 βδιι. 
χχῖν. 22), δηά, αἴογ 8 πδὰ (ἢ ρίνθῃ [86 ρβθορὶϑβ, ἐμαὶ 18, μιἷβ 

1 Κίον ἱ. Ρ. 4. Ρ. 15 ἤπᾶβ μβογείῃ δὴ δ υβίοπ ἰο ἐμ 8 διταῦ οἵ 7000, 
μὴ} Ποῦ ΑἸΔΌ (χχ. 18) οοπαυοτοᾶ. ΤΩ τοίθγεπος ἔρὴν. ϑ.γ. 
τοθη οι 88 δϑϑυπηθὰ ὈΥ τῆδὴν ΜΙ Ὠουὶ ἀροϊ ἀϊπρ᾽ ἴῃ Άνουτ οὗ 1. ϑΒου]ά 
1818 6 80, γ6 ἃγΘ ὉΥ ΠῸ ΠΊ68Π8 ἴ0 Θοποαῖνθ ἰμ6 γθίδγθηθ 80 ῬΤΌΒΒΙυ, 88 
1 186 7000 πηθῃ οοπιροβίηρ' [8:6 ἈΥΤΩΥ͂ οἵ ΑΒΔΌ τϑγὸ ἴπ6 βδπὴ6 νυ ἱ {86 
1000 ἔχτι πογβμῖρρεῦβ οἵ αο μθτθ τιθηἰϊοπθά, μαΐ ΟὨΪΥ 580 ἐμαί π᾿ ΒΟ 
Ῥίδοεβ ἴμ6 πυπιροῦ 1000 8 πβοά ἰο ἀδποίθ {δ γγῦβο]6 φονϑηδηΐ ρθορὶθ 
1ῃθη οχἰβίϊηρ ἰῃ 1βγ80]. ὙΠᾺ {818 ἀἰδιϊποιίοη, πονσονον, ὑμδὺ ἴῃς Οὰν 
γοσθ ἰμο 7000 δοίυλ!]ν ἄἀθποίθ (ἢ ἐκλογὴ τοῦ Ἰσραήλ, νΥ1]6 ἴῃ χχ. 16 
ἴτ ΟΠΙῪ τοργοϑοηίδ 1ἰ. 

31 [8 ροββί!ς, δϑ Ἡθηρϑίοπθ., Βοϊέτ, 1, Ρ. 144, ἀββαπηεβ, (πδὲ (818 
αἰγοιπιϑίδῃοθ γ88 ποίϊοοά, " Ὀθοδαβθ [86 ἸονῈΥ ΟΔ]}1Πρ᾽ τγᾶ8 8ῃ ΘΠ} Ὁ] 6 πὶ 
δηᾶ {γγρ8 οὔ (86 μίρμεν," (παὶ “16 ὑνγεῖνθ γόκα οὐ ὀχϑη τεργθβθηῖ [86 
ἔνγοϊνο ὑτροβ, δα ΕἸΐϊϑα 8 ἰο Ὀ6 ῥτορμδί, ποὶ ἕογ (δ θη {γῖθ68 
αἴομθ, δαὶ ἔον δ]} [8.86]. Αἱ 4}1] ονθηί8ϑ ΟἸγῖβί, [.ὰ. 'χ. 62, πβ68 
ΡΙοαρ προ 88. δὴ διῃθίθιη οὗἩ ἸΔθουγίηρ ἴον (86 Κίπράοπι οὗ αοά νῖΒ 
ΔΙτιοβὲ ουϊάθηὶ δἰ αβίοπ [0 {818 οοσαγτο ποθ. 
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ΔΟαΌΔΙ πἰδηςο8, ἃ ΡΑΥΠ Ωρ 1168], [0]1ονγ8 ἘΠ}1}4}} 88. .ἷβ τηϊη βίου. 
ὝΞΙΙ 18. δὴ ΘΣΡΙαπαίοσΎ ἀρροβῖίο ἰο ἔπ βαβῇ, Ὁ ἴπ Ὡς: 8389 
οἶδεν Θχρ απ αἰϊομβ ἴῃ Ζμάου. ἀ6 Τίσι ονί, 86. αὐ ἢ. 1. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΧ. 

ΑΒΑΒ᾽Β ΥἹΟΤΟΒΥῪ ΟΥ̓ΒΕ ΒΕΝΗΑΡΑΡ. 

γυ. 1---8. Βεμπαάδά, βοῃ οὗ {16 Βεηῃδάβϑά, τὸ ἀπάον Βδαβμα 
λιδὰ 86ϊ]Ζβὰ βουύβσζαὶ ἕονσῃιβ οὗ (1811169 (χν. 20), ἱπνδάββ 18γ86] ᾿ν11}} 
τϊγγ-οῦνο να 888}- Κίηρβ δηὰ Ε18 Ὑ18.0]6 ΤΠ ΑΓΥ ἴΌτΟΘ, 1 Υ8 βοῖρθ ἴο 
ϑδιωδυῖα, διὰ ἀθυηδηὰβ οὗ ΑμδΡ οπεῖγο βαδιϊβοίομ. ΤῈ τἈἰγίν-οννο 
Κίῃρβ “ὙΠῈ Εἰτη᾽ (4.7.3) 0 γα ποῦ Κῖηρβοοηδάογαίθ ψΠῈ Βἷπι, θα, 

88 ΤΩΔῪ ὃδ6 ἰπίοιτοα ἔγτοπι νυ. 24, γϑ 8888 οἵ Ὑἱσθσουϑβ, ἰογὰβ οὗ βίπρὶθ 
οἰεβ δῃὰ {μοῖν ἀϊδβέγιοιβ---85. ἴῃ “οβι δ᾽ 8 {{π|6 'π Οδπδδη αἰπιοϑῖ 
ΘΥΘΙΎ ΟΕ Βα 119 οὐγῃ Κίηρ, 80 1μαὲ Φόβιθα νδηααϊϑμθα ἀπά 5]δνν 
τοϊσίγ-οηθ ΟἝπδδη 8} τη ρβ («ο8. χί!. 7.8..)--- ότι ΒοημδάΔα Παὰ 
Βι ] υραίοά, 5ο [παὶ {ΠΟῪ Ὑ 1 ΓΠΘΙΓ ἸΓΟΟΡΒ Το το Οὔ] σϑα ἴο Ζ011ονν 
{ποῖν Ἰοτά ἴο 186 86]4.---ν. δ. Ταυίηρ [6 β'ορθ μθ βθῃηὰβ πλθϑ- 
ΒΘΏΡΟΙΒ ἴ0 ΑΠΔΡ ἀπά ἀθιηδῃἊβ ᾿ἷβ δῖ νοῦ δπὰ ροἹά πὰ {{160 θθβὲ 
οὗ ἷ8 τῖνεβ δπα ομ]άσθη. ΤᾺΘ ρα] πίτηουβ ΑΒΔΡ Ὀγουμΐβο8 ἴὸ 
ἰδ] ἴο δῖ8 τραεϑί, Ἐϑμῃμάογθα 81}}} θυ] θοῦ ὈΥ {1118 νγβδκ οο- 
Ρ]δποθ Βοημδάδά (ν. ὅ) 86} .43 τῃθββθηρθῖβ ἃ βΒθοοηα ἔϊπη6 ἩΪΠΙ 
180 δηπουποοπχθηῖ, {Π|ὲ ἰο-ὩΟΥΓΟΝ δοουΐ (μῖ8 εἶπα μ6 νου]ὰ 
Β6 Πα [18 βαύνϑηΐβ [0 ᾿ιἷπὶ ἴο ΒΘΆΓΟΪὶ ΐ8 ἤου86 δῃᾶ [6 μουδοβ οὗ 
8ιῖ5 βογνδῃίβ, δῃα ἔθεον αὐγαὺ 41} ἢ18 ἰγσθαϑασοϑ. Τβαὶ [15 βοοοπὰ 
ἀδιμδπά δρροαγϑᾶ ἰο Α᾿δῦ σγϑαῖογ ἔμαη ἐμ ἤγβὺ 18 τηϑη 881 ἔγοιι 
118, ἔπᾶῦ ἢ6 ποῦν ἰᾶυβ ἐμ τηδίίον Ὀϑίογθ 116 6] ἀθυβ οὗ {6 Ἰδηὰ 
Δα 858 {Ποὶγ οοιηδ6ὶ (ν. 7) Βιυΐ ἴῃ νδὶ 18. 186 βϑουπά 
ἀοηηδηα ἀϊβογθηΐ ἤτοι ἐμ ἢγβὶ ἢ [5 1ξ τλογοὶυ ἴῃ 1118, ἐμαὶ Βοη- 
μαάαά ν]5ῃ6α ἴο Ββάγοῖ δῃὰ ρ]υπ ον τμ0 μου868 οὗἉ 1,18 βδυυδῃΐβ 
αἶβο, 8 860. ὅϑῃτω., ϑθμ]Ζ, Μίδαν. ἀπὰ οἵμθσβ τμτηκ Θοδγοοὶγ. 

ΜΟΙ τίμιον ἴῃ {Π|18, ᾶὲ ΒΘηΠδἄδΔα ννϊϑῃθά ἰο ρίαπάθσ βαπιατῖα 
(Κίμπομι.) ὙΠ ἔγβὲ ἀθιιαπά, “την βῖῖνοῦ δηὰ ρο]ά 15 πυΐηθ, δπά 
ΤΥ νῖνοβ δῃὰ οὨ] άγοη, {Ππ|6 ὑδδί, ἀσθ σηΐπθ," νγὰβ διαδίραοας. 

8 

Νιων 
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ἈΠ8Ρ μιὰ 80 ππάογβίοοά ἱξ, ἐπαὲ ἢ ἀοπιδπάθα ππθῦθ β τη βϑίοπ 
Δηα δοκηον]οάρτηοηι οὗὨ 18 ΒΌΡΓΟΘΙΩΔΟΥ ὈΥ̓͂ [Π6 Ραγιποηΐ οὗ 84 
ΕΥθαΐο ἴῃ ροϊὰ ἀπα βιἶνοῦ δηᾶ (09 βυσγθπάον οὗ ἃ ρατΐ οἱ ἢΪ8 
Βασεῖ δηᾶ ἢ18 οἰ] άσοη. Βαΐ Βοημδαάδα μ8ά σϑγίδι ]Υ ἔγοπι ἐδ 9 
Ὦγϑὶ τοααϊγοά ἀποοπάϊ Ἰοη 8] δατγθη 6 γ δὲ ἀϊδογοθοη : ΑΠΌ μον- 
ΘΟ Ὶ ἀἰβϑοονθῖβ {}18 ΟὨ]Ὺ ἔγοπι {πὸ βθοοῃά ἀθπιαπά, δηὰ ὑμθγοῖουθ 
ΟὨΪΥ ΤΠΘη 148 {116 τηαίζον θοίοσθ {86 οἱ ἄθτβ οὔ {π8 Ἰαπά ἔῸσ ἀ6- 
11 αγαϊίοη, ὈῪ τ ποῖὰ μα ἰ8 ἀἰβϑιιδά θα ΠῸμλ σοι] ΐδης6 (ν. 8).--- 
ὯΝ 15 (σ. 6) πιθδπη8 ποῖ ΠΥ 8661, διιέ, ποῦ ἑάδογ ΠΟΥ 18 ἰδ ἃ ἔοστῃ οὗ 

οδῖῃ οσΣ 5ΙΤΟΠΡ᾽ ἈΒϑΘΥΘΥϑ ἴοὴ -ς σογέαϊηἶν (Επν. τ. ὃ 625), Βαϊ ὮΝ 

δῖ σηβεβ ὑθ ἀπ "5 ἰπίγσοάιςοβ [86 Βθῃίθῃοθ, 88 [Π6 "2) ἴῃ σ. ὅ, 

ἀπ 18 ΟἹΪΥ τορεδέθα ἔοσ [86 βακβ οὐ ϑπιρηαβῖβ (Μδασγ.)" ΩΓ» 

τ» “ὁ 4] {Ππαὶ 18. ρ]θαβαπε ἴῃ ΤΠ] 9 Θγθ8,᾿" ἐπαὶ 18, 411 [ΠΥ ἐγοδ- 

ΒΏτο. Υ. 7. “ Ματκ πον δπὰ 860, ἐπαξ 118 τῆδπ βθοκοί παΐβ- 
ομΐοΡ"---ποη ἑαπέμηι ἐπὶ ηιιίδεῖηια ροϑέμϊαϊ, 564 πιαΐα φιαυΐδ ποῦϊα 
ἐπίοπαϊξ (5. Ἡ. ΜΙ-ο}.) :---τὰἄβρδβ 6 18 ποῖ οοηΐθηΐ τὴ {πΠ6 βγδὶ 
ἀοιηδηά, ψῃϊοῖ 1 ἀἸ4 ποὲ γϑῆιβα δίπω. Τῆηδὲ τοόγθονοσ ΑἸΔΡ 
Ταρογίβα [6 βϑοοῃά ἀθιηδῃ, 85 10 18 πῃάοτχβίοοά οὗἉ 1.861, 18. ποῖ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ Το γκοά. 

Υ. 9--11. ὙΥΠεη τμ6 τεΐαβαὶ, προ ΑΠΑΡ ρσανα ἴο 9 π168- 
ΒΟΠΡΈΓΒ ὈΥ {Ππ6 δανίοθ οὗ ἔπ6 οἱ ἀθυβ, 18 ὑσουρῃξ ἴο Βεπμδάδα, 
Ὧ6 ϑμἀθαγοῦγβ ὈΥ͂ Γεροαίθαά βοπάϊμρ οὗὨἨ τηθββαρθθ ὙΠ ὈΟΔΒΕα] 
ΤΑΘΏΔΟΘΒ 80 ἴο ἱπιϊπη! αἴθ ΑΠΑΡ, ἐπαῦ ἮΘ ΤΩΔῪ 5111} ΒΌΤΥΘΠΔΟΓ 
ὍΠΟΟΥ Δ" ΟΠ Ά}Υγ. Βοαϑιείπρ οὗἁἉ Πΐ8 ᾿πΠ αΤΠ ΘΓ ΌΪΘ ΔΥΤΩΥ ἢ6 ἐπ γθαίθῃβ 
ἢ 8 οδἱἣ [0 ἀοβίτου ϑαπιασῖα. ΤῊΘ τηραπίηρ οὗ [86 οαῇ : 
“186 ἀπὲ 5}}8}} 580 ΣΘ]Υ ποί ϑ5ι8ις 6 0 Ὁ ἐπ6 ΒοΙ]ον, Πα πἀ5 οὔ 4]}} 
18:6 ῬΘΟρΡΪΘ ἴῃ ΤΥ {γαὶπ᾽ (νυ. 10), ἰ8 ἀἸ β γΕΪΥ αηάδογβίοοα. Τῆ6 
Ομαϊά., Βαβι, 5. Μα πίον, ἀπά οἵποτβ ἀπάογβιαπὰ οὐὐνῷ οὔ τῃ9 

8016 οὗ 16 ἔδει (υοία ρε(ῖ8), ἀοοοτάϊησ ἴο τ Ιοἢ τΠ6 Οἰιαϊά. Ῥᾶγα- 
ῬὮΓΑΒ6Β [Π 0 5680 ἐπ8 : ϑὲ συζερενία: »ιϊυὶδ ϑοπιγοπ, αὲ βεταίων 
δοἶδὶδ Ῥίαπίανιπι »εάωυπι ρορυϊὶ φιΐ πιδοιηι ὁ8έ. Ἐαὺ 1818 τηϑαπίπρ 
οὔ ὃν ζὸ εδῃποῖ 6 νϑυϊβοά, 45 [ῃ6 ποσὰ ἴῃ 1Π6 ΟἴΠΘΓ ὕνσο Ῥαβθαρθβ 

ἴῃ ἴλην 1 οἰβθνιοσθ οσςῦζβ, [8. χὶ. 12; ΕΖΟΚ, χἱϊ, 19, βρη 68 
116 ΒΟ] ]ονν μαπά. Αδοογάϊηρὶν {πΠ6 τηθπᾶοθ οἂπ ΟὨΪΥ ἰᾶνθ ἴΠ6 
Β6η86: “6 Α58 ἴδοι ἀοβῦ ποῦ οοποθάβ ἴο τηϑ {ἢ βοϊζὶπρ οἵ [Πγ ἔγθα- 

1 ΑἸ ΠΗ Π]ΑΥΙγ Ὑ᾿πον ἴῃ [86 [μ6χ. ῥ. 474 δπὰ 65. ἐξέ. ἰ1. 681 : φμοᾶ αα 
ἰε πὶ . . 580ϊίο, ϑεγΌοδ πιδοϑ, δὶ οὐαϑ πιϊΐφονο, ἔπφιι ἰδέ μεγ 9 6886. 



802 1 Κινα8 χχ. 12,18, 14. 

8068, 80 Ὑ1|1  Δββιιγοάϊν σονοῦ ϑδιηδτῖα τ 80 στοαὶ ἃπι ἈΓΤΩΥ͂, 
πὲ 118 ἀπδὶ ν“1}}} ποῖ 80 6 [Ὁ τηγ 80] ἀἴοσβ, ᾿ξ ϑαοῖι βδῃου]ά οπὶῦ 
14Κ6 ἃ μαπάξα]. ὙΥ̓Ποῖπον Βοπῃδάδα, μότγονοῦ, ὈῪ ἐπ8 ἤγρϑῦ- 
8016 ἐπγθαΐθηθα οπ]ν (Π6 ἰοΐδ] Βρο] ! δὐϊοη οἵ ϑαιηδγία οὐ 1[8 θπίϊγο 
τοάποιίοῃ ἴο 848}.68, 50 [ῃδ. βοδῦοθ ἃ μαπά μι] οὗ ἀπβί 5ῃου]α τοπιαὶῃ 
οὗὨ τ, ἰ8 ἃ τηϑίξοῦ ἐπὶ Ἵδῃ Βοδγ οἷ Υ Ὁ6 ἀοίοττηϊποά. ΑἸΔΌ 
ΔΉΒυΟΙΒ (νυ. 11) (18 Ἀγρουθ 16 σ11]ὶ (86 ργονογῦ, “Ν ΝΡ ΠΤΆΙΒῊ ὃν 

πὸ σίονίοίιν φιιὲ 86 αοοϊηισὶξ απιι6 αὐ φιιὶ 86 αὐἰδοϊπσίξ, ἴῸΣ ψ οἢ 1Π6 
Τ,αἰἴπ8 58Υ} 1:6 ἰγϊιωηρἬλιηι σαπαϑ ἀπὲ υἱοίοτίαηι, “ [μ6 ὙἹΟΙΟΣΥ͂ τηῦβὲ 
θ6 σοι Ὀθίογα ἴὲ 18 οἰ θταῖθα. 

γ. 12. Οπ {18 δῆδυγον Βοημαάδά ρσῖνεβ ἔπ 6 σοτητηδηά ἰο αἴξδοκ 
ἔπ οἰξγ, νι ]6 Β6 ἀγαπῖκ τὴ ἢΐ8. γαββαὶ Κίπρβ ἴῃ (86 ἰθηῖε. 
ΓἧΞΌ ἅτ ποῖ ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ ἰθηΐ8 οὗ οαηναβ8, θαΐ ἰθηΐ8 οΓ ῬΟΟ(ὮΒ οὗ 

Ὀγάποῆθϑ, θουρἢ8, ἀπ Ὀταβητγοοά, το τ γο ογθοίθα ἴον [86 
Κίηρβ 'π {Π6 οδπὶρ, ἃ8 ἘΠΘΥ͂ ἃγ6 58{}}} ογθοίθά ἴον {π6 ΤΌΓΚΙβα 
Ῥᾶβθῃαϑ δηα ἃρὰβ ἴῃ {ποῖ} Θχροαϊοηβ; 866 Ἐοβθητῃ. Α. υ. Ν. 
Μογρθη!. 111. Ρ. 198 ἢ -πτηὉ ἴακα γοὺγ ῥΙδσαβ, βοῦ γοῦγβοῖνθϑ ἴῃ 

ΔΙΤΑΥ, ΘΟΙΏΡ. 1 ϑὅδιη. χν. 2, σι ἤθιθ ὩΝΩ 858 ὉΠΑ ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ 815 

τηθϑηΐηρ,, ἃ8 Σγηχῦ ἴῃ 15. χχὶϊ. 7 ἂἀπὰ ῬΒ. ἢ], 7, ποτ Ἡθηρβίοπ. 
[88 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ σοπίτονογίβα ἰΐ. 

Υ. 18, 14. 7116 ἐ116 ϑυγίδηβ ἀγθ ργδραγίηρ ἴοσ [Π6 δἰίδοκ, «ἃ. 
Ρτορμοῖξ πιθοίβ ΑμδὉ ἀπά δῃποιηοββ ἴο ᾿ΐιη, {π6 Τ,οτὰ ν}}} ἰο-ἀαν 
ἀεἸῖνον {Π18 σγϑθαῦ τη δα ἀ46 ἱπῖο {Πΐη6 Παη 4, ἀπὰ ἐμαὶ ἴοο ὈΥ [89 
ΔΥΠΊΟΙΙ- ὈΘΆΓΘΓΒ Οὐ {Π|6 ᾿υΐποθ8 οἱ 1116 ργονίποθϑ (Υγ)ΥΤΩΓῚ ὙΎ2)» 

. Μιδγθίοσθ Ὁ 8. 818}} ἔθ 0]6 ἱγοορ, ρον ἑωγϑαηι ἐπιδοϊϊθηι (ατοῖ.) 
Ὑ111 Π6 βιηϊ8 {Π6 σοιπΉ]688 μοβὺ οὗ 9 ργουά Βεημδάβδά, ἐμαὶ 
ΑἸ]ιδὉ πᾶν Κπονν ὑπαὶ μ6 Ἰωοτὰ σταηΐβ πἴπὶ ἐπ νἱοίοσγ. Οὐ 
χρήξω πλήθους, φησὶν, ἐγώ. ἐν ὀλύγοις γὰρ μειρακίοις καὶ πολέ- 
μων ἀπείροις τὴν παμπόλλην ταύτην στρατιὰν διολέσω. Τμοοὰ. 

πο τ Ὦ» “ὙΠΟ 5881} ὀρθαὶ {Π8 νὰν οὐ δαίι16 ἢ ὙΒου.ἢ ΑΒΔΡ 

1 ΑἹ 8}1 ονθπίβ Ψοβορμιβ (4πέϊᾳ. νὴ}, 14, 2) οχρίἷπα (Π6 πογάβ ἰπ- 
φοΥτθοΕ]Υ, πϑιηοὶγ, ἐμαὺ ΑἸΠΔΌ ἐμ γθδίθῃβ, ὑψηλότερον τῶν τειχῶν, 'οἷς κατα- 
φρονεῖ, χῶμα τούτοις ἐπεγείρειν αὐτοῦ τὴν στρατιὰν κατὰ δράκα γῆν λαμβάνονσαν, 
ΔἸ Βοῦρ Ῥγοοορ. οὗἩ ἅ8Ζᾷ δρῦθθϑ τῖθ μῖτῃ. 

2 Τῇ πηπαπιθα ρῥγορδοὶ ἱῃ νυ. 18, 22, 28, ᾿᾿Κουῖβο ἐμ βοβοὶαγ οὗ [86 
ῬτΟΡοίβ πιϑῃϊοηϑα ν. 88 ---ἰμο Ἰδέύον αἷ8ο ὈῪ Ψόβθρμὺβ (Δπέϊᾳ. νἱ]!. 14, 
δ)---θ ἰδκϑη ὈῪ 86 ΕΔΌΌ. ἴον 88 ργορμοὶ Μ|ίοδίδο, [86 βοῃ οὗ [τ]δᾺ ; 
ὙΠ Βουΐ ΔΗΥ ἰβίοτῖοδὶ ρτοπηᾶ, Βουσονθῦ, δαὶ οἱ ἀθπ]Υ ΟΠΙΥ ὉΥ͂ οοηἾθα- 
ἰυγο ἀογνοα ἔτοπι χχὶϊ. 8. 
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8 ποῦ ἰο νγαῖξ Ἀ} 11] Πο 18 δἰίδοκοά, μαι ἔγβί ἰο δἰἐΐδοϊ [Π ἴοϑ. ὋΝ 

ττοσὉ ΠΟΥΤΟΒΡΟΠ 8. ἴο οὐ, ἡούπ δαΐεϊθ, Θπιραρα ΪΠ ΔῊΥ ΟΠΘ, 

4 Οἷν, χῆΐ, 8.---ΚΥ͂. 15. ᾿Δριθμήσας γοῦν ᾿Αχαὰβ τριάκοντα καὶ 
διακοσίους εὗρε, διὰ τούτων ὁ παντοδύναμος Κύριος τριάκοντω καὶ 
δύο βασιλέων διέλυσε στρατιάν. ΤΠιοοά. 

γν. 15ὅ---20. Αὐ {πὸ ποτὰ οὗ ἔπ ρσορμοῖ, Αμδῦ, ἴδον πυπαθοῦ- 
πρὶ ΗΒ ΔΙΊΩΥ, ἄγανϑ ἴΕ οαΐ δῇ ποοη, ἴΠ6 ΔΥΊΠΟῸΓΣ ὈΘΑΓΟ ΓΒ οὗ [Π6 

ὈΣΙΠΟΘΒ οὗ [8 ῥχονίῃηοθϑ ἱπ ἔτοηί ( ΜΜ3.) ἈΡρρτγίζβά οἔ (8 

Βομδάδά οοτημηδηάρα ἴῃ ἀγαηκθη ἱπβοΐθποο, ἃ5 δ 51}}} σατοιιβθά 
σὰ Π18 ν 8888, ἐο 8 Κ6 α]ΐνθ 1Π6 τη τηδυοίηρ᾽ οαὐ οὗὨ ϑαγηδυῖα, 
οί ον (ΠΟῪ σΟμῚ8 ἷπ Ρ8ᾶςθ οὐ ἴπ ψαΓ. Μϑδην 6 {Π6 Ἰωμοτὰ 
δίδηϊοά βἰγθησὶ ἰο ΘΥΘΙῪ [βγαθὶϊθ ἴο 514 Υ ἢΐ8 τη, δπᾶ 186 
ΒΥτῖδΔῃ8 τηδάθ ὑΠοῖγ θβοαρθ, ΒοηΒδαδα ἨΣΓΏΒ6 1} ΟὨΪΥῪ δβοδρίπρ 16 
15γϑϑὶτἴθ8 ραγϑαίΐπρ εἷἶπὶ οἢ ἃ ΠΟΥΒ6 ὙΠ ΠΟΥΒΟΙΊΘΠ, ἐπδὺ 18, ὙΠ 
ΒοΥΒΘΠΊΘα Βαστοιπαΐησ Ηἷπι. ὈΩ ἼΩ. Ὀη τυ» ϑο μα] οτοπο- 

ΟἸΒΙΥ͂ ΟΧΡ Δ Π8, ἐφψιὶβ πιμξα 8 αἰϊονπΐδ.: ᾿ 
γυ. 21, 22. Αἴοσ Αμὰὺ μαὰ 1ῃ8 {πγουρὴ [80 μοῖρ οὗ [89 

Ιμοτὰ ρίνθη ἴ6 Θυυδπβ ἃ στοαὶ ἀθίθαι, [Π6 βᾶπιθ ργορῇαῖ, γγ80 
δα ρῥγραϊοίθά ἴο μΐπι {16 νἱοίουυ, ἀρρθδῦβ ἀρδίῃ Ὀθίοσο πὶ ἀπά 
ὙΓΔΙΤῚΒ τ ἴο θ6 οἡ Ὠἷβ συγ, Ὀδοδθβο [Π6 Θ΄ γγίδη8 σοῦ ]ὰ δραΐη, 
τὶ τ 016 ΠΟῪ γθ 7, ΘΟΠΊΠΙΘης6 ἨΟΒΕ1]10168. ΤΟΩΤῚ γοτ» “ αἵ 

186 τοΐατῃ οὗ [Π6 γϑᾶγ," [Παὺ 15, 'π 6 παοχὲ βρυΐηρ, δὲ 1π6 δορίη- 

πὶπρ οὗ [86 ποὺ γϑαν, ΜΠ Π βου [ἢ οοβϑαύοη οὗ {Π6 τ πέρ υ ΓΔ 18 
ΠΒΙΩΡΔΙΡΤΙΒ Ὑγ6ΓῸ σομῦ [0 Ὀ6 σοτητηθηοθ4, 2 ὅδ). χί. 1. 

γν. 28---25. Βαϊ {6 τηἱῃἰβέθυβ οὗ {π6 ϑυγίδῃ Κίπρ' βθὲὶ ἴο ροῖ- 
βδ4α Ὠἷπὶ ἴο ἃ πονν δχρθαϊοη, Ὀθοδιι86 ΠΟΥ Δβοσῖρθθ ἐπ6 ἀείδει 
βιιδέαϊ 6 [0 ἔννο σϑιι8θ8, ΜΒ ΙΟΩ (ΠΥ ταΐηΚ ΠΟΥ ΜΠ] θ6 400]6 ἴο 
οὈνϊαίθ ἴῃ βαΐατο. ΤῊ ὁΠ6 οαι86 ἵππου βπά ἴῃ (19, ἐπα ἐμον μδὰ 
Θοπιθ ἰο 8ὴ οπρσαροιηθηΐ ΜΠ {Π6 ΙΒΓΔΘΙἰ68 Οἢ ἃ τηοπηΐαΐποιιβ 
ταρίοῃ, οὐ ψ  Ιοἢ ἘΠΘΙΣ ΘΠΘπλϊ68 ὑγοτο βαρροτίοα ὈΥ͂ ἐμοῦ ροάβ. 
“ ΤῊρΙΡ ροάβ γα ροάβ οὔ {16 1118, 840 {Π6Ὺ δοοογάϊηρ ἰο {μοὶγ 
ΡΟ μοίβεῖς ποιοηϑ οὗ τε]ρίοη ; ἢρμεηρ τ ἢ ΤΠθπὰ ὁπ ἐδ Ἀ1}18 
να Πᾶγθ (0 ἤρξὺ ἀραϊηβὲ [μ6 τηῖρῃῦ οὔ ΤΠ οῖν ροάϑ; {πϑγϑίοσθ 5}1|4}} 
τ Θποοπηΐον ΤΠϑῖ οα [86 ρ]αἶπ, ἡ Θτθ {πΠ6 δ᾽ οὗ {πεῖν σοΐάβ ψ}}} 
ποῖ ναὶ, ΤῊ 8 ἰ468, ἤονιίηρ ἔγοπι ἔΠ6 Παυτ υΤΏ688 οὐ μθα ἢ Πΐ8π), 

1Π6. ἀοτῖνοα πὸ ἀουδὺ ΠΌτα 118, ἐμαλ ϑαταδγία 1[86]} τυδ8 βἰξααίοα 
οἢ ἃ ἈΠ}, ἀπά {π6 (ἀοά οἔ 1βγδθὶ μϑὰ ποῖ οῃἱ]υ ρίνϑη ἐ{9 αν ἰο 
᾿ιΐἷβ Ρϑορίθ ἔγοπῃ Μοιπὶ ϑ᾽παὶ, Ὀὰϊ α]8ο νγὰ8 ὑογβῃῖρροα ἴῃ ἢ 5 
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Ἰανγα] βαποίπμασυ αἱ “ογαβαίθ, οὐ Μουπὶ Μογίαν, δπά υη- 
ἸαννΆ]Υ οἰβονθοτα οα [Π6 8] 815 οὔ {πὸ ΠΡ ρίαοοβι Ηθδεβοπίβια 
δια, Ὀε51 469, Η1}]-ροάϑ, ἐππαὺ 18, ἀδ᾽[165, σσᾷο σαϊθα οἡ τιοπηΐϑῖπ8 
Δα συδγάεα ἀπὰ ἀϊγοοϊοα 41} {πὲ ἴοοῖς ρασθ οπ ἔβοπὶ (οοσαρ.- 
Τοισί. Απαΐ. 86. 1. ν. 118 ἢν, Δονῖ, οὔδονυ. 88. 1ϊϊ. ῥ. 191 Ε, 
πον, ΒΥ. 1. Ρ. 108 [}, 45. αἶβο, θβρϑοίδ! 'γ ἴῃ ϑυσορβο- 
πΐοῖα, ραγεϊσα αν τηοχηΐαϊῃβ ὙγοτΘ ἐμοπλβο γοβ αἰ] ΠΟΘ Ὁ σγουβρ- 
Ῥβά, οοπιρ. Μονυ. ἀ. ῬμδηΐϊζΖ. ἱ. Ρ. 607 ἢ'---Βαῦ {Π0 τοϊπίβίοσϑ 
οὗ Βεπβδάδα σγοσα ποὶ στοηρ ἴῃ {{||8, ἐμαὶ ΤΠΘΥ Δβοσροα ἐποὶγ 
ἀοίδαϊ ἴο {π6 αἱὰ νι ιΐοῖ αοα μά ρίνϑῃ ἴο 18 ῥρθορὶς 1βγβϑοὶ, θὰΐϊ 
ΟἾΪΥ ἴπ {818, {πᾶ ΠΟῪ τοοκ 16 αοἄ οὗὨ Ιβγαθὶ Ὁ. ἃ τηϑσὰ Ἰοσδὶ 
ἄ 6" γ, 88 {Π6}Ὶ οὐ σοάβ τγο το, ΠΟ Ὀ651468, 88 Ἰπηϑδῃϊπιαΐθ Ὀεΐηρβ, 
ὙΟΙΘ ὉΠΆΡΪ6 [0 Ρὰΐ [ΟΥ ΔΗΥ͂ ΡΟΥ͂ΕΙ οἰ ἴΠ6Ρ ὁπ {86 πιουῃίδίηδ ΟΥ̓ 
ἴῃ {86 ρ]αῖπ. ὙΠΟῪ ταῖρμξ ποῖ 6 αἰ ορϑίθοῦ στοηρ ἴῃ [Π18, ἐπαὲ 
ΤΠ6Υ Ἰαϊα {Π6 βοοοηά οδαβθ οὐ [π6 ἀπίοσίαπαίο ἰ586 οὗ [πεῖν οχρο- 
ἀϊπίοπ ἴο {πῃ6 Ἄομᾶγρα οὗ 186 ναβ88] Κίηρβυ Ῥουμαρβ {ποὺ δά 
Βραγθὰ ΤΠ 6} ρθορ]8 δῃὰ Ῥθθῃ ἐπ ἢγβε ἰο ἰδ ἰο ΗἸρῃξ:. ὙΠΟΥ 
Ἐπογοίοτο δάνίβο [ῃ6 Εἰπρ ἴο ἀἰβπλῖ88 αἰ ορϑίθον 1656 ΡΘΕ ΕΥ̓͂ Κὶπρβ 
Δῃα ραΐ οἀρίαϊπε (ΧὩ ΓΠΏν» 8566 χ. 158) 1π {πεῖν βίθαά. ΤΉ686 ρτι- 

ἀομΕν ἀθνῖβοα τηθαθαγοβ, Πόσσανοῦ, ἀνα]! [ἤθπὶ ποίῖηρ, ΤῸ ΤΠΟῪ 
Δ1Ὸ ἴο βάση, [πα {Π6 αοά οὗ 15γϑο] 18. πο 1164 Ἀ1]1-ἀοἰ ἐγ. 

γυ. 26θ---80. ὙΠ 6116 πονν γοαῦ (σοΏΡ. ν. 22), Βοπβδάδά τὸ- 
ΠοἸΠΠΊΘΠ 668 ἢΠ6 Ὑγὰ } ΜΠ ὍΠ6 δῖθρα οὔ Αρῆθκ. Τῆς βιἐπδίϊοι οὗ 
τὴῖς ΑΡΒ6Κ ἰβ τησο ἀϊδραϊοά. ΟὈΠΊσΑΥΥ ἴο Βόϑθηπι., σι 146Π- 
ε1ῆ68 16 (ΑἸΠΚ. 11, 2, Ρ. 96), ψῖ τ[ῃ6. Αρμοὶς Βϑοηρίηρ ἴο ἐμ6 
46 οὗ Αβῇοῦ αὐ ἐΠ6 ἔοοί οὔ Τμθραποη (9708. ΧΙ. 4 ; χῖχ. 80 ; 

“πάρ. 1. 81)» ὙΒΙΘΝ ἴθ ργθβοσνοά ἱπ ἐμ υἱ]Ἱαρθ ΑΥΚα, βεΐτγθθη 
Βδαροκ δπὰ ΒυὈ]ὰ8, ἀπά 18 ρσοθδοὶν {π6 ο]4 ΓΑ φακα οῃ ἔδιε σῖνεσ 
Αἀοπΐβ (5866 68. ἐΐέ8. 1. 140), ν. Βαυοῦ (Ρα]. Ρ. 120), [858 
ΤΊΡΉΕΠΥ οὈὐβοσνοὰ : “' 88 ἴΠ6 δι οὔ Βοημδάδα ν᾽838 οοσίϑίη]ν ποῖ 
ἢη [Π6 ταῆσα οὗ Το δποη, Ῥαΐ πιοϑὲ ὈγΟΌΑΌΪΥ ἴῃ {Π6 ῥ]αΐπ οἱ 
4 Ζγθεὶ (1 Κὶὶ. σχ. 28---28) ; βο Βοημδάδαά 18 ἰβκϑὴ 1 Αρῆθκ, 
ποῦ οὗ Αβϑμοῦ, Ὀπὲ οὗ 1ββδοῆαν, σψ ἱοἢ ΙΑῪ ἴῃ {116 σα] ]οῪ οἵ} 6Ζτθο]." 
4. Ὁ. ΜΙςμ., Ο6βθη. (].5.) ἀπά πον (ΒΥ. 1. ρ. 78), ου 1Π6 
ΘΟΠΙΓΆΓΥ Ηπά οὐν ΑΡἢοΚ ἴῃ {Π|6 στοαῦ οδ8|16 4ῆεοα πρᾶν Ηΐρρο, 
ταθηἰϊοποα ὈῪ Εὐ.56}., ἢ] ἢ 8111] Ἔχ βὲβ 858 ἃ νἹΠ]αρθ τ ἢ ἔνσο μση- 
ἀγορὰ ἔμπι1} 168. ὁπ {Π6 ϑαϑὲ 53146 οὗ {116 ββὰ οὐ (14}1166, υπάθγ (Π6 

δηθς. τι Οὔ. ἐ.5}, 566 (68. οη ΒΟ ΚΒαΡα 8 Ὑγαναβ, 1. ᾿. 

589, ν. Βδθτῃ. Ῥα]. Ρ. 284. Εγϑῃ {π6 ἰοσδ  γ, Πουγαυϑι, Βρθα Κα 
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ιραϊηβι {π|8. ΤῊ8 ΑΡΠΘΚ 1168 ποῖ ΟὨΪΥ γ ΥῪ Πῖσἢ, ΡαΣ 88 80 
8. ΨΟΙῪ αἰ οΟ]  τιοαηξαίῃ ρ488, σου [ἢ 6 Θγγίδηβ, το ἔδαγϑα {π0 
Π111-ροᾶς οὗ {89 ΒΓ 165, ὑγου]ὰ ποῖ ᾿ὰνθ σοτηθ ἴο δῃ δη σαρσβπιθηξ 
ὙΠ ἸΠποὰ. 18 τὸ τοῆβθοῦ μοβι4θβ ἐπὶ τΠ6 ϑ'γίδπβ μδὰ δἀνδηοράᾶ 
186 ἢγεῦ {ἰππ|6 88 ἌΓ ἃ5 ϑ'διηδγία, υγο οδηποὺ ἀουδὲ ἐπαὲ (ἢ18 εἶπιθ 
Αἶβο Π0Ὺ δάνδποθα ἔλν, διὰ [πὲ ον ΑΡΠοῖκ 8 9 ΑΡμῸΚ Κπονσα 
Ὀν {{π18 νἱοίουυ οὗ 1π6 ῬᾺ]Ἰβεϊη68 ονοσ 581 ἴῃ {Π6 ρῥ]αίη οὗἵἉ Ἐπ- 
ἄτβοίοη (ςοπρ. 1 ὅϑδπι. χχῖχ. 1 στ χχν]]. 4), ἴα [Π6 ἰγῖδθ οὗ 
15550}δγ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 Οποηιαϑέ. δἰϊιδιοα πρᾶν Εἰπάογ, ἴῃ [86 
Ῥτϑαίεϑι ρ]αΐη οὗ Ῥα]οβίηθ, σσβογο ΠΌτΩ «7 οβ᾽ 88 ἔπι ἴο {Πα οὗ 
ἹΝΑΡΟΪθοῦ 80 ΠΊΔῊΥ ργθαὶ θα }]65 πᾶν Ῥθθη ουρμι.1 ΟΥ͂. 21: 
ηΞῸ3, (ΓΠΘΥ ΜΘ 16 ΒΡ 164 ὙΠ ἀιητηπη! ἴοι ἀη ἃ ρτονυ βίο η8.᾽ 

5. Μᾶάἄπεε,, ὙαῖαὉ]., ἀπ 5. Βοῖιπι. » ἴ]βοῖγ, ἐπέσσνο τρηιθρο αδίογιμπὲ 
ΟΥ̓ ὁπιηε8 φοπργεραίὶ διμιῖ ποηιυΐπθ ὁποερίο, ἀοτὶνὶηρ 5 Ὁ» αἴοῦ 186 

αϑῦ. ἴτοται 5. .--- Πιο 1θγαθ 65 οἱ το Π6ἀ Ὀδΐοσθ ἐμϑιη ((π βίρῃϊ οὔ 
1:6 ϑ'γτίδῃ8) 88 ἔνο 1116 ἤοοϊβ οὗ ροαίβ βοραγαίβα ἔγοτῃ [Π6 στϑθδῖ 
Βοσά (ΟἿν ἜΡΓ ΟΡ. ὁπ ΠΥΡῚ δέϑτόραίτπι, ραγῦλι8 στθα δέστε- 

φαέωυε, (68. ἐἦό6. ἱ. δ81 .) ῬτοθΑδ]Ὺ 186 1Βγδο 1168 μα ρἱτομοά 
1 μεῖγ σλπιρ ὁπ ὁπ6 οὗ [Π8 πιοπηίαϊη-8]0ρ68 οὗ [π6 ρ] ἴῃ οὔ “ 6Ζγθϑὶ, 
ἔγοτα σι Ἡ ἢ ἐΠΟΥ ἀρρθαγθᾶ ἰὸ [Π6 ϑ'γγῖδπβ ]]ΠἸηρ 1Π6 ΙΔ πὰ 88 ἃ ραὶγ 
ΟΥ̓ τοΐβογα]θ θος 8 οὗ ροαίϑ8.---. 28. Τὸ {1π|0 Βοδὶ οὗ βγδε], 8ὸ 
᾿ποοηβ᾽ ἀθγ 8 ]9 1π ΘΟΤΔρΡΑΥΊ80 ὙΠ ὑπ 96 πυθθογ οὗ {86 ϑπθπιγ, [μ6 
Ἰ,οτά ὉΥ 8 ργορμϑῦ ἀπποιηςαβ ἐπ νἱοίουυ, ὑπαὶ [ῃ6 ΘΥΥΊΔΠ8 ΤΑΥ͂ 
Ἰϑασῃ ἐπαὶ ἐπ6 αοἀ οὗἩὨΎ 18Γ89] 18 1π6 ΑἸπιρῃιγ αοά, μο89 ρονγοσ 
185. ποῦ ςοῃῆπαά [0 {π6 81}18,. θα οχίθη 8 θαυ] ἰο [86 γν8]16 08. 
ὙΨΈοΩ, ἐπογοίογθ, αἴον [π6 ἔννο μοβίβ δ ρἱτο θα 1Π6 ὁπ ουϑῖ 
αραϊηϑὺ {Π6 ΟΥΠΟΡ ΒΕΥθῃ ἀδγ5, (ΠΥ Οδπιθ (0 ἃπ ΘηρΑροπιθηΐ, 
100,000 βιγγτίδμβ σγοσθ [οί !]ν 5᾽αῖη. Νοίαπάιι, φμοά 7)έιι8 πολι. 
»νορίον ριοίαίεπι Πδγαοἶϊ8 οὲ Αολαδί, 864 ρτορίον σταίΐαπι ϑιιατι 
ϑγτοβ ρογοιιϑϑοτίί. 56. βομπι.---Ὗ. 80. ΟΥ̓ [π6 βθείμρ' ϑ'γγίϑῃ8β 
27,000 τὸ βἰαίπ ὈῪ {86 [81] οὗ [μ6 νψ8}} οὗ Αρῇεκ, ἵνα δὲ κἀκεῖνοι 
καὶ οὗτοι μάθωσι, ὡς θεήλατος ἡ πληγή. ΤΠμοοά. Ὅλο ἢθοίηρ 
Βγτίδῃβ ργο Ὁ ]Υ, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο πλαα ἃ βίῃ ἱπ Αρῇθκ δραίηβι [88 
Ῥυχϑαΐπρ᾽ 1Βγδ}] 68, μδὰ ῬΑΡΠΥ οἰ πη ρθ ἃ ἀπά οσοαρίοα [Π6 οἱ Υ 
τγ 815, ἀπ ἃ ΡΑΥΕΥ βουρηὺ Ὀο πα ἐμθπὶ ἃ βμο βου ΤῸ {πον ῥγοΐθο- 

1 Βεαβῖάθβ ἐμβοβὸ δῦουθ παπιϑᾶ ὑβοσθ ἴδ 8ὲ1}} δῃ ΑΡμοὶς ἰπ (86 νἱοϊα ν᾽ 
οἵ Βοι ΒΒ ΒΘΤΩΘΒ ἢ οα {Π6 τηουπίδίηθ οὗἨ ἁ 708} (.108. χν. ὅ8), ψιΒδγθ 186 
]δνδοὶΐθ8 1οβί ἐμθ δὺῖκ ἴῃ δὴ δποουπίου τσ ῖτἢ ἐμ6 ῬΒΠἰβίϊποθ, 1 ὅΐδηι, 
ἶν, 1. 

ΥΟΙ,. 1. υ 
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το ; ψηθη, ἀστίηρ [Π6 σοηΗϊοὶ ἀτουπὰ {Ππ6πὶ, [Π 6 νγ8}}58 (4}1 ΒΥ 8 
βρϑοῖαὶ ἀἰβρθηβδίίοῃ οὗ (ἀοὰ, δῃὰ θυγυ {Π| ρτοαῖθϑι ραγὶ οὗ [86 
ϑυτῖδηβ ἀπά ον ΤΠ οἷν ταΐπ8.: Βοηῃδαδα Πἰπιβο 1 οβοαροβ Ἡ} ἢ Ἠΐ8 - 
ἱπηπηθήὰῖθ [Ὁ] ον ου8. ἔγοαι 8116 σαΐη, δηὰ ἔθθβ πγουρ {Π6 ΟΥ 
ἔτοπὶ σΠδτα 6. ἴο σΠ ΔΙΊ ΘΓ, ὙΠῚΞ ὙΤῚ 66 ποῦ 48 2 ΚΙ. ἴχ. 2, 

ομδίσιννηι. ὑπένα σιιδίσιιζιιηι, ὟΝ ἐπείπννησι σμδίσαζωηι (Ῥμωὶσ., Ο. ἃ 
1,80.) Ὑ αἴ40]., Ο41π|.}, ὑτιῦ, ἤοιη. ὁπ6. σΠϑπιθοῦ ἴο δποίμοτ, 566 
χχὶϊ. 25, 2 Οἶν. χυΠ, 94, ἀπὰ 1,ον. χχν. δὅ8, Πδαΐ. χν. 20. 

γν. 81---84. Α5 Βοημαδάδὰ Κῃηοννβ 0 τηθδῃ8 οὗἉ ἔΆΓΓΠΟΥ ΘΒοᾶρθ, 
Ἠΐ8 βαυνϑηΐβ πᾶ Κθ [Π6 ῥτοροβϑὶ, οοηβάϊηρ ἴθ Ππ6 σοπιραϑβίοη οὔ 
16 Κίῃρβ οὗἁὨ Ιϑγδεῖ, ἴο πιρίογα 16 ΤΘΓΟΥ οὐ ΑΠδΡ ἴον Ὠΐπι, ἴῃ 

ΟΥάΘΥ ἴο 8ᾶγε ἢἷβ 18. ΤΉΘΥ ραΐ τηουγπὶηρ ραγγηθηῖβ οἢ {πεῖν 
Ἰοΐῃ8 δηἀ τΌΡ68 δδοιὶ {{Ππεὶν Π6848, 88 βρη οὗἉ ΒυγΓοπάθγ ἂὲ ἀἴβογο- 
το, ρὸ ἦο ΑΠΔΌ πὰ ἰηίθγοθάθ ἔογ ἴπθ 116 οὗ ἐποῖν Κἰὶπσ. Βαὲ 
ΑΠΌ ἔσαπά Π18. νϑπι νυ βαίίογοα, θθοασβθ δἷ8 ὑσοπα δά νογβαγΥ, 
ΠΟΥ ἰπ [8 ῬονΟΓ, πηαδὶ 80. ΠαΤΊ8]6 ΠΪπΊ86}} Ὀϑέοτα Πἷπὶ ἀπὰ 
Πάρου 8 ἔΆνουν, δπὰ ἐποῦρλς (Ππαῦ [16 πηιιϑὲ βου ἢ8. τονδὶ 
τηδρΉ Δ ἰ ΠΗ ΕΥ̓ ὉΥ σίνίηρ πἶπη ΗΒ 118, ποῖ γβδοιϊηρ μον ἃ βίταῖϊαν 
Ρῥτοοθϑάϊηρ οὗ 58] νν8 σοπβυνϑᾶ Ὀγ {π6 Τωογὰ (1 ὅδ. χν. 9 8.) 
“15 Βθ γοῖ αἰϊνο  Ηθ 18 ΤΥ ὈγοῖΠοΥ," 8808 "6 ἴο Βϑῃηβδδα᾽ 8 
Βουνδηΐβ (ν. 82.) Βα {πθ80 ἴοοῖκ [186 σον 8 οὗ Αμδῦ 88 ἃ ροοὰ 
οἴπθῃ (ἡ 5755)» 8Ππ4 μιαϑίθηθά ἰο Ἰοὲ Εἰπι Θχρ] αἷμ ΠΪ Π1861} ΟΡΘΩΏΪΥ ; 

ἈΠ ἀπ 68 ἔρ8ο (ρνοπιηδίαξιην θ8864), ὁ.6.) πίιπι ὁπ ανιϊηνὲ δ6τι- 

ἰοηξία λοο αἰχίοϑοί. Μδαγ. ὉΣΊ2 αυσυνίμηι ([αὐδέμπι) οσαρὶο, οἰω- 

νίζομαι, ΘΟΠΏΡ. (68. ἐλέ8. 1ϊ. 816. ὙΠ] ο᾽άθγ δχρ! δηϑίϊοῃβ οὗ {Π18 
ψογὰ 566 ἴῃ Η, ΜΒ. ϑίαγξ, ποῖέ. δοϊ!. ρ. 158. εᾳ.---ΤῊ6 ἅπαξ Χ6γ. 
τοὗστι οορπϑδίθ τ ἢ γὸπ ἐαιιογέ, ῬΓΟΡΘΙΙΥ αὐϑέρναλιονο, πμάαγο, ἸΠ 6 

(ΠΡ. αἰϊψιϊά πο πιο, 1.6.7) δῖπ6 ργαίειίι, οὐ αἰϊφιιϊά πμά6, ἰ.6., 
ϑῖπ6 ὕμοο αἰφιιδ απιδασίδιιβ ἰθδέανὶ, σοι βγηιαγε, σοταρ. Εἰ ἀγββ ὕοπο. 
Ρ- 398, ἴῃ 1Π6 Ταϊπηυα οἴῃ δἐπερίτοϊέοτ' σοτυῆγπιανε, ἐδδίαγῖ, σοταρ. 
(168. ἐξ68. 1. 476. ΤῊ ξΟ]]ονῖηρ του 5 ὙΠῚῚΞ ΤῊΝ" “15 Βοη- 

 πιαάδά ὑῃγ ὈγοίΠοΓ ἢ ἅγο ἃ τροίϊ θη οὗ [Π6 ννογὰβ οὗ μεν ἴῃ ἐμ 
ἴογηι οὔ ἃ ψφαρϑίϊοῃ, ΒῪ νοι [86 σι γγίδῃβ σου]ὰ σῖγα Αμδὺ οςοα- 
ΒΙΟΏ ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο οομῆγμι ἢἷ8 ψΟΓ, ἴῃ ογάθυ ἰο Ὀ6 σογίαϊπ ἐμαὶ ἢ6 

1 ΤῊορ οἱά ἐδμοοϊορίαπθ βηά 8 τηΐγβοὶϊθ ἴῃ {ἢ6 [811 οὗ (μα νν}} ; δυῖ 
τοῦθ. γ6 σϑηποῖ πηϊβίακο {ῃ9 ἄηρον οὗ Θοὰ ἱπ ἰξ, γοί {π6 ἑοχί ̓ ᾶσεα 
ποῦ ἱπάϊοαίθ {86 Ὠὶνὶπθ σαι θα! ΠΥ, τ ΠΙΘἢ σου] ΘηἘ 16 ὰ8 το 1Π|6 ἀβϑυταρ- 
του οὗὨ ἃ Ῥγορθὺ τιΐγϑοὶθ. 

"ἢ 
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Βεαεὶ δροκόῃ ἴῃ βἰ που υ, 8ὸ ἐπαξ (ΠΟΥ ταϊρν ΓΟΙΥ ἀρὸὰ 1. Βυὶ 
ΑΒΔΡ ἀο68 ποΐ οοηῃίοηὶ Εἰ πη861} τ ἢ Ππανΐπρ ἀθοϊαγθὰ Βοημδάδά 
Βὶβ Ὀχοίμοῦ, ὙΠ αγθίη ΔῪ ἱπηρ] 1 ΠΥ ἰλ6 σιιγαηπίθο ἴον Ηἷ8 18 δπὰ 
ττθμ αν ἰγοδέτηθηΐ, δὰ σαα868 ᾿ΐπὶ ἰ0 σοῖηθ ἱπητηθ Ἰδίϑὶυ ἀπ 
Ἀβοοηα Ηἷβ ομαγιοί. Υ. 84. Βυξ ἴῃ ογάοσ ἴἰο Κορ Αμδὺ 1π (δῖ8 
Βαπιοῦ 80᾽ ΤἈνοῦγΑ Ϊ]6 ὕο μἰπι861,, ΒοημΔά84 ἰτητηθάϊαίοὶν ῥτο- 
ΤΩ 868 ἴο γοβίογα ῃἰπὶ 411 ἐῃ|6 οἰεἶθβ, ψ] ἱοἢ ἢ18 δέ μον μδἀ ἰάθη 
ἔγοπι {86 1βγδε]ῖοβ, πὰ ἴὸ σταπὶ ἴο ΑΠΔΡ᾽8 βυβ]θοῖβ ἃ αυδιίον οὗ 
Εἰοῖγ ον ἴῃ Πϑιλᾶβουβ ᾿ἰβ σαρί α], Βα ἢ 88 Βϑη δ 868 ἔαί μον μὰ 
οὈίαϊηθα ἴπ ϑαιηαγία Οπ {18 ΠΟΥ ΠΥ οχίοσίθα ἔγοπι Βθη- 
μδάδα ὈΥ͂ πΠΘορβϑ νυ ΑΠΔΌ ργοπηΐϑθβ ἴο σομοὶιἊ6 ἃ ὑγοαῖν ἢ Πΐπὶ 
δα 86 ἢἰπὶ ἔτθο, ἃπὰ ρτδηΐβ Ὠϊπὶ ἢἷ8 ΠΟΤΕ δου [86 ὑγθδῖῦ νγ88 
φομουΔθα, ΓᾺΘ ψογάβ “)) ΟΥΣΓῚ ΓΙΝΓΤ» “ πλΆ ΚΘ βίγθθίβ [Ὁ 

{π66 ἴῃ Παπιάβουϑ," οδη ΠΟΙ ΒΓ Ὅ6 ἀπάθγοίοοά νὴ! τοι οὗ 
Του βοδεῖοηβ ἀπ τπλ]ΠἸ αΓῪ ροβίβ8, που οὗ οδ[{]8 γοδ8, ΟΥ̓ σοι πλ ἢ 8 
δια ραδίαγο ρτοιπα8 πη {Π6 ϑ' γυῖδη ἐουγίίοσυ (4. Ὁ. ΜΙςΝ., Ποῦθβ., 
Μαυν.), 8581}} 1688 οὔ Θχοἶβθβ δῃὰ 10}}-θ8γβ ἴῃ Παπιδβοὺβ (5. Μἄηϑβε., 
Μαῖ80]., Ο. ἃ 1,4ρ.}, θαϊ ΟὨΪΥ οὗἉ (Πϊ8, ἐμαὶ ἃ φυδυίοῦ ῸΓ τοδί άθηοθ 
8ηα 66 ἰῃίοσοουγβθ Βμοιϊά Ὀ6 ργαπίθά ἴο [86 1βγδβ]168 ἴῃ [ἢ 
οδρ τ] οὗ ἐπ6 ϑ'γτίδη Κίηράοπι ((]6Γ.,) (ἰθβθη. δῃὰ οὔ 618). 
ΤΙ 8. 68 ἱπιρο το ἃ8 ἀπεμϑοογαίίς ργοοθθάϊηρ οὐ ΑΠμαὉ ἀγοβο ΕΥ̓͂ 

10 ΠΊΘ8}8 ἔζῸπιὶ ἃ “ μοατί πδίγα ν σοι ροο" (Φ. Ὁ. ΜΙο".), 
ὑυαῖ ἔγοπι τυθάκποββ, ἱπἀβοϊβίοη, ἃη ἃ 861 -ἀθ] αἀϊηρσ ναηϊγ.2 Τὸ δοί 

1 Βοηδδάδα (μὸ δίῃ δὰ ἰβίϑθῃ βοῖῃθ ἑονηβ ἰῃ 6811166 ἔγοπι {{16 
1βγδο  ἴο8 ἴπ [Π6 {ἴπ|0ὸ οἵ Βϑβϑβθὰ (χυ. 20), θα (μ686 οδπ ΒοϑγοοΥ ὃ 
οοπίοταρ  αἰοὰ Πθγθ, ποὶ πιθγθὶΥ οα δοοουπὶ οὗ ΤῸΝ ΓΝῸ “ἤτοι {ΠΥ 

ἐλίμοτ,"" ἴου  οου] 4180 βἰ ριίν ΟΠΪΥ ἀποθβίοσβ ἰῃ βθπθγαὶ, 8πὰ δἱ δἱΪ 
Ἔνθηῖβ οουϊὰ ποῖ δ υϑοὰ οὗἩἨ Βαβιια, θαΐ 5:1}} τπογθ ὁπ. δοοοιπὶ οὗ (86 
φλγί μοῦ τοιπδγκ, ἐμαὶ Βοημδαδά᾽Β ἔδίμοτ τηϑο βίγϑοίβ ἴπ βδιπδυία, νμΐο ἢ 
Ῥοϊπίβ (0 ἃ ψᾶγ Ὀθοίνθοπ Βοηβδάβδα 1. δπὰ Οπιτὶ νυ βίο μ88 ποῖ οοτὰθ 
ἄοπη ἴο 8, ψ ΗΐοΩ τασδὺ μᾶνθ οοοαγτοά ἴῃ [Π6 αϑὺ βὶχ Ὑϑδγβ οὗ Οπιτί, 
δου Θδιηδγὶα τν88 Ὀ011 (Ὸγ 1Πι6 σΔρΙ 4] οὗ Ηἴ8 Κίπράοιι. 

3 ΟἹον. οπ ν. 42 ἢ88 ΨθῪ ργορϑῦὶν ἀροϊοά: Κ᾽ ασέμπι ἑΐαφιιε Αολαδί, 
φιαπιυὶξ οἰσηνεπίϊα ϑροοίεπι ργῺ 86 ὕεγαί, ποπ ἀγαὶ ϑεγαΣ οἰεπισηία;, φια 
ΠΟῊ ἐ8ὲ ἐγσα ἰαίγοηεβ ἐαεγοσπάα; φαὶ 8ὲ αἰπιϊίατιΐιτ, πιμϊέο πιασὲβ ἢοσα- 
δυπῖ, φμαπι απίδα, φιεηιαάπιοάμπι τὰ υεγα ζεοἰξ Βεηλαάαάμθ. ᾽οίοτίαπι 
Ῥεῖ Αολαδο ςοποοϑβεγαί, βοεἰογαἰμηιφια τόσοηι ἵπὶ πιαπιιδ 678 ἰσααϊἀεταΐ, 
μὲ ἀε ἐο βιιρρίϊοίωεπι φωπιεγεί, ποη εὐ δοπίρης μαδεγεί. Νέος αἰϊοψιῴπ 
Αολαδιι οἰεηιοεπίὶ ἱπσεηῖο ἐγαὶ, φιιὶ ἰοξ ργορἠείαϑβ αὖ ποτε Τχεδεῖα ἐγιοῖ- 
ἀατὶ ραδϑβιι8 ἐγαί. Οπ (86 οοπίγατυ, α΄. 1. Βαῦον (6 6βοῖ. ἀ. μεῦτ. Ναί, 
Τ1. Ρ. 408) βπάβ 'π {πῖ8. αὶ “' ἐγαῖί, νυ μῖο ἄοθϑ Βοποὺγ ἰο (Π6 ποατί οὗ 
ΑΒΔ 11" - 

νυ 
Ν 
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ἔγεθ ἃ ογιθὶ δηὰ {ἈΠ1]}|688 ΘΏΘΙΩΥ͂ ΜγᾺ8 ποῖ ΟΠΪΥ στθαῦ ΒγΒἤ 6588 
τονγαγἀ8. ἢ18 οὐσῃ 80 ])θοΐβ, θὰΐ 4|80ὺ ἂπ οὈνϊουβ βεγινίηρ ἀραϊπϑέ 
οὐ, ψ8ο ΒΥ σταπίϊηρ [86 ῥγοτη ϑαα νυἱοίουυ μὰ σίνϑθῃ [6 ΘῃθΥ 
οὔ Ηἴβ ρϑορὶθ ἰπῖο ᾿εἷ8 βαηά. Εὔνθη {πουρὴ ΑΠδΡ μαά πο Ὄχργθββ 
σοτητδη4, 88 588] Πδά τοραγάϊηρ Αραρ (1 ὅδπι. χν. 8), γοῖ ἔθ σθ 
ἸΑΥ προι μἷπι, 15 48 ἐπθοογδίῖο τα ]οῦ μ6 σου] γοϑρϑοῖ ἐμ6 Μ}}} οἵ 
1π6 Τμογά, ᾿παϑηλαοῇ 5 1Π6 Ἰμογά Παὰ ρίνϑη ῃἰτα ἰηΐο ἢ18 μᾶπά8 88 
ἃ ἀοβρῖβθν οὗ "8 Ὀινπθ Μα)οβίυ, [Π6 βδογθά ἀπίγ οὗ βϑουτίηρ τοϑέ 
[οσ Ηἰπηβο] " ἀπά ἢΐβ βι] οὐβ ὈῪ 8 ἀθδίῃ ; 88 10 νγγαϑ παίγαὶ ἴῸὸ 
Ργϑϑάμῃβ, ὑπαὶ [Π6 ΑΙ. 1688. Δάν υβΑΓῪ δθοσ [8 ἔγθθάοτη γγχὰ8 ΧΓ6- 
ςογεγοὰ σψουἱὰ ποὲ δάθοτθ ἕο ἃ ἰγθδίυ ἔογπιθαὰ οἱ σοπιρυ βἴοπι, 
ΠΟΙ Δοοογάησὶγ μαρροποᾶ χχὶ. 1. ὙὍὙΠδ ραπίβησγηθης οὐ ἢ 18 
βίγ νϊηρ ἀραϊηδὺ αοἀ 15 ᾿πηπιθ αἴθ! Υ Δηπουπορά ἰο Αἢδθ. 

γν. 8ὅ---48. Οπθ οὗἉ [16 βοιοϊαγβ οὐ {Π86 ρσορ ιϑίβ γβοϑῖνϑϑ {18 
ΠΟΠΉΤηἰββίοη δηα ἀἰβοθαγραθ ἰδ, 80 (Πδΐ, [0] ονίηρσ ἐμ6 Ἔχϑηρὶθ οὗ 
Ναίμδπ, 2 ὅδῃ). χἱϊ., μ6 6] }οῖἴ8. ἔγοταῃ (16 Κίηρ [ιἰπη561} 6 ͵υάρ- 
τηθηῦ οὐ ἢ18 οοπάυοί. Ηδ σδιι868 Εἰ πμβ6 1 ἰο Ὀ6 ψουπάρα ΕΥ͂ 
δποῖμον, {86}, πανίηρ ἀἰδρυ βοα ᾿ληη861}, ταθοίβ ἔπ Κίηρ οα [π6 
ὙΑΥ 8 ΡῬΙΌΡΟΒΕΒ ἴο Εἷπὶ {116 [Ὁ] ον [4 0]6. [Ιπ (ῃ9 θαιεῖο τ π 
186 β'γγίδῃβ δῃοίμον μδά ἀθ] νοσϑα τὸ δΐτη ἃ ὈΥΙΒΟΠΟΥ ἠ0 ΚΘορ ἀπάθν 
186 ἐπγοαῖ, {πᾶΐ, 16 Β6 Ἰοὺ [Π6 ὈΓΊΒΟΠΘΥ Θοβοαρθ, 6 8ῃποῦ!α εἰτμον 
ΘΏΒΥΓΟΙ ἔον Εΐπὶ ΜΠ ἢΪ8. 118 ΟΥ̓ ῬΔΥ ἃ ἰαϊθηὶ οὗἉ βι]νϑσ, πὰ (Π68 
ῬΓΙβοποΥ μδα πονν δβοαρθϑα Πΐπ|.---- Α8 ἴο ἔπ ραγιου δῦ 1Ὁ 18 ἀβκοά, 
νην, ἀ1ἃ {Π6 Βομιοῖαν οὐΚΓἱἽ {π8 ργορ ιθίβ οδι86 ἢΐπι561} ἕο [6 8:6 ἢ 
δηὰ πουπᾶθα 7 βοπιρ {Πὶπ]κ, ΠΙΘΓΘΙΥ ἴο πιαῖζθ ὨΣτη5861} πη Κπονστ, 
ἀρδϊπβὲ ΜΒ οἷ ν. 88 βρθᾶκβ, 8.60. βοῆτη. β4γ8, μέ ἤηροῦθ ροδδθῖ, 
φιαβὶ ἰΐα ρθγοιι88ιι8 θὲ ἰαπέμπι ποῖ ἐπέθ» δοῖιιδ 6886ὲ αὖ 60, σἰι}ιι8 
οαρίζυιμγι ἀϊηυϊθίϑδοέ. ΓῊΒ 4130. 18 Βοατ ον {Π6 τσὶ στουηάᾷ, θ6- 
οϑυδθ ἴΠ6 ρσόρμοὶ ἀοθϑ ποῖ πιθῃθοη 18 πουπά ἴο ΑμαΡ. ΤῊ6 
ΜΟΌΠΑΪ Πρ γγ88 [0 ὍΘ τηῦοἷλ ΓαΙΠ ΘΓ ἃ Βγιιο] 1 ς 4] βίση, ἃ ργϑοῖῖοαὶ 
ῥγϑαϊοϊίοη ἴο Αμαὺ οὗ {πὲ νοι ἢ6 νγὰ8 ἀθοαΐ [ο βυαν ἔτοπὶ [ἢ 
τοἸοαβθὰ Βϑημδαδα, ἃ8 [88 Ὀθθὴ οὐβοσυθά ὃγ Ο.. ἃ 1,8ρ.) Οδ]πι.,» 
Βόδ]Ζ, απὰ Μαυν.--- ΤῊ τοίαβαὶ οὗὨ [86 βοβοὶασ οὗ {Π|ὸ ρσορῇβδίβ ἴο 
βιηϊζο ἢἷ8 φΟ]θασαθ ἴῃ οὔἶιοθ δὲ ἢἷ8 πογὰ 18 βϑνθσοὶγ (νυν. 836) 
Ραυμίϑμθά; Ὀὰϊ νγ ἃτθ ἴο σϑπιθηθοῦ, ἐπδὲ, 85 6 ψγα8 βισηπιοηθά 

(μοτοίο ΣΓ ἽἼΔΞ (ϑ09. ου. {Π|8. δὲ χίϊϊ. 2), 18. σϑῆαβαὶ νγὰβ δἢ 

οὈνίουβ τεδίβέαπιοθ οὐ ἃ βογναηΐ οὐ 1μ6 Τωοσὰ ἴο ἐμ δοιημιαπὰ οὗ 
1ιῖ8 (σοα, τί ἢ γγα8 50 86 θυ Υ ῥα πίβῃ θα ἃ8 8 Ὑαγηϊηρ ἴο ΟἴΠΘΓ8, 
ἘΚα ἃ βἰῃ]αν δοὶ οὐ ἀϊβουθάϊθποθ ἴῃ χἱΐ. 24, ἴῃ ἐμ6 τηδη οὔ ἀοά 
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ἔγουα υθαμ. ΥΙ. 88. ὈΕΓΊΓ..» “Ἀ6 ἀἰδβρυίβθά Μιπ|561} νυ ῖεἢ {6 

μαϑά βαπὰ ονδῦ μἷβ δγβϑ,᾽ ἐμαὶ ἰβ, ῃθ πιδάθ Βἰπι86 1} ἸΏΚποννη ὮΥ 
Ρυϊᾶπρ' οα ἃ Βοδὰ θαμὰ. Ο {18 τηϑαηΐηρ' οὗ ὩΩΓΊ (0 ΒΘδσΟ ἢ, ἴῃ 

λίδρ. ἴο ταῦῖκθ ὁπεβθὶρ [8 βθασομββα ἔτ, ἐββγϑίοσβ ἴὸ αἰεραῖθο 
ΟΠΘΒ61}, ΕΒρθοίδ!ν ΌΥ ἄτεββ, ΘΟΏΡ. ΧΧΙΪ. 80, 1 ϑδῖω. χχυἹ!. 8, 2 
ΟἸν. χυῇ!, 29.---Ἴθεν 8 ποῦ ββῃιθ8 (ΡΝ) 88 ὥγσω  αἱρ., [λα {Π|6Γν 

τοῖα, οἷο. Ἔχρί δίῃ, δαὶ -- ἜΣ» ἴῃ 1Π6 ΟΠαϊά. ΝΠΒΝῸ» ἴῃ 

Τ,ΧΧ. τελαμών οἵ 16 πεδᾷ Ραπά, 668. ἐΐο6. 1. 140 Εἶν. 89. 
Ὁ ἀσρατῖ, ἔσῃ ἔοπι ἐπ 8 ὙΑΥ ἴο ΟΏ9, 848 ΕἾχ. 11]. 8, “΄υαρ΄ χὶν. 
8, ΒΌΓ ἴν. 1, οἷς. ΕΣ ἴο 6 τηΐββοά, 88 ἽΞ ἴὉ Ὠ1158, 1 5ὅ'8ῃ). 

χχ. θ, 18, χχν. 15, οι, 1.10, ος. ΤῈ6 Αὐδῦ. δὰϑ [8 ἐπ βᾶτηθ 

τηθδηΐηρ, οορ. Ηδνοσῃ. οἡ ΕΖεκ. ρ. 606. Α ἰα]οπΐ οὗὨ βῖ'νοσῦ 
-- (2618 ρτ. τίχα.) 3,842, 18. ἃ βὰπι ποῖ ἴο θ6 Ῥγοσυγθα ὈΥ͂ ἃ ΡΟῸΣ 
ΤΩΔΏ,, 80 ἐμαὶ ἨΘ πηπϑί σΟΥΔΙ ΠΥ πάνθ δηβυγεγθα ὙΠ Ὠϊ8. 118 ον 
1μ6 Ῥγίβομπεσς ββοθρϑα.---Υ͂. 40. ΓΒ ΤΣ ΤῸΝ “ο ὃθ Ὀυβγ 

Βοσθ δπά {π6γο,᾿ ἰο πᾶνθ ἰὸ 40 μδτθ πὰ {Π6γθ, 80 ὑπαὶ 188 σἤδηρθ, 
Ῥγοροβοὰ Ὀγ Πδίμο, οὗ τ ἰηΐο πῶ 18 ἘΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ.--- ΤῸ {Π|8 

οοτηρ]αἰπί οὗ {16 ὈΠΚΠΟΥΏ πλπ ΑΙΔΌ ΘΠΒΊΝΘΙΒ: ΕΠ ΠΕ Ὁ» 

(ἐ 80 Τῃγ }ιάρτηοπί---ἴθοα ᾿ιαϑι ἀ6ς1464,᾿" {παᾶὶ 15, ΘΥθῃ ΑἸΙΤΘΔΑΥ͂ (᾿Υ 
)αάρτηοπὶ ρ]Θα868 τὴ νγ6]}, [πο πσϑὲ ὉΘΑΡ [Π0 ΡΘΠΔΙΥ͂ Ππατμϑά. 
Υ. 41 ἢ. ΤΙ ργορμοὶ μδὰ ὀχρβοῖθα {8 ἀθοϊβίοῃ. ΒΥ τουηονΐηρ 
ἴπ6 Βεδά θαηά ἢ τηδῖκ88 Ὠϊπι56}} Κπονγῃ ἴο ΑἾ Δ, ἀπ ΔΡρ]168 ἐ}ϊ6 
ΔΡρτουθά Ἰυμάστηδπε ἴο ΒΙπι861 8, μθη 6 ΔΠ ΠΟ Πο68. ἴο πΐπὶ {Π6 
ννογά οὗἹὨ 1Π6 Τιογὰ, ““θοοδαβο ἴμοι μαβϑὲ ἰοΐ ρῸὸ ἐπ τηδῃ σθο 1 
Ἠιδὰ ουγβοά, [Πογϑίογθ ἐΠῪ 118 5}4}} ρὸ ἴον ἢ18 118 ἀπά {ΠΥ ρϑορὶθ 
ἔογν ἷϑ ρθορίβ,᾽ {παῖ 15, {Π6γοίουθ ἀροὴ {Π66 δηὰ {ΠΥ ΡΘΟρΪ6 5}8]}} 
[86 Ῥππίβτηθηὶ [81], τ μῖ ἢ τμοὰ Πια8ι (1164 ἐο δχϑουΐθ οἡ Βθη- 
Βδάαά. ΠΝ ἐῃθ τῇ οὗ τὴν οἴιγβο, ΨὙ0 ἰδ αἰ ἀ ΒΥ͂ πιθ 

ππάρν [86 οὔζεο, πιο βῃουϊὰ μαγθ Ῥθθη ραξ ἴο ἀϑαίίι αοοογάϊη 
τὸ {ῃ6 ἰατν, θν. χχαυὶ. 39. Οἱ {π6 1468 ἀπά παίυγ οὗ [Π6 ουγβ8θ 
ςοπῖρ. Ηδηρβίθηρ. ΟἸ τῖβίοὶ. 11. ρ. 458 Β'.---Ὗ. 48. Α5. ΑΒΔ}, 
Βοΐηρ ποῖ ἀπδοηυδίπιθα ὙΠ [π6 ἰανν, Κποὺν τ Πδὺ τνὰ8 ἱπιρογίοα 
Ἐγ [86 Ὺ» ὙΒΙοἢ [86 ῥτόρμθὶ ΠΟΡΘΌΥ ἱπιρ]! ον ρτοπουποθά 

ὌΡΟΩ μὲτι, ἢ6 σϑηξ ἴο μῖ8 Βουδοὶ ΝῊ Ἢ» “ἐγρχοά δηά ἀ18- 

1 Αοοογάϊπρ; ἐο Φοβορθυβ (πίΐᾳ. αν. ὅ) ΑΔ πηαδί μανθ σοπίϑα Βΐ8 
νοχϑέϊοι ἀπὰ ἀἰβρίθδβαγθ οα [1:6 ῥγορβδὶ δηὰ οδβὶ ᾿αἷπὶ ἰπίο ρυίβοῃ, 
ὙΒΙΟΒ μόνον ἴβ ΟἿ ἱπέογτθα ἔγοπι χχὶϊ, 8 απὰ 26. Οὐπιρ. [86 ποίο 
οἢ χχ. 18. 
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ῬΙοαβοά." “Ὁ ἤοπὰ "γηῷ ἴο Β6 οὐβεϊπαίς, σϑέγδοίοσυ, ἀθῃποίθβ ἀ15- 

βαιἰϑέδοιίου τὴ ταὶ μδὰ οσοσυγγοά, {Ππογθίοσο νοχθά, ἱποοάυ, 
ΠΟΙΏΡ. χΧχὶ, 4, ὅ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΚΝ ΧΧΙ. 

ΒΕΙΖΌΒΕ ΟΕ ΤῊΕΞ ΥἹΝΕΥΑΒῸ ΟΕ ΝΑΒΟΤΗ ΑΝῸ ΗΙ5 ΒΒΗΑΜΕΕΌΣ, 

᾿ ἙΕΧΕΟΌΤΙΟΝ ΒΥ ΑΒΑΒ. 

γν. 1--4, Αἴεσ ΑἸ μὰ οοποϊαάοά ρθδοα νν 11} ἐμ 6 ΘΥτίΆ 8, 
116 ἀοδῖγο βεϊζβα ᾿ἷπὶ οὔ δρργορυϊδεϊῃρ' ἕο Ηΐπι86}} ἃ νἱπογαγά, 
σοι ΝΑΡΟΣΝ [Π6 «7 6Ζγθο θ ροββθββθθὰ δὲ “6 ζγθοὶ θεβιάθ {86 
ΤΟΥ͂Δ] ρα]δοθ, ἴῃ ογάθυ ἐο ἑυγη ἴδ ἰη2ο δη ΠΟΥ οὐ νορθίβῦ]6 ρατγάβῃ. 
Βαὶ Ναδοῦι νυῖβηιθβ μϑι 6 γ ἴο 86}1} ἔθ ἱπῃουϊίαποθ οὐ κιῖ8 ἔα ἔ 6 8 
ΠΟΥ ΘΧΟΒΔΏρΘ ἰΐ Ὁ ΔΠΟΙ]ΠΕΣ νἱπαγαγά. Ῥτγονοκοά αἱ (818 4}. 
βοαβ ἴο ᾿ἰβ πουβθ δη4 δρδπάοῃβ Ηἰιηβθβ ψ ΠΟ γ το ἷ8 νϑχϑίίοῃ, 
Ἰαγίηρ; Ὠϊπι86 1 οα ιἷ8 θ64, ἀπά ἰακίηρ πο [οοά, Τὸ αάρε ατίρῃς 
οὗ {18 παιταίϊνθ ἰξ 18 Ὀθίοσα 811 ε}πρϑ ἴο θ6 τϑιπθιηογοά, {πὶ 
ΝΑ οι 5 γοίαβαὶ ἴο δ] θηϑῖθ [18 νἱπογασζά ἴὸ {πο Κίηρ ἀϊὰ ποῖ ργο- 
ςο6α ΠῸπι οὐὈδιϊπαίθ 86} -ν1}}, θὰς μα ἘΠ6 το] ρίουβ σγτουπά, ἴμαὶ 
1ῃ68 ανν οὗ Μοββε8 8έγίςι]γ ἔοσθαθ δηΥ 153γ80} 109 [0 86] 1,8 ραίβγῃμ δ) 
᾿πῃουϊίᾶποο, αῃα, ονθη ἴῃ ο886 Οὗ ΤΠ6 ργοδίθβί βου σ Υ) ΟὨΪΥ ρϑτ- 
τ θα 118 8416 οἡ {πὸ σοπάϊείοη ἐμαὶ 1ὲ σου] θ6 γϑάθθιμθα δὖ 8 
εἶπιθ, 8η4, ἴδ (8 γὰβ ποῖ ἄοπϑ, ἴῃ 6 γϑᾶῦ οἵ [00 1166 ἴξ τονογιθα 
ἔρΘΘΙγ ἴο {Π6 οτἱρί μα] ονΠΟΥ οΥ ἰιαῖγ, ἴμον. χχν. 18---28; Νυτα. 
χχχνΐ. 1 661 ΝΑΡΟΙΙ νγαϑ {πῸ8 ἴῃ 8 ἀθηΐαὶ ποῦ τη γ ὶυ θα 16 Ὀγ 
8 ρδύβοῃδὶ τἰρῃΐ, α8 δ. Τ). Δ16]). δαγβ8, θαΣ θοαπά ὃν (μ6 Ὀϊνῖης 
Ἰανῦ, ἴο ἀθο]πθ 1ῃ6 ἀοτηδπά οὗ (π6 Κίηρ, πμἰοῖ ἰηϊογίδγοά ἡ 
σοηβοίθποθ. Βαὶ Αἰιαῦ, ΨΒοπὶ 6 μαᾶνς Πἰμογίο ἰοαπὰ ἰο 6 
π6 ἀἰτθοῖ σϑνοῦβα οὗ 8 “ ροοά πηδιὶ τυ ἢ 1Π6 θ68ὲ ἱπιθη οη8" (ὦ. 
Ὁ. ΜΙςἢ.) τϑπιαῖβ θα αἰβὸ ἔσθ ἴο ἢ18 μαγδοῖθυ, δηἀ βῃοννβ 
ἸπΉ86} ἃ τηδιὶ 8014 ὑπάθν δἷῃ (ν. 20), σγ]ὸ ἔθ Πμονονοῦ πὶ 
1116 τθαυϊβιίθ ΘΠΟΥΡῪ οὗὨ ρύγροβθ, ἰο ἀἰβρίαυ (π6 ἰπί α Υ οἱὨ μἷ5 

1 Ἠοπρϑίθηρογρ (Βοἱίν. 11, ν. 129 8) μδβ πιδάθ (86 γοιηδγκ, ὑμδὲ (818 
Ὑ80Ϊ6 πδυταίϊνο 18 ΟὨ]Ὺ ἱπ6}}} 01 0]6 Ὀγ (πῖ8 ΚΟΥ, δπὰ ἄγδανσῃ ἔγοπι ἐμ 18 
δὴ ὑὸν φοποϊαβίου, “Πα (π6 Μοβαῖς ἰδὺ δὰ σψόσὺ ἢἥγιι τοοίβ ἱπ 
5.86 ].᾿ 

-ς 
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μιϑασὲ ἰπ οἰβοιίίνθ δοϊϊοῃ. ΤῊΘ δῆβνοσ οἵ Ναδοί (ν. 8): 
ΣΤ ΤῊ ϑ τ τη ἐἐτμαὲ ὈΘ ἴο Π16 ἔᾺγ πὶ 116 Ιωογά,᾽ ἐμαὶ 18, 

δὰ χά ἐπ} 1. .. » 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ ΠΊΘΔΠΒ ““ ΟΧΕΓΘΠΊΘΙΥ͂ γα 6᾽ 
(Δέ1ο.), θὺΐ ἃ βίπηρίθ οσργθβϑίοῃ οὐ γθρρῃμδησθ ἰο 8η δεῖ ςοῃ- 
ἸΣΑΣῪ ἴο ἴπ6 ἰὰνν οὔ αοἄ, δηὰ σου] πὸ πιογ μασὲ ΑΠΑΡ (μδῃ ἷπ 
ΒθπογΆ] {πὸ ἱπιρυϊδίίοη οὗ 8 Ὑγοηρ ἀ068 1Π6 β'πποῦ. [δ ὁ ἔπογὸ- 
ἴσα ὀχ! 1185 ̓ἰβ σοχδϊοπ δπὰ ἀρ] θαϑαγα ἱπ ἃ οἢ 415} ΤΩΔΠΠΟΓ, 
80 ἴΠαὶ 6 ἰαγβ Ὠἰτηβοὶῦ οα [ιἷ8 Ὀ64, ἔπ γπ8 ἢΐβ ἴλοβα Ποπι [ἢ 
Ὀγϑίδπάογβ (πιοτο ἐγϑύϊιηι, φωὶ οοπυογδαϊίοποηι, σοἰϊοφωΐαπι δὲ δοη- 
Φρεοίωπι ποπιϊπιη Πισίμης οἐ ἀφοϊίπατιί. ϑ8Ὁ. β΄. π).) δπα ν}}} ποῖ 
δῖ, {Π|8 ἀἰϑοονῦβ πὸ Ὀθίϊον ἀἰβροβί (οι ὑπδη ἢ μ6 ἐσ ἢ} οδΥ- 
Γθά ουἕ ἢΪ5 Μ}}] ἴῃ ἃ ΕΥ̓ΤΑΠΏΪΟΑΪ ΤΏΒΠΠΘΓ πα ἐΟΥΟΙΌ]Υ βαϊζθα τἢ6 
σονϑίθα ροοά. Ηδά με ποῖ Ὀθθῃ οἵ ἴοο πιο ]θ ἃ σπαγδοῖθυ, ἢ6 
νοῦ] ηο ἀοαδὲ παν Εἰπιβοὶ ἢ ἄοπθ {Π|πὺ τ ἢ] οἢ ἢ6 ἰθανθβ ἢἷ8 θ0]4 
σοηβοσΐ ἴο ρϑυΐογπι. 

γν. 5---7.. Α.8 ϑ00Π 88 “6268 6] ΙΘΆΥΏ5 {Π6 σϑυϑ6 οὗἉ "8 νϑχϑίϊοῃ, 

886 ὉρΌγαὶά5 ᾿ΐπὶ τ ἢ 18 τταπὶ οὐἨἁ ΘΠΘΓΡῪ ἰπ βοϊίηρ, ἃπά δἱ [89 
ΞΘΙΏΘ {ΠΠῚ6 ῬΥΟΙΏΪΒ68 ἰ0 ῬΕΌΟΌΕΡ, ἴον ᾿ΐπι ἐπ δονοίθα νου. --- 
[9 ΥΤῚΡ “οπῖρ. Χχ. 483.-- “ΣῈ ΤΡ} ΤΣ “δου, ΘΧχθγεῖβθ 

ΟὨΪΥ͂ ἴῃγ ΤΟΥ͂ΔΪ ΡΟΥΘ ΟΥ̓́ΘΡ [58Γ86],᾿ ἔμδὶ 18, δοὲ 88 Κίηρ, τ88 
186 ρονοῦ, τ Π]Οἢ 18 αὖ ἘΠΥ σοπιπι Πα 88 Κίπρ ον 8γαθὶ. ΤῊΘ 
ὙΟΥΑΒ ΔΓ ΠΟΙΓΠΟΥ ἰΤΟηἶσΑ] ὯΟΥ ἴο 06 [αΐκοη 88 ἃ αιιθϑείοη, θα ἃ 
β'Π}ρ]6 Β.ΏΓΊΟΠ8 ἴο δοίη, ἴῃ το πὸ ἀουδὲ 18 ἱπιρ]16 ἃ ἃ ἰαοὶξ 
σΘΏΒΌΓΘ Οὗ [εῖ8 ἱπι 6 1}. 

γν. 8--10. Φοχοῦοὶ πον ττϊθ8 ἃ Ἰοίξου ἴῃ {Π6 παᾶπιθ οὗ ἢ δὉ, 
5685 [Ὁ τὶ ἢ ἢΪ8 564], ἴο σῖνα 10 [πΠ6 σαγαοῖον οὗ ἃ τουαὶ τπδηάαῖα 
(Εβιμ. νἱϊ. 12; Ῥδπ. νἱ. 17)» ἀπ βεπάβ8 ἴδ ἴο 1π6 δ] άθγβ δῃὰ 
ποΌ 658 οὗ ταῤβοῶνι --Ἔτοπι ἴπ6 δἀάϊίοη ὅγνξ ὝΝ Οὐ. 8), ψΒΐοι 

18. ὀχ ρίαίπθὰ δηὰ τοπάογθά ποτ θπιρμδίϊο ΔΗ ὈΥ ὈΣΦ 

Γύ τιν «γο ἀνγεῖε τυῖ εἰ ΝΑΡΟΙΙ,᾽ δπά ἔσοιῃ {π6 Πἰκὸ ὀρροϑὶ- 

τἴίοπ ἰπ ν. 11, νγθ ἅγθ ποῖ ἰο οοποϊάθ, ἐμὲ Ψ ζγθὶ νγγὰ8. οὐ]γ {86 
ΒΙγΙΒ-Ρ ΙΔ 6 ΕΞὴ Ρϑίογη8] οἰτγ οὗ Ναροῖι, τθθτα 6 [δα ι}8. ἴῃ- 
Βουϊίδησθ, θαΣ ποῖ ιῖ8β αϑα8] σοβίάθηοο (ὁ. ἢ. ΜΙομ.) ; τπαποὶι 
ΤΑ Γ αὐ {Π 686 δα ἶοπβ πιδᾶθ, θεσαυβ Αμαὺ δηὰ «}6Ζθῦεὶ, 

1 ΤῊ 868] ργοθ Ὁ] δοπίδἰπρὰ (Π6 πϑηθ οὗ ἐμ6 Κίηρ, ν ἴοῃ ν᾽ 88 
ἱπιργοββθά οῃ {86 ἀοσυπιθπὶ ΒΥ {μ6 868] ἱπβίοδα οὗὁὨ δ βυ βογίρίϊοη ; 88 
ἴθ ἄοπα δὲ ργθβαπὶ ἱπ Εργρὲ δηὰ Ῥαγβία Ὀγ ἔμ Τυτῖκθ ἀπά Ατδθΐδπβ, 
ςοπΡ. Ῥβυΐδεη. ἃ. Βορίον, ἀ. Μογρϑηὶ. ρ. 295 ἢ΄, ἀπά Ἐοβοπιη. Αὐὰ. Ν. 
Μογροῃ!. 11. ν. 206 ἢ ᾿ 
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ΔΙΙΒουρὮ (ΠΟΥ δὰ ἃ ραΐίδοθ ἴῃ “)6ζγθοὶ διὰ γεβιἀϑὰ ἱμογθ δὲ 
ἀπιε8, γοῖ δὲ {πὲ ἐἶπιθ ὑγϑσθ 'π-. [Ποῖ ῬΤΌΡΟΥ τϑϑιάθηςθ ϑαπιδσῖα, 
ἴο ἱπάϊςσαίθ ἐμαὶ 86 Ἰϑε θ᾽ τγὰ8 βοηΐ ἀϊγθοῦυ 0 186 6146 15 οὗὨἩ ἐμαὶ 
αἷδγ, Ὀθοδαβθ ΠΟΥ͂ ΥΘΥΘ τπογθ ἢξ ἐπδπ ΔΠῪ ΟἴΒΟΥ ΡΘΙΒΟῚΒ ἴο 
δχθουΐθ ἴπ6 Ὑ]οΚοάποββ οὗ «}6Ζθροὶ, ἱπαϑιαυοι 88 ἔπογ, ἀπο] ηρ 
ἢ ΝΑΘΟΙΙ ἴῃ ᾿ἷ8 ποπλα, [Πδὲ 18, ΤορΘΈ]Π ον τ ἢ Ἀ1πὶ ἱπ [Π6 Βᾶπιθ 
αἷδγ, μά οσοαϑίοῃ ἕο Ἤὔϑοσνθ [ἰδ ταϑηηον οἵ 118, ἀπά τῖσῃς μανθ 
ἐβοπηβοῖνοθ δι ΌΓΑΙΥ ᾿ιοαγὰ [Π6 ὈΪΑΒρμθπιΥ οὗ Οοά, νὰῖι ἡ Ι ἢ 
Βθ γγ88 ἴο θ6 σμαγροά.1---, 9 ἢ, 1ῃ [86 ἸοείοΣ «[62Ζ 606] οοπητηδῃ 8 
[πὸ 6] 46γ8 ἕο ργοοϊδἷπὶ ἃ ἔμβὺ 'π [Π6 οἱδγ, ἴο δββθιαθ]6 [6 Ῥθορ]6, 
ἴο βοὲ Νροίῃ αἱ 86 δὰ οὗ 1Π6 ρθορὶθ, δῃὰ ἰο βοΐ ονϑῦ ἀραϊηβὲ 
δἴπι ὕτο Ὑγου }] 688 ΤΘῃ 88 ὙΠ 68868, ὙΠῸ δμοιυϊὰ δββϑογί ἐμαὶ μ6 
ΒΙαβρμθιαθα (οὰ δπὰ 186 Κίῃρ, δῃὰ {ππθὴ ἴὸ βέοῃϑ ᾿ἶπι 88 ἃ ὈΪαϑ- 
ῬΠθλοσ. Α ρυ δ] ῖο ἔαϑὶ 18 ογάαἰπθα, ποῖ ἱπ ογάοσ {που Όυ δεῖξαι 
τοῦ φόνου τὸ δίκαιον (ἸΤ604.), ὈαΓ ἴο Βμονν, {πὲ ἃ Βοανυ συὶδ 
1168 προὰ ἐμ6 οἰΐγ, ψ Βΐο ταυβῦ 6 οχρίαϊθα, Ἐδβεϊῃρ 88. δὰ 
Θχ θυ] βῖρη οὗ τϑρθῃΐδῃοθ Ῥγοδαρροβοά ἃ στίθυοιιβ οδβηςθ, οῃ 
δοοουῃΐ οἵ ψΒΙΟΙ τηθη Π απ 0]64 ἐμοηιβοῖνθβ Ὀοίοσς αοά (1 ὅδπι. 
νἱϊ. 6.) ΒΥ {πῖ8 ογάθγ αἷδο {86 δχίθσῃϑὶ ἀρρθᾶγδῃοθ οὗ 7ιβίϊοθ 
σνουα Ρ6 ρίνθῃ ἰοὸ [Π6 ῥγοσθββ ἱπ [ἢ θυθὲ οὗ [Π6 ψβοὶθ οἱΐγ, 
δηά {{|6 βίδπιρ οὗ ἐγα δη θο 6 ΠΕῪ ἱπαργοββθα οῃ [86 ἐγϑηρτοϑ- 
βίοῃ, οὗ πίοι ΝΑΒΟΙΝ ννὰβ δοουβθά. Τὸ ργοϑβογυθ {Π9 Ἀρρθδγ- 
ΔΏΟΘΘ Οὗ 7ιϑιϊς6, ὑπὸ ὙΠ Π68868 4180 ΔΘ δαὺ Ὁρ, 88 {π᾿ ἰδῖν τοααϊγοα 
ἴῃ ορῖϊα] οἴδποοβ, Πϑαΐ. χνὶϊ. ὁ ἢ, σῖχ. 1δὅ; Ναπι. χχχνυ. 80; διά 

ΜΊο]186]. Μοβ. ΒΕ. νἱ. ὃ 299, θὰὶ νου] ] 658 πλθη, 88 ἴῃ ἐΠ6 δοουβα- 
τίοῃ οἵ Ψ 688, Μαῖι. σχχνὶ. 60.---"}} ΣΙ)» “ἴμοὺ μαβὲ δ] 6βββά 

Θοά απὰ το Κίηρ, {πα ἴθ, δά ἐμόπι ἔάγθννοὶ], ἑακοπ ἰοᾶνθ οὗ 
{πθτι, {πὶ 8, ἰπ βα δϑίδποθ δ]αϑρμθηαθα (οί δὰ [πο Κίηρ.Σ ΟἾἱγ 

1 Τῆδὶ Αβδὺ δοίυδ!ν ἀννοὶν δἱ {μὲ {πιὸ ἴῃ βαπιάτῖα, δπὰ ἐμγϑίογο 
ΟΆΤΩΘ ἰο0 «{6Ζγ06] ΟΠΙΥ ἰο δϑῖκ (μ6 νἱπογαγὰ οἵ Νδροίι, θυΐ δἴζογ (86 
τοῖαθ8] οἱ (ἷθ τϑαιθϑί τοίυσπθα δραΐῃ ἰο ϑδηιαγῖα, Δρρθϑσβ ποὺ οὐ 
ἤγοῃ χχ. 48, δυΐ 6180 ἤτοι {δῖβ, ὑπ «62Ζ6 068] βοπάβ μοῦ ἰεϊίθγ ἰο 
7όΖτθοὶ (ν. 8) δηᾶὰ {μ0 οἱάθγβ οὗἨ (818 οἱἵν δένοσ [80 δχϑουϊξίοῃ οὗ δον 
δοοᾶν οτάθν βοπὰ {86 ἰηἰθ]ρθῆοα οὗὐ ΝΑΌΟΙ μ᾽ 5 ἀθαί ἀραΐπ ἰο μοῦ (ν. 
14), τι οἢ που]Ἱά ποῖ μὰν Ὀθθὰ προθββδτυ, ἰδ 886 ἐπὰν Ἀδθῃ δί {πὲ 
ἴχηθ γοϑίἀϊηρ αὖ .162τθ]. Βυὶ {μὲ (818 ογάθὺ νγὰθ δχϑουϊθὰ δἱ 
βδταδτίδ, 88 ΠΣ γΌθοῦ ΒΒΒΌΠΊΘΒ, [0] ον} 8 ποῖι 6. ἤγοτα ν. 16 ποῦ ἔγοτῃι νυν. 
18, 19. 

2 ΤῊΪΒ 18 ον ου δ [86 τηοδηϊηρ᾽ οὗ ΤΊΞ ἴῃ 200 1. ὅ, 1. ὅ. Βαΐ ἱπ 

Ρβ. χ. ὃ ἴδ τηθϑῃβ ἰο ]683,᾽" 88 Ηθηρβίθῃρ. οπ (86 ΡβΒβᾶ6 888 ργονθὰ. 
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ὁπ {818 ϑαρροϑίεου, ἐμαὶ ἰο “04, (οὐ ἔλγονε]]," δοοοσγάϊην ἴο 
ΘΠΘΓΑΙ ορϊηΐομ, γγὰ8 δα ϊναὶθης ἰο “' ὈΙδβρῃθϑηῖτισ Οοά,᾽" οου]ὰ 
ἽΝ ΡοΟΙᾺ ἈῸ ρμαΐ ἴο ἀθαίῃ ὃγ [89 δρρ]ϊοαίίου οὗὨ [π6 ἴανσ : ΤΉσα 
8ι4]} ποῖ οῦχβο (οά, ΠΟΥ ΓΟν1]6 ἃ ῥυΐποο ἃπιοηρ [ΠΥ ρθορὶο (Εχ. 
χχανΐ!. 27). ΤῊΘ ρΘΠΘΗΥ ἔον (18 οἶἴβποθ ἰβ φου δὶ! ποῖ βιαίθά 
ἴπ ἴΠ6 ρϑββαρο χυοίθά, Ὀυΐ νγὰ8 ἀϑέδγιηϊηϑα ἴῃ ῥγδοίϊοθ ὈΥ͂ ἀΠΑΙΟσΎ, 
ΜῖςΝ. ΜΒ. νὶ. ὃ 2956. Α8 86 αν, Πϑοαξ. ΣΙ. 11, δηά χυΐ!. ὅ, 
ῬαμΙβμοα 1ΔΟ] Αἰ ΥΎ ἃ8 ἃ Ῥγδοίῖοαὶ ἀθηΐαὶ οὗ Αοἀ νυ ἢ βιοῃΐηρ,, 50 
σου] Ὀ]ΑΒΡΠΘΙΩΥ ὃ6 Υἱϑι θα τ} ὯΟ 1688 ἃ ρθη]. ΒΒ] ϑρῃθηιΥ οὗ 
(οὐ κπὰ {Π Κιηρ 18 ἴθ γθ πιθπ ]οῃ θα 88 ἴῃ {116 [ανν, Εἰχ. Χχ]!. 27, ποῖ 
88 ὕπο ἱπάθρομάθηϊξ οἤδποθϑ, Ραΐ 85 ᾿πί ΓΏΔΙΠΥ οοπηθοίθα, Β]89- 
ῬἬΘΙΩΥ οὗἩ {μ9 Κίπρ 48 {86 νἱβι0]6. ταργοβθηΐαίίνθ οὐ αοά ἴῃ Ηἰ8 
Κιηρήομι νγγἃ8 60 ἴρδο 4130 δ] αβρῆθηυ οὗ αοά. 

γν. 11---18., Ὑπαῦ 1π6 οἱ άθτβ οὔ “}6Ζγϑϑὶ, ᾿πβίβῃε !υ σοι] γἱην 
νεῖ [Π6 σοχμπιδπά οὗἁὨ ἴΠ6 ἀπθθῃ, ΒΠΟΥ͂ {ΠΘηβοῖνϑ σον ἴὸῦ 
ΠΟΥ ὉΏΡΌΑΪΥ ΠΟΙ Σἰβϑίοη, ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἄθθρ πηογὰὶ ἀδρτδάδίϊοῃ 
8.3 Ὑ761] 88 8] Υ 8ῃ ἔβαν οὐ Ποὺ ἀθίθβδιδ]θ ἔγσάπηγ. ὙΠ6 δββαμρ- 
ἴοη οὗ Υ᾽ δἰ80]. ἀπά οἰβουῦβ, ἐπαῦ 9 Θζοθ6 1 βθηῦ ΒῈΡ ογάθν ποὸπ αα 
οπῖπθθ, 86 σογίοϑ φιο8 8οϊοδαξ 6886 ἱπιρίοϑβ αἱ δἰδὲ πιοτίφογο8 18 Θοη- 
τεδαϊοιθα ὈΥ [Π6 ψϑπογα εν οὔ 18 οχργθϑβίοη, “ ἴο [86 6] ἀθσβ δπά 
ΠΟΌ]65 οὗ 16 οἰτγ,᾽᾿ ἀηὰ ἀο68 ποῖ γα! }ν ἱπιργονο [86 ταδίξου, ἃ5 
Ἰοπρ 85 ἔμο δοίίον ἀϊβροβθά, ἃ8 γγχὰ τηπδὺ [Π6η Δββαπηθ, ἰδ 

Βαὶ ἐμῖ5 Ἰοδσιθὰ πιδῃ ρΌΘ8 ἰ00 ἔᾺΓ ἡ μθη μ6 (Βοϊέγ. ἰϊ. Ρ. 181 4.) χαῖθ 
ἀθηΐεβ ἰο ἐμ πογᾶ "γη3 [86 ταθϑηΐπῃρ, “’ ἰ0 ουγΒ6,᾽") δπᾶ τηδὶ ἰδ πἰ πρ᾿ ΟὨΪΥ͂ 

{86 τιεδηΐηρβ, "' ἰο Ὀἱά ἔλγο6}1 ἴο, τοποπηοθ,᾽" Μ1}1 ΧΡ] ἴῃ ΟἿ ῬαΒβαρῸ 
ΒΥ 818, ἐμαὶ {βγουρἢ ἸΡῸΣ Ὁ ῸΝ ΤΊΞ 186. ὈΙΔΒΡΒΘΙΩν Του ἄθη 

“τῷ ΠΝ ΑΝ ἧς 
ἴῃ Εχοᾶ, μ88 θθεπ γοάυοθϑα ἴο ἐμ6 ρβϑπογδὶ ἰάοϑ οὔ πϑρ]ϑοί, ἰῃ Ἵγάθσ ἰο θ6 
4816 ἰ0 ΔΡΡΙΥ (86 Ῥτοβι ἱ(ἴοπ Θοποογππρ' ἰΔο] αἰ τΥ ἴο 1818 ρατίϊο]8ν οδδθθ. 
ΤῊΪΒ δβϑατηρίϊοπ ἰοβθθθ 41} ργοθδ εν ἔγοτη [86 οοπβιἀθγαίίοη, ἐμαὶ ἴῃ 
τ ῖ8. Θ486 86 Ὑ1016 ῥσγοοθββ ὑγουά ῃϑᾶγθ 1οβϑὲ πυρὶ οἵ 118 Ἰ6ρ ΠΥ ἰὼ {89 
ΘΥ65 οὗ ΡΟΟΡΪΘ, 88 ἃ ρτϑαὺ μαζὶ οἵ {88 ῥβθορὶϑ, τῖτ (86 Κίηρ' δῃὰ αύθθα 
αἱ ἐμοῖν μοδᾶὰ, μιδᾶ ὀρθῃὶυ πορίοοιοα Οοα δηᾶ βουνά Βδὲ]. [ (86 
οδδγρθ “ὩἋ ὯΝ ΤΘῸΣ ι38 ἴπ [86 βΌπΟΓΑΙ ορίπίοῃ ΟὨἸΥ [86 πηοδῃΐπρ, 

ΚΈΒο Βαλὲ πορίοοιεὰ αοα, νου Βανὸ ἀρρθαγθᾶ δι ἰ γαγυ πα πηυρε- 
6068 ἐο Ῥαηΐ8ἢ οη6, ποί {δ γϑπιδί πον, γγ80 μα 1π ἔδοί 8.1}} πιοσθ ποίοσὶ- 
ΟὈΒΙΥ δηὰ θ01]γ πορ]θοιοα αοὰ. ΤῊΘ εἰρη! βοδίίοῃ οὗ ἃ πογὰ 18 οἔξῃ 80 
τιοά!βοᾶ ὈΥ (86 ΒρΘος ἢ βαρ ρτδ08}} ν τπου] αἴ πρ' 186}, ἐμὲ 1ξ Δββιιπιθ8 ἃ 
στυθδηΐηρ, ὙΠΟ ἀοθ8 ποὺ 116 ἱπιιηθάϊδίοὶΥ ἴπ 118 οἰγπιοοσυ. Τυβ 
ΣΤ Ν ΤῊ 0 Ἀ1688 αοἄ, Ὀΐὰ μἶπι ἔαγθινθ}}, "1:88 γϑοοῖνϑὰ 267 ἐἰι- δ ἢ 
»λοπεΐδπιιιπι 186 ταρδηΐηρ, ἰῸ ἱπιρτοοβίο, ὈΪΑΒΡ Θπιθ.᾽"" 
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αϑδθηξ ἴο [μ8 σομμηϊββίοπ οὗ {μ6 οἴδβησθ, νἱμουὶ ταϊβίηρ ὑποὶγ 
γοΐοα ἀραϊπβί ἴ6, Υ͂. 18. ἸΓΤΊΨ “ ΤΆΘΥ νυ] Γπο8804. ἀραϊηδὶ ἰνῖπα 

ΑΝ ΑΒοιμ.)" πον τι ἰ8 Βοτθ ἀπά γ. 10 οοπβίιγαθα υἱεα (Π8. Χ4 ἐσμδ. 

ἰπβέθδά οἵ » Αι, {ἰϊ. 18 οίο., ἃ8 οἴθῃ [Π6 οοπβίγαοίίοπ οὗἉ νϑτὴβ 

νδο ]δίθβ δαΐννθθη ἐπ 6 88 οὐ ἔπ6 αοο. δηά {6 ργοροβίοῃ, σοπηρ. 
Ἐν. Οτ. ρ. 324. 

γν. 14--16. 4.8 βοοῃ 848 Ν θοῦ Β Θχθοιοη νγὰ8 δ πουποθή ἴὸ 
ἴπ6 4αθθῃ, 5116 68118 ἀροπ ΑΠΌ ἴο ἴακΚα ροββαβϑβίοη οὔ ᾿ιἷ8 νπο- 
γατά. Α58 δεοογάϊηρ ἴο 2 ΚΙ. ἰχ. 26 ΝΒ οι ’5 ο]άγοη σσογο ρας 
ἴο ἀβαῖῃ στ Εΐπι, [π6 Κίηρ οου]ά σοπβδοαία 8 ροοαβ δοοογάϊπο 
ἴο ἃ τῖρμδι βαποιοηϑή, ποῖ σϑυδὶ ]Υ ΟΥ̓ [μ6 ανν οὗ Μοββϑβ, δυιῖ ὃν 
πιδᾶσθ (σομρ. 23 ὅδ). χνΐ. 4, απά Μίον. Μ.Ε. ἱ. ὃ 89), νυν μΐοι τὰ 5 
ῬΓΟΌΔΟΙΨ ἀογῖνθα τόσα Π6 Ἰἀοηθ βοαϊίοη οὗ {πΠ6 οἴδιιοθ ἀραίηβὺ 
ΒΟΥΘΓΟΙΘΉΥ Ὑ10} τμδὲ αραῖϊηϑὲ Οοὦ., Α8 ἴῃ 1Π6 Ἰαϊίον οἴδισθ 
186 ρσοοάβ οὔ {π8 οἤδηάθὺ [8]}] ἃ8 ΣΙ ἴο {Π6 Ἰωμογὰ (σορ. Ποαξ. 

χἰ. 16, ἀπά ΜίςοΝ. ΜΙ ν. ὃ 2346), 80 ἴῃ ἴΠ6 οα86 οΓ [6 οἤδπάουβ 
Δρϑιηϑὺ βου θυ ΡΥ ὑπ ον ροοάβ τγογθ γοραγάθα 88 ξουίδἰ θὰ ἴο 1116 
Κίπρ. Υ. 16. 2) ὩΡΡῚ “ΑΠΌ γοβθ ἃρ ἴο ρὸ ἄονῃ (ἔοπι ϑαπια- 

τία ἴο “6 Ζγθ6]) ἰὸ 186 νἱπογατά οὗ Νδροιι." 
γν.11---19.. 45 ΑἸναῦ βίδηαβ 'π (86 δοὲ οὐ ἰακίῃηρ ρμοββδϑβίοῃ οὗ 

τι, ἘΠ) 4 τπ6 ΤΊΒΙ 116, αὐ [Π6 σοτηπιδπά οὗ (σοά, πηθϑῖβ Εἰπὶ ν1Ὁ}} 
16 νογάβ; “Ηαβὲ ἴῃοὰ ΚΙΠ164, δἀηὰ α͵8ο ἔδκθῃ μοββθββίοῃ 4" 

(ΤῈ αιθδβίϊομ βίδπαβ ἰοοο αὔὲγηιαξίονιῖθ οπιρ]ιαϊσαρ, ᾳ. ἀ. υἰέφιεα 
οσοἰαἰδεϊ θὲ μοδϑθαδεϊ οἰίαπι. ὥϑθῦ. β'εμπι. δον 1ωα{}|6γ) δηά 
Δοοογάϊπρ ἰο [86 2ιι8 ἑαἐίοπὶδ ἀπ πουῃςεθ8 ἴο ᾿ἶπὶ {Π6 ρϑηδ]ῖγ, τμδὲ 
116 ἀορβ 5384}} ᾿ἰοκ ἷ8 Ὀ]οοά ἴῃ 186 βδπιθ ρίδοθ ἰὴ σαῖς ὑΠῸν 
Ἰιςκοά {παὶ οὗ Νροιῃ. Βαϊ δοοοτάϊηρ ἰο χχὶϊ, 88, {18 ἕοοῖς ρίας 
ποῖ ἴῃ “6Ζγθοὶ, Ὀθαΐ ἴῃ βαηηδγία. [ἢ ὀγάϑν ἰο Ὀγίηρ [Π6 ῬγΌρἤθοΥ 
πο (Ἢ]] ΠασΠΟΩΥ 1 118. ΙΒ] πθηΐ, τὴν (ατοί., Μδαγ., 
ἄθ Ὑγειία δινὰ οἵμθυβ), αὔἴοσ {π6 Ὄχϑηρ]θ οὗ αουββοῖ, βχρ]αΐπ 
ὍΝ ὈἿΡΏΞ ὈΥ »γΟ 60 φιιοί, “ὁ Ἰηαϑιλοἢ 88, Ὑ 1116 ΠΘΓΘΒΘ 

(ἀθιθο οοποί 4689, πα ΝΆΒΟΙΝ τγαβ βίοποα ἱπ ϑϑιιδυία. Βοίϊι 
ἈΓΘ ΘΑΌΔΙΙΥ ΑΙ ἰγασυ. ὍΤΒΘ ΡΓΟΡΒΘΟΥ ἰβ Πἰῦογα ]ν ἔᾺ] 164 ποῖ ἴῃ 
ΑΠδΌ, Ὀαΐ ἴῃ ἷβ δοῃ (2 ΚΙ. ἰχ. 25) ἤοπὶ π6 Ὠὶνῖπα ἔογθεᾶγᾶποθ 
π᾿ σομΒθααθΠ06 οὗ ἢ Γαροπίδηοο, ν. 27 Β.- ἠρῦβ ὧν (ὐ. 18) 

ἀοποῖθβ ϑαιηαγία ἃ8 [6 αϑ0.8] τοβίάθῃηοθ οὔ ΑΠμδῦ, ποῖ 1παὶ [6 ἴβ 
{πἸ6γθ δ [Π6 τποπιθης ΕἸ] 1) ἐν τπϑϑίϑ Πΐτη ; ἔρον 85 ἴο {18 1δ 18 ἱπιπια- 
ἀϊαίοὶυ 4464, “Πα 8 ἴῃ ἴΠ νἱμουαγὰ οὗ Νοῦν, τ ΠΣ Πα 8 
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᾿βοῃθ ἄοπνῃ." ὍΣ (Ὁ. 19) 15 ὅπ ϑιηρ δίς γοροιίοη οὗ {6 

τοπ. 8.0.) “ (Ὦγ, Ἔσθῃ 1ῃγ Ὀοοι ;᾿ 860 νυν. αν. ὃ ὅθ0. 
γν. 230-24. ΑΒΔ} ϑῃηάθαγνουγϑ ἴο ἴδ Κ6 [μ8 βιϊηρ ἔτοτη {}|ὸ ρτο- 

Ρμοῦβ Βρθθοῖ ὈῪ {Πὸ δάάγββϑ ; “ Ηδβὺ τοὺ ἰοαπά πιθ, Ο πιῖὶπθ 
ΘΏΘΠΊΥ,᾽} ὑπ 18, ἀοϑὲ [Ποῖ] πηθϑῦ π|6 δραὶῃ, [1 Π9 ΘΠΘΠ.Υ), [0 Ὀτὶηρ 
ΤῺ6 6Υ}} ἐἰάϊηρΒ. Ης 0418 ΕἸ) ἢ ιΪ8. Θμθτν, ἴῃ ΟΡ ἴο ὑγθα θη 
1η6 ἔογοθ οἵ [18 θα ]θῆλ! πηοϑδᾶρθ. Βαὶ ΕἸ}1)6}ὶ δι ιϑννθῦβ ψ]Ππουῦ 
ἔδαν : “1 μᾶνα σαμὰ ({μ66), Ὀθοδαβα ἔποὰ Παϑὲ 8ο1Ἁ ἐμ γβο!  ἴο ἀο 
6Υ1] ἴῃ [Π δγεβ οὔ {1:8 1,ογὰ," δηά (ν. 21) ἱπιιηθάϊαιθ! Υ Δῃ που θ8 
ἴο ῖπὶ {π Ὀ᾿νίηθ βεηΐθμςθ 88 ἴο {8 οχραϊοῃ οἵ ἢἷ8 ψῇοὶθ 
Βοιβθ. ἩΔῚ ἽΞΏΙΑΓΤ “ ἴ0 86}} οῃ686}} ἰο ἀο 6ν]]} " ἰδ [0 ϑυγγθῃ ον 

σπεβ6}} πίε μοι ἃ Ὑ1}} το δν!], 80 {δὲ 8ῖπ Ἔχουοῖϑε ἔμ ἀποοπέγο θὰ 
Ρουθ ῦ οὗ ἃ τηϑϑβίοσ ΟΥ̓́Θ᾽ Δ Π 88 [18 8[υβ, ςοῃρ. Ὑ. 25ὅ, 2 ΚΙ. χυἱἱ, 
11; Βοιλ. υἱῖ, 14.--ΨΦ. 21. ν ἴου ΜῈ» 85 ἴῃ {Π|8 νου οδρο- 

οἶα Π]Υ {Π6 τῳ οἴθῃ [118 ἀννϑγ; 866 ν. 29, χὶϊ, 12; 2 ὅδ). ν. 2 ; ΜΊς. 
'. 15; 76. χῖχ. 1ὅ, χχχῖχ. 16.---ΕῸΥ [Π6 το πηδί ηἰηρ᾽ Ἰνογὰ 8 8866 χὶν. 
10.---Οπ ν. 22 Ἵοπὶρ. χν. 29 ἔ,, χν]. 8, 12 ἢ.---ΑἸἐπουρῆ “6 Ζθθο] 
ν»ὰ8 ἱποϊυαθα ἴῃ (Π9 Βουβα οὔ ΑΒδρ, γοὶ 1ῃ9 πιοβὲ ἱρῃοιηϊηΐουϑ 
ἀδδῖ 18 βρθοΐδ! γ ἀθποιπορά ἀραϊπβὲ ΠΟ, νι ]οἢ. οί} θ6 6611 ΠῸΡ 
δοοογάϊηρσ ἰο 2 ΚΙ. ἰχ. 80 ἢ ὈΣῚΡ τὰ ἐν προτειχίσματι 

(,ΧΧ.).), ἴῃ 6 τποδὶ οὗ {θ2γϑϑὶ. ὡπὶ 18 ῬΓΟΡΟΣΙΥ [Π6 Ορθῃ Βρᾶοθ 

ὈῪ [86 ἰονγῃ νγ8}}, ροπιοθγίιηγι. ὙΆΘΓΘ ἰβ πὸ οοοαϑίοι, ἐπδγείοσε, 
ἔου {π|6 σμδηρθ οὗ Ῥπὶ ἰῃῖο Ῥτι ((αδβίαϊ.), Ἰυῖο ἢ 18 ποῦ ναγτδηϊθα 
Ὁ [86 τῆοσθ ρἜποσαὶ Θχργαϑϑίοῃ ρὍτν ΒΟ 8. αβοα ἔν ἰΐ, 2 ΚΙ. 

ἴχ. 86. Οη ν. 324 οογΡ. χὶν. 1]. 
ἴῃ νυ. 2ὅ δὰ 26 {π9 νυ υῖθονῦ ραΐῃ ρῖνθϑ ραγθηςθίοα} ν (6 

ΤΘϑϑοη ΨΥ (15 Ἰρῃοιωϊηΐουβ θηὰ τγϑ8 δηπουποθα ἴο Αμαῦ πὰ 
818 ψἢο]8 ποῦβθ. [1.5] αἴνον ἐπ 6 ἔοστη οὔ σϑῦὴβ ψῷ ἔογ ΤΙΓΌΙῚ 

ςορ. Εν. Κα. Οὐ. ῥ. 478 ποῖ. 1. 
ΟΥ̓, 21---.20. Το βϑθνϑῦθ {Ππγϑαίθηίῃρ᾽ ΤΊ Κ68 80 ται Οἢ ἱπΊ ΡΤ ββίοῃ 
οπ ΑΠαῦ, {π81 Π6, [Ὁ ἃ βμογί {1π|6 δ ἰϑαβί, ἔ86]8 (γι γθρθηΐδῃςθ, 
ἴον νι σὴ [Π9 1ωογὰ ἴῃ ἢῚ5 στοαὶ οοτηραββίοῃ πὶ εἰραῦθθ {Π6 ῬαΠἰ8}- 
ταθῃΐ ἀθηουπορά ἴῃ {π|8, ἐμπαῦ ἔΠ6 οχυγραιίοπ οὗὨ ᾿ἷ8β που88 15 ἴο 
16 Κα ρἷαςθ, ποῖ ἴῃ 18 οὐγῃ 118 εἶπλθ δας 'π ἐπαὶ οὔἩ ᾿ιΐ8 8οη (2 ΚΙ. 

1 Τα μον τοπᾶάθγβ (8680 ψογάβ, δὔδυ (86 ψωσαία: “ Ἠδδβὶ (Βοὰ δνεΓ 
Ἰουπὰ τη ἐμῖηθ ΘΠΡΙΠῚΥ δ᾽ [ποουγϑοίϊγ, α8 Η, Β, ϑίαγκ, 2.ς. ρ: 161 δ, 
888 ϑῆθυγι δἰ ᾿ἰθπρίμ. ᾿ 
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ἶχ. 258.)--- ΤῸ τοπάϊηρ οὗ [86 ραγιηθηΐβ, (86 ρυζίίηρ οῃ οὗἉ Βαὶν 
οἷοί φὸ» δῃὰ ξαϑεϊηρ, ἀγὸ [116 οαδνγαγα βῖρτι 80 Ἰυ1π|}}1α ἴοι. Ὀϑίοσθ 
αοά, οὗἉ Ὀ[εον βοστονν (Ὁ βίη δηά οὗ ρεπαΐηθ σθρθηΐδηςθ Οπ (86 
τοπαϊηρ οὗ {Π6 ρατγτηθηΐβ 88 8 βίρτι οὗ ἄθδθρ ρτίϑ οἵ βοὰ] διηοῃρ, 
1||6ὸ Ηορτοννβ ἀπά οὐμον Ουθπίδὶ πϑίϊομβ, οοιρ. 7Ζοισέ. Απαὶ. 88. 
ἱ, Ρ. 117 ἢ, ἀπά Ὑ)Ίπον, ΒΟΥ. 11. Ρ. 414. ΑἸΔΡ ἀοα8 ποὲὶ ἰθᾶνδ 
1 οδ᾽ Ἔνθ ὈΥ πίρμΐ, 88 ἃ βίσῃ οἵ βαγηθϑὺ γβροπίδηοθ, δἰ Βοῦρα ἴδ 
δά πο ἔγιιθ οοῃνθγβίοῃ ἔου 18 ἴδϑαθ, θθοδι88 8[η, ἰο ψΒΙ ἢ μ6 δὰ 
8014 Εἰ π.861}, βοοῃ ϑιῃοί μογθά ἀραίη 411 {μ8 θοίίον ἔβοϊηρβ οὗ Ἀ18 
μρασι ὯΝ ἩΡΤῚ “ἐμὰ πϑηΐ ΒΟΥ Δ]οηρ, 88 ὁῃ6 ἀθθρὶΥ 

ἰτου δ], τοῖν πιθδῃβ ἔθπέθ, ἰσηλέθν, τοὶ φοπιδδιισιάτιδ, 81}}} 1688 αἶδ-- 
δαϊοθαΐι8, ἃ8 ΟἸα]4, ὅζυυ. δῃά οβθριιαβ (πὶ. Ὑἱ], 18, 8) ὁχ- 
Ῥουπά {μ6 πογὰ. ᾿ 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙ͂Ι. 

ΑΕΒ ΒΕΝΕΕΡ ΜΊΤΗ ΤῊΕ ΒΥΒΙΑΝΒ, ΑΝῸ ΑΗΑΒῚΒ ῬΕΑΤΗ, τν. 
1--40. ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΦΕΒΟΒΗΟΡΗΑΤ ΙΝ σΌΡΑΗ, ΥΥ͂. 4]1---ὃ], 

ΑΝῸ ΟΕ ΑΒΑΖΙΑΒ ΕΚΙΝΕ ΟΕ ΙΒΒΑΒῚ ΥΥ. 82---δ4. 

γυ. 1--4. Ἐὸν ἴπγθθ γϑδῖβ δου (πα στοαὶ ἀοξδαὶ οὗ Βεπηῃδάδα 
(αχ.) ἔλοτθ γγὰϑ πὸ νγὰγ δοΐνθθη [βγαοὶ δπὰ ϑ'υγία.; ΑἸ 66 ἢ 
οοποοχίβ ΙΝ 6 Πμοβμαρμαὶ Κίηρ οὗ υἀ6}}, 'ἴπ ἃ υἱϑῖῦ ππ ἢ [λ8 
Ἰαΐξον ραϊὰ ᾿ἷπα ἰῃ ϑδπιατγία ἴῃ 686 {π|γΓὰ γοαν οὗ {π6 σομοϊ αβίοη οἱ 

1 ΤῊ οἷά ἐμϑοϊορίδηβ ἴου (6 τηοβί ρατί σοραγά (86 τοροῃίϑῃοθ οὗ 
ΑΒΔΌ 88 ἈΥΡΟΟΓΙΘΥ ΟΥ 88 ῬΈΓΟΙΥ οχίθγηδὶ ; θυΐ (18 8 Ορροβθά ὈΥ ν. 29, 
δοοουαϊηρ ἰο τ βίο (86 Τογὰ ἰπιβοὶ ἢ δοκπον θαρο8 δὲβ Βυμπλ]δίϊουι 
Ῥοίοσϑ Βίπι, δῃά ἐμογοίογθ ρτδηΐβ ἃ σθρτῖθυο οὗἨ ἐμ ἱβγοδίθποά βοῃίθποῦ. 
Ὑ δί4}0}]. ἰ8 οογτοοῖ : ροεηϊίοπίϊα ἤαθς διῖί υεγα δεα ἰεπιρογαγία. Οομρ. 
8180 86}. βου. αὐ ἢ. ἰ. ἀπᾶ Βιααεὶ λὲδί. δοοῖ. ἰϊ. Ὁ. 829. 

2 ΑἸ οροίμοῦ πὶιμουΐ ρτουπάβ, Καὶ ὅβίοεσ, ἃ. Ῥτορᾷ. ρ. 78, αἰίδοϊιθβ 86 
βγοὺ γϑσβθ οὗ οὐ ομαρίος ἴο {86 ργεοθάϊηρ βθοίΐομ, δηά ἐμὴ βπᾶϑ 
τΒογοΐπ 8 δἰπὺ ον ἐμ6 υπάἀδτβίδηάϊηρ οὗἨ {86 ὑγαπβδοίίοη τεοογὰβα, χχὶ. 
11--.29. θεύσσοθη ΕἸ ἢ δπα ΑἸ, ἀοπὶ τ μΐοι ἢ6 σοποϊαά68 ἐμὲ (818 
Β60Ω6 ἰ8 δι ““Αρδάδῃ βηίίγοὶυ ἀδδίριθὰ ἴον εὐϊβοκίίϊοη,"" πμῖοι 18. τὸ 
“ Δοτιοηβίγϑίθ (86 ῥγοροβι ἴοι," “(παι ὀνθη Κίπρθ ἀο ποὺ νἱοϊαίθ νυ ῃ 
παραπὶγ ἴμο ἀθιμδπᾶδ οἵ Τυβίϊοα, δπᾶ {παῤ {86 Θοῃϑθαθθποθθ οὗ τϑξοσιμδ- 
εἰοῃ ἅτθ ἕοσ 86 θοποῆϊ οὗ (6 ψ80]6 Ἰαπα." 

ων 
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Ῥοδςθ, ἃ σΟπιποη ΘΧροαϊἴοη ἀραϊηϑὲ ἐΠ6 Θγτίδηδ ἴο Βιδτηοίϊι 
ΟἸ]εαά, θεοδιιϑὸ Βϑημβδάδα μδὰ ποὲ [}]8]16 4 19 οοπαϊ ἰοη8 οὗ 
Ῥθδοθ, μδά ποὺ βαγι  πάογθα, ἃ8 ἢ Ὀχοπλὶβοα, χχ. 84, 4}} (86 οἰ 168 
οὗ Ιβγδεὶ ἐβκθῃ ὈΥῪ [8 ἔί μον, θα  μαά τϑίαϊπθὰ Βαπιοίῃ ἴῃ ΑἸ] δά, 
πῃ Ὄγάου ἴο σϑοουοῦ (8 οἶἐγ ἔτοπι {μϑτὰ.} Οτ ΤΠ διλοίι, σοτρ. ἷν. 
18.-- -ΤῊο νογάβ. οὗ 9 μοβμαρμαὶ (ν. 4) : “1 δπὶ 88 ἐῃοι, ὨΪ 
Ῥβορΐθ 85 ΤΥ ῬθΟρΪβ, ΠΥ ΠΟΥΒ68 ἃ8 (ΠΥ ΠΟΙΒ68,᾿" ἐπα ἴ8, 1, ψ ΠῈ 
ΤΑΥ͂ ῬΡΘΟΡΪΘ μὰ ΤΩΥ̓ ΠΟΥδ69, 8ηὶ αἱ (Πγ αἀἰβροβαὶ, οομέαίηι 8 ἀϑβοηὶ 
ἴο {Π|ὸ ΘΟΙΏΠΙΟΠ ΘΧρθαϊ ἶοπ ἀροὺϊ ἴο Ὀ6 ππάογίαϊςθη, απὰ ἐπογο- 
ἔοτθ ἴῃ 2 ΟἾγ. χυἱἱ. 8 ἰπϑίθδα οὐ {Π8 1αϑὲ τγογἀ8 ἔμοσθ 18 ἩΦΡῚ 

το Ὡ3» “1 ἀπὶ τῖτ ἔΠι66 ἐπ Ἐπ6 ττατ." τ 
ἦν. 5-.--8. Βοίοτϑ μι ττᾶῦ ἰβ Ὁπάογίακοη, δ μοββοριαὶ τυ 8} 68 

το ἰραγῃ π6 νογὰ οὔ 6 [ωοχὰ σοποογηΐπηρ ἴξ, ἀπά ΑἸΠΔΌ ἀ556πι 0 }68 
ἢ18 ργορ]οῖβ, αροαῦ 400 τηθπ, ψῆο 4]}, 88 τ ΟὯ6 τοι τ, ῥγο- 
ῬΒΘΒΥ ἃ σία παῖθ ἰδβαα οὗ 1:6 σᾶσ.0 ὙὙῆθβα 400 ρῥγορθίβ ὑγγθσθ 
ποιμον [86 400 ρῥγορμοίβ οὔ Αβιδσγδαι (χν , 19 ἢ) σμο ἀἰὰ ποὶ 
ἌΡΡΘΑΡ Ὀοίογο ΕἸ} 8} ὁπ Ογπιοὶ, ποῦ [86 ῥγοροίβ οὗ Βδ88], 88 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟΪἃ ΘΧροβιθοσβ ἐπουρἢΐ, ἔοσ ὈΥ 1μ686 418 Ὁ οου]ὰ ποῖ θῃαΐγθ 
ΓΤ ΔΤ ΤΙΝ» θὰ  ργορ]ιοίαθ υἱξωζογιιπι, τμαΐ ἰδ, ρσορ ιθίϑ οὔ {86 

κίηρήάοτα οὐ Ἶδταθί, ψῆο φοπηρ] θά τῖεαι τμ6 ΘΠ νου ΐρ, δϑνγθ 
ΤΠΘιηβθῖνοβ οαἱδ 88 ργορῃοῖβ οὗ Φϑβοναῖ σοσβῃὶρροά ἀπάθγ {Π6 
ΒΥ1ηΟ] οὗὨ [Π6 σα]νθβ, σϑίηθ ἔοσνασά, ἐμογϑίογο, οὗ {Π|6 Ὁ οὐσῃ δοοοσγὰ, 
σἱποῦῦ ἃ Ὠἰνίπο ο8]}}, ἀπά τγοσθ, 16 ποῦ ἴῃ [Π9 ΡΔγ, αἱ Ἰϑαβὲ ἴῃ [ἢ 9 
56 συ ῖο6 οὗ ἐμ6 1ΔοἸδίτουβ Κίπρ οὗ Ιβγαθ]. «9 ποβμαρμαῖ, {Ππογθίοσα, 
ἀο68 πο δοκπον)θᾶρσο [πο πὶ 88 1Π6 ἔστι ρυορῃείβ οὗ Ψϑβονβδῖι, πὰ 
Θηααΐτοθ 16 ΤΠΘγΘ στ ΠΟΠ6 βὰς, ΑΠΒδὺ (ν. 8) ἔθη παπιθ8 ἴὸ 
μἷπιὶ ΜΙοδίδῃ ἐπ βοὴ οὗ [π|]8}}, θὰϊ τ Ἐἢ τμ6 τορασκ ἐπαὶ ἢ6 Βδὲθ8 
Ἀἴηι,2 Ὀθσδι88 ἢ6 Ποῦ ρσϑαϊοῖβ ἰο Ὠΐτῃ σοοά Ὀαΐ ΟὨ]Υ 6ν1]. ΑΠΌ 
Πα οογίαί ΠΥ κπονσι Πἰπὶ ΔΙ ΓΔΑ Υ 88 ἃ ρτορμοὶ οὗ πιϊδέοσία ποθ, δπὰ 
88 ἈΡΡθδσβ ότι ν. 20, μδ( ἱπηρτϊϑοηθα ᾿ΐτη, ον! οσ 5] Υ οἢ. δοοουηΐ 

1 ΤἼῊ6 Ῥδγα}]68] ἐο οὔγ οἴδρ. ἱἰπ 2 Ἔν. χυῇἹ. 2-- 84, ἔτη βῃ68. δῇ 
δοοοιπηὶ οὗἉ ἐμῖ8 ὀχροάϊἴοη δρτθοίηρ Πογθν ἢ αἰπιοβὲ ποσὰ ἴον πογὰ. 

3. Δορογάϊπρ' ἐο Ψοβορῆυ8 δπᾶ ἴμ6 ΒΔΌθηβ {Π18 Μ|οαϊδἢ βου] ἢᾶνθ 
τοργονϑὰ ΑΒδὺ ἴῃ {ῃ0 ἔργου ταν τὴ [μΠ6 βγγίδηβ ου δοοουηὶ οὗ [86 
Ἰ:θοσαϊϊοη οὗ Βοημδάδά (χχ. 41---48.) Οοπιρ. [86 ποίθ οῃ χχ, 18. 

5.Ὰ8 ΑΒδΌ Βθγδ βρϑϑῖϑ οἵ Μίοαίδι, 80 Α βιδιηθιῆποῃ δᾷάγθεβϑβ δ] 88 
ἔπ Ηοχιον. 

Μάντι κακῶν, οὐ πώποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπες ] 
ἀεί τοι τὰ κάκ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι 
ἐσθλὸν δ᾽ οὔτε τί πω εἶπας ἔπος, οὔτ ἐτέλεσσας. 
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οἵ ἃ ργϑάϊοϊίοη ἐμὲ νν8. ἀἰβαρτβθβῦϊθ ἐο μΐπι. Ηθ νίϑίιεβ, {πϑγὲ- 
ἔογθ, πὸ Ἰοῃρδῦ ἴο σοπϑαϊ μΐπ. Ηἱἷβ μαϊγθά ἴο Ὠΐπι ἰ8 ἰοππ θὰ ἱπ 
186 6 Ἰ6Γ φοπποϑοίθα σὴ μθαι θη νίθυνβ οὗ ργορἤθοΥ ἀπά οοη)α- 
ταϊίοη, {Ππάὲ 116 Ῥχορμβίβ βίοοά ἴῃ βαοῖ ἃ τοϊαΐοῃ ἴο ἔπ ἀϊν! πἰΐγ, 
ἴπαλ {{π|| Ἰαΐίον 01 6}16ἀ ἐμοῖς 1. ΑΜΒαῦ, {πογοίοσγο, ἔδαγβ ἐμδῖ 

Μιοαίδῃ ψ}}} τονθηρα Εἰ πη86}6 οῃ Πΐπι ἔοσ μαυίπρ πἰπι Ἰῃ ῥτίβοη, 
ὉΥ ποῖ οπἱγ ργϑαϊοϊπρ τηϊβέοσίαπο, θὰξ ἱπάυοίπρ μἷ8 αοἀ δοίπα!}}Υ 
ἰο ἱπῆϊςοξ οα πἷπι {παΐ μοι [Π6 Ῥτορἢοὶ τῖβἢθ8 δπα ἀθβίγαβ. ἢ 

γν. 9---12. Α5. Φ 6 Ποβμαρμαὶ νγα8 οὗ ἃ ἀἰβεγοηξ ορί πίοι σῖτλὶ 
τοραγάὰ τὸ {[Π ργορῃοίβ οὔ {πΠ6 Ἰωογά, 6 80 ἄρρθαβεβ Αμδὺ, ἐμβὲ 
1116 Ἰαΐθου βοηἀβ ἕοσ Μίοδίδαῃ. Μϑδηνβῖ]8 {86 ριορμοίβ οὗ 1868 
σΑΪν68 Θοπιθ ἔοσ ΑΓ ἴο ΡΓΟΡἤΘΒΥ 8ιο 688 θοογθ [Π6 ἔτνγο Κίῃρβ, 
80 88ὲ ἴῃ σΌΥΑΙ] δἰεγθ Ομ {ΠΙΌΠ68 'π 8 ΟΡΘΠ 8ρ806 Βοίογα ([ῃ6 
δαί οὗἉ βαιηματῖα. ὈΤΤΔΩ ὈὐπὉ “ὁ Ο]οιμοά ἴπ ραντηθηίβ," σδἢ 

ΟἾΪΥ πιϑϑῃ, ἴῃ τουδὶ ΒΑΣΙ Πί8, ἶμ ΤΟΥΑΪ ΔΥΤΑΥ͂. ΤᾺ ἴοσυ οοπερία- 

παΐλι8, ἈΒΆΔΙ]Υ ἐπ6 ἘΠ β ΐη ἤοουβ, ἢ] ἢ ἰΐ 18 νι} Κποντα ΔΙΠΟΠ ΣΙ 
16 ΗΘΌγονβ, 88 ἴο {π|8 ἀδν 'π Ῥα]ββιϊθ, ΤΌ ΓΘ ΟΠ]Υ͂ Ορθῃ ἰονοὶ 
Ῥίδοαβ ; οοῖρ. Ῥαιΐίβθη, οα (86 Αοκοῦρ. ἀθγ. Μογρεηὶ. ὃ 40, 
ΝΙΘΌυΙγ, εἶδ 'π ΑΥΤΆ. 1. ρΡ. 151 ἢ Βοῦ. Ῥαὶ. 11. Ρ. ὅ20, 720, 
111. 0. 6, 201, 271 οἴο.---. 11. [ἢ ὀγάον ἴο τηαῖτθ {ΠῸῚΡ ρσορμοϑυ- 
ἴῃ ΠΊΟΓΘ ἱπηργθβϑῖγθ, οὴ9 οὗἉ [μ656 ριορμεῖβ, Ζϑάθκίδῃ 1Π}6 8οὴ οἵ 
ΟἸδῃδ8}8}}, Βα ρρογίβ μἷ8 ποσὰ ὈΥ ἃ βυγθο]]ς δοϊίομ, ἴῃ πο ἢ,, 
οιαδοάγίηρσ {π6 ἤμτγο ἀϑοὰ ὈΥ Μοββθβ ἴῃ {π6 ὈΪοββίηρ οὗ οβθρἢ 
(Όφθαϊ. χχχῖ. 17): “18 ἤγβὲ θοτῃ οχ 8 ρου ουβὶΥ δάοσπρά 
(υἱἀοδαΐι» ὑπιοϊϊφορα σογπῖα, φιῶ δμπὲ ἄθοον ϑοιι. Οἶδν.) δπὰ 
ὈαΒΆ]Ο-Ποσπ8 ἀγο ᾿ἷ8 ΒογηΒ; σι ἐῃθηὰ ἢ ΡΌ8}|68 πδίϊοῃβ ἰορο- 
ὅλον ἰο (86 δπάβ οὗ 1110 ϑαγ!" (φορ. Ἡδηρβίθηρ. Βείεγ, ϊ. ρ. 
181), ἢ πιϑῖκθβ ἔοσ Εἰ πη89 1 ΒΟγηΒ οὗ ἰγσομ, ἀπά δρρὶ γὶπρ {π6 ρἱοτὶ- 
Οὐ ῬΓΟμἶβ6 Βρθοία!}γ ρίνθῃ [ο {π᾿ ὑτῖθ6 οἵ ΕΗ γαΐπι, ἰο [Π6 ργθβοπὶ 
(858 86 γ8: “ΤΒὰ8 ΒΔ. βαϊ4 «᾽ϑῃουδῃ ; τ ἢ [Π686 (ΠΟΣη8) 58ι4]ξ 
ἔοι ρυβῃ Ασάσ, 111 (πο ᾶνθ ἀθδβίτογοα ἢἰπι." ὙΥΉ1]9 Π6 ἱπ 

1 ΤΆ Βο] οῇ, ν ἱοῖ διιοης [86 Βοδίμ ἢ 88 ἃ ρίιγο βυρογδίϊ του τι 
τορϑγα ἴο {Ποἷτ ργορμοίβ, δοὰ θνθὰ ἱπ Αμδὺ γγ8β τηϊηρ] θά τὶ δαρου- 
δι ἴοη, δά ΡῸΒ ΒΤΑΝ ΜΕΝ Ὀγ [86 οὐβεγνδίίοι, οοστθοί ἴῃ 186] θὰ ΟὨΪΥ 
ΓΑἸΒΟΙ͂Υ υπάογβίοοά Ὀγ {Π6 μοαίμθη, (μαὲ {μ6 ργϑαϊοιϊοῃβ οὗἉ ἔσο ργορμδὶβ 
ἬΘΥΘ ΔΟΙΌΔΙΥ ΔΟΟΟΙΩΡ] 8ῃ 64 ; δη τγδβ (μϑγϑίογο ποΐ 80 ἴθ 8} 38 ἰΐ πηυδὲ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο ὑμοθθ γῇ 566 ποίϊπρ' 'π ῥγοάϊοιίίοπβ Ὀαΐ ρυτοὶΥ Βυπιδη ῥτο- 
τ άκ να οἵ ἃ βαροῖουβ μο] Ἰοΐδη π  ποὰΐ 4}1 οὐ͵θοινο Ὠἰνίπθ ἔουη- 
δίϊοη. 
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εἰνῖβ τ ΠΟΥ ῬΓΟΙΉ 868 Α ΠΑΡ 1Π6 τηοϑὲ σογίαϊῃ υἱοίουν, μ6 ἀδθ8 ποῖ 
τεῆροι, {Ππῶὺ ἔθ ΚΒ] πιθηπὲ οὐ [9 τσ 016 Ὀ]θβδίηρ οἵ Μοβοβ ἀ6- 
Ῥεπάβά οχ [Π8 οσοηάϊπίοη οὗ ἐγ Βα 6] ἔν ἰο ἐπε Ἰμογὰ ἀπά ΠΪ8 δοπι- 
πηδηἀτηθηΐδ, Μ  ἰοῃ {Πὸ 1Δοἰαίγουῦβ ΑΠΔῸ δὰ Ὅθθη ἔὯγ ΠῸΠὶ 
(]8]}}1πρ.1.---Υὦ. 12. τραττυ -ττὸν 80 Ρ ἃπά 40 ῥΓΟΒΡΟΓΟΙΒΙΥ --- 

8 ρ δπά ἴπουὺ νὴ ἄο ῥΓΟΒΡΟΙΟΙΒΙΥ, βιοοθβθ ν1}} δἰξθπᾶ (866. 
Οοπιρ. οπ 18 196 οὔ 1π6 βαεοοπά ἱπηρογδίϊνα Εὐνν. αν. ὃ 61δ. 

γν. 13---18. ΤΊΘ τπηθβϑθῆρον, γῆο Ὀτΐηρβ ΜΙςαἰδἢ,, Θμἀθανουγϑ 
ὉΥ [6 ὙΦΥ͂ ἰῸ ρογβαδάθ [ῃ6 Ῥγορμοῖ ἴο δοοογά ἴῃ 8 ργϑαϊοϊίοη 
ἢ 1Π6 πογαβ οὗ [Π6 οἴ ΠῈΣ ῥσορμθί, ἃπὰ [0 ΒΠΠΟΌ ΠΟΘ βιοαθ88 ἴο 
{ι6 Κίηρ, ργόθαθ]Υ τὴ ἘΠ θ͵.6}} τηϑᾶπέ ἱπίθπίίοη οὗ εἰἴβοϊίπρ 8 
ταΐθαθα ἔγοπι Ὀυΐβου δπά βανίηρ ᾿ΐπὶ ἔγοτω 86 ΥΘσ  ῬᾺΠἰΒΗτηθηΐ. 
Βυὶ ΜΙοδίδη, πιϊπάξι! οἵ μ18 Τιῖνὶπθ σοπιπιβδίοπ, γοὐθοῖβ ἀθο βάν 
1818 ὉΠΡΌΔΙΥ σοῦη861] ὄσθὰ ὑμβουρὶ ἀγίβίηρ ἴγοπι ἃ ὙΝ6}1 τυ ]βῃΐηρ 
Πιραγί, 8οβπλην ἰγτηϊηρ τπαΡ Π6 Ὑγ}}} ΟὨΪ]Ὺ Βρθὰκ νηδὶ “6 ]ονα]} 
ἸΠΑΥ͂ ΒΔΥ͂ ἴο ἢὶπιὶ (νν. 18, 14.) Αρρθαγίηρ Ὀδίοσα {μ6 Κίῃηρ, 116 
ΔΠΒΎΘΙΒ ἴ0 [18 ααθϑίίοη, “( 5}}8}} νγθ ρὸ ἀραϊηβὲ Βδτηοίὶ 'ἰπ ΟἸ]6δά 
10 ψγδῦ, ΟΥ̓ Β..8} νγθ ἔογῦθαν ἢ ἴῃ {Π6 5Β8π16 ϑγΟσἀ8 88 ὑῃ 8 ργορῃθὶϑ 

ΟΥ̓ [π6 οαἸνθβ; οοπρ. ν. 165 νῖῖμ ν. 12, Οἡ {Πῖ8 βἰαίθπιθηςὶ 

ἀρτοοίηρ ποτὰ ον ννογά ψ 1 (Π|6 ῥρτεαϊοίϊίοπ οὗ {Π16 ἔα]8β8 ῥγορῃείβ, 
Δῃα πὸ ἀουδὲὶ 4180 ἰῃ {πεῖν ἴοπθ, ΑΔ Ὁ τϑπιαυκϑα ὑμαΐ [118 ργϑάϊο- 
τίοῃ γγᾶ8 ὯΟ Β' ΠΟΘυ ΙῪ τηθαηΐ νογὰ οὗ {π6 [μογά, Ὀαέ ἱΓομΪοΑ] ; ἀπά 

Δ4)]υγοα μῖπὶ μου ίουθ (0 βρθᾶὶκ ΟὨΪΥ {ΤᾺ ἷπ {Ππ|0 πᾶπιθ οὗ [86 
Τμογχὰ (νυ. 106.) ΤΠθη Μίοαῖαι Δπποῦποθβ ἴο ἢΐπι Μηδὲ πο μδά 
566 ῃ ἴῃ 1π6 ϑρίτε : κ 1 5δὺν 4}} 18.868] βοδί(ϑγβά ἀροπ {π8 8119, 88 
8:66 {μαῦ ἰἰᾶνθ ποῖ ἃ βῃθρβδγα," ἰορϑίμονῦ ἢ 6 ννοσά οὗ [π6 
1μοτὰ : “1686 πᾶνθ πο πιαϑίθυ, ἰδῖ ὑΠθι τϑί ασΠ ΘΥΘΤῪ ταδῃ ἴ0 ἢ ΐβ 
Βοῦϑβα ἴῃ ρθδοθ᾽ (ν. 17.)---Ἰῇ Ζεάοκίαη οπάθανουχοά ἴο σομῆγπι. 
[ιἷβ ῬΡΥΟΡΒΘΟΥ ΒΥ͂ ἃ βυπηθ 011. 8] Δβουρίϊομ οὗ βισοθββ [0 [Π6 ἀπάσογ- 
τακίηρ οἵ ΑμαὉ, 80 Μίοαἱδὶι βῃονβά ἰῃς Κίηρ ἔγοπι 1} Ἰανγ γαῖ 
νοῦ] δοίαα!}]} Υ οσοαγ ἴῃ {86 Θοη Θπιρ]αἰοα τνᾶγ, παπιθὶγ, {π6 οοη- 
ἀϊίοι Ἡ βῖο Μοβοβ, αἴον 1}18 οὐῃ οημα νγὰ8 ἀππουπορά ἴο ἢΪπὶ 88 
πίρἢ αἵ μαμὰ, νεῖβῃθβ [0 ἀνεσί ἔτοτη [βγαθῖ, ψ] θη ἢ6 885 ἴο {118 
1μογὰ - “[μ66 {π6 Ἰωογά, {πὸ αοἀ οὗ {86 8ρ᾽γ118 οὗἉ 411 Η6β8}}, βϑὶ ἃ 
ΠΊΔΠ ΟΥ̓ΘΙ [Π8 σΟΠρτοραίίοη, Ψν}0 ΤΩΔΥ ρῸ ουΐ δηά ἰη Ὀδίοτο {Π6Π|, 

1 Ἡφηρβίθπρ. Βοϊέγ. ἰϊ, ῥ. 181 δ΄, [68 δἰγοδυν γοπιδυϊκθα μον οπίϊτο Υ 
Οἵ" παυτϑίϊν γϑϑίβ οὔ [86 Ῥρηϊδίθιοϊ,, δῃα ργοϑθαρροθθθ δοαπδίηίδῃοθ 
ΜῚ 10 τὰ τ[86 Κίηράοπι οὗ υ 64}. 
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ἈΠ ψΠ0 πιᾶῦ ἰοαά {πο ουΐ ἀπά ἴῃ ; ἐμαὶ {π6 σοηρστοραίίοη οὗ 
{π6 Τωογὰ θῸ ποί 88 βῆιθαρ ψ 10. ἤαύθ πὸ βῃθρῃον" (Ναπι. 
ΧΧΥΪΪ, 16 4.) Ιβγδθὶ ψ1]} Ἰοβ6 ᾿ι8 πιδϑίου (Ὁ). 7}4}, (μαὲ 8, ΑΔΒ 

ὙΠ 641} ἴῃ θατε16 ἀραῖπϑὲ Βδιποῖ ἴῃ ΟἸ]θα4, ἢἷβ ἄτην, ἀοργῖνοά 
οὗ 18 98ῃ6ρ] 6 γα, ν7}}} θ6 βοαιίθγοα ου [Π6 τιουηΐδῖη8 οὗ Ο1]684, ἀπ ὰ 
ΤΠΘΠ ΘΥΘΣΥ͂ πλδῃ Ὑ1}} τοξαγη ἰο 18 ἤο50 οἰῶν {μαὺ 18, τι Βοαΐ 

Βοΐῃρ; ρΡυγβιιοά οὐ ἀθβίσογθα ὈΥ [88 ΘΠ ΘΠΙΥ. 
γν. 18---28. ΑἸΒουΡᾺ ΑΠΑΡ μαὰ ἀοβιγοά ἃ ἔγὰθ πογά οὔ ἐπ θ 

Τωογά, γεοῖ ἢΘ ρΆγ8 πὸ δἰξαπίϊοῃ ἰο 1, θα ἀραὶπ ἐγϑοθβ ἔθ πηρα- 
Ἰαία 0]6 σοπηπηαπϊοαίοι ἴο {6 ρϑύβομδὶ θῃμα τ οὐ [η6 ριορμοθῖ ἕο 
ΒΙτΒ61 ἢ, βίμοθ ἢ8 88 γ8 ἴο Δ Θβοβῃδρῃδῦῇ : “ 4 1 ποὲ 16}} ἐμ ΒΘ 
ΜΟΙ] ΡΓΟΡΘΒΥ͂ ΠῸ ροοά οφοποθγηϊηρ τὴθ, Ὀαΐ 6ν}]} Ὁ ΜΙ'οαίδἢ, 
Βονοναῦ, 4068 ποῖ 4]]ονν Πἷπὶ ἰο ἀθοθῖνθ Ὠϊτμβ86 1} ἴῃ {Π18 ψαγ, Ὀαξ 
ὉΠ 0] 48 ἴο ἴτι ΟΥ̓ ἃ ἔΑΥΙΠΟΥ σοΙαμιιπἸσϑίοη οὗ ἐπα τονοϊδέίοα 
τηδάο ἰο ἢΐιη, [Π6 οοπμοθα]θα στουηά οὗ [88 ἔμ]86 ρσορμεϑγίπρ οὗ 
Ηἷ8 400 σα] ρτορμοὶβ. Ὑ|μδὶ Ἰιθ μαά 1π βρ᾽ τς ββϑῃ ἔμ Τωογά βἰ εἶπ 
ὉΠ [18 ΠΘΑΥΘΗΪ (ὨΤΌΠ6, βαυτουαη θα ὈΥ {πΠ6 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ᾿οϑίβ ὁ 
ΒΟ ἢ 51468,} ἀῃα αβιείηρ, 80 ὙὙ1}}} βοάποθ (τ38.) ΑΒΔ ἴο ρῸ ἔο 

186 Βα: 16 ἀραῖπϑὲ Εδιηοῦν, [μαὐ ἢ8 ΤηΑΥ͂ ἈΠ Ἴποτθ. Αὔονρ ὁπ0 
Ρτοροββά ([ΐ8. σου ηβ6] δα ΔΠΟΙΠ ΟΣ {παΐ, (Π6 ϑρίτῖε οὗ ργυορῆβθευ 
σδιηθ ἔογνασγὰ ὙΠ [Π6 ὈΙΌροβαὶ, ἴο βοράυποθ Αμδὺ 88 ἃ ἰγίπρ 
ϑρ ἢ ἴπ 186. ταουτ οὗ [ιἷ8 ῥγορμοίβ ἴο πηάθγίακθ 6 τ γ. 
Αςοορεπρ 1818. ῥγόροβαὶ, ἐϑμοναῖ μα8 ποὺ ραξ ἃ Ἰγίπρ βρί τὶς ἱπ 
186 του! οὗ 4}} (μ686 ργορβιῖβ, απ βροόίκβῃ δν]} σοποογπίηρ πἴτα 
(ν. 19---28.)--- 6 βγῃηθο]1ς ἔοσπι οἱ ἐῃιῖ8 νἱβίοπ 18 πὸ βιδ᾽θοϊνθ 
ΔΙΌ ΓΆΤΥ Θὰ Ρ6 115 πηθηΐ ΟΠ 6 ργορἢθέ, δ8 τ ἢ 411 [Π8 ταῦ }18[8, 
ΚΟΡΒΙ 1. ῥ. 4. ἱ. Ρ. 422 ἢ, ἀπά ἸΚὄβίον ἱ. Ρ. 4. Ρ. 80, ἱπιαρῖπθ, 
Βυὲ ἃ 5᾽1η016 τοργθβοηίαίίοη οὐἩ {ῃ9 βρί ἱαα}}γ τϑαὶ υἱβίομ, ἱπ 
ψΠ]οἢ (86 ὑγαῖ τγα8 τονθαὶθαά ἴο [88 ρχορ]ιοῖ, [μαῦ ΓΠ6 ργόρῆθοῦ 
οὔ ||6 σα! ρτορμοίβ νγᾶ8 σίνθη ὈΥ ἃ ᾿γίηρ βρὶ ἰδ ἕο ἀθβίτου Αδαρ. 
ἘΙΡΉΠΥ τϑοορπηϊδίηρ, {Π18. [Π6 οἹ δ᾽ {μθοϊορί8η58, πουγανϑσ, ἴον τι 6 
ταοϑῦ ρϑγί δγγβά ἴῃ ΒΌρροβίῃρ γὙἹγ 1» ἐμιαὶ 85 ἃ ᾿γίῃρ' Ββρί γ᾽ Γ ἱπβρίτοᾶ 

86 ἔα ]86 ῥγορῃθίβ, ἴο Ὀ6 ϑαίδπ. ον γπ σ ἢ (Π6 ἀοῇ, τί. οαα 

ποῖτθον βι στ ν βδίδη κατ᾽ ἐξοχήν, Ὡον ἀἰαδοίμπι φιιοπιρίαπι (Ὁ. ἃ 

᾿νδν τὸν (ν. 19) “ ϑἰδπάϊπρ' δθουΐ Εἰπι, ργόορουν ονθὸῦ Ηἰπι.᾽" ΤῊΘ 

ταϊηἰθέθτβ εἰδπάϊηρ ὈΘμἱπὰ οὐ ονθπ θθβίἀθ ἐμοὶγ οἰξείπρ' Πογὰ αγὸ ταϊβεᾶ 
ΔΌονο Ηἷπι, δηὰ (Π 8 ΔρΡρθδγ ἴο [μ6 Ὀθμοϊάθυ 88 βίβπάϊπρ' ονοῦ δΐπι, [8. 
νἱ. 2, θη. χνἱϊ!. 8. 

Ξὶς 
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1μΔρ.}, ποῦ αἰέφωσηι ἐς ϑαίαπα ζαπιϊϊία (ατοῖ.) γγγΎ 8 ταῖμοῦ 

186 Ρογβοηϊ βοδίίοπ οὗ ἐμ6 ρυϊποῖρ!θ οἵ ρυόρίιθου, δϑέγδοίθα ἔγοια 
186 ἀἰδείποιΐου. Ὀοίνγθθη ἰγὰθ ἀπα ἔα]βθ ρΙΌρῃθΟυ. ΟἿΪΥ 80 ἴᾺ 7 88 
1818 ΓγγῚ 8:8 88 8 Ἣν τὴν 8 ἰξ πνεῦμα ἀκάθαρτον, τῆς πλάνης 

(Ζδοςῆι. χἱϊ. 2 ; 1 Φοῖι. 'ν. 6), ἔπδὲ βίαπ4β υπάϑν ἴη6 ἱπῆαθηοθ οὗ. 
ϑαίδπ. ΕῸΥ δυθὰ [π6 ῥγβάϊοξίοῃβ οὔ [Π6 [4156 ργορμοῖβ, 88 8ρ- 
ΡΘαΓΒ ποῖ ΟὨΪΥ ἔῸπῚ ΟἿΌΣ ράββαᾶρθ, Ὀαΐ 4150 ἔτοπλ ΖθοἈ. ΧΙ, 2, δηὰ 
186 ἀοοίγίπθ οὔ βουϊρίατθ δἰβθννῃθγθ σοποθγηΐηρσ {Π6 βρίγίταδὶ 
ῬτΙποῖρ]6 οὗἉ δν]], ἃγθ ὨῸ τη θα ἔὈσπι8 οἵ Πα τη Π ΓΘΆ80Π. 8ηι} ἔΆΠΟΥ ; 
δα ἐπ [Ἀ]88 ργορἢβϑίβ, 88 νν6}} 48 ἔη68 ἔτι, βία πα ὉΠάΘΓ 8 βρί γἰξαδὶ 
Ρεϊποῖρθ ᾿γίησ θεγοηά {ποῖγ παΐαγθ, ἀπά ἀγθ, δοσογάΐηρ ἴο τ} 
Ῥλινίηθ δυταηροιηλθηΐ, ἰπ {Π6 βογνίςθ οὗ β}]βθῃ!οοά ἀπάθυ {Π6 ἱπῆα- 
6ῃς6 οὗὮὨῚΠ6 6ΥἹ]] βρί γὶϊ, ἃ8 1ῃ6 ἔγὰ ρυόρῃοίβ ἰῃ {Π|6 βουνίοθ οὗ {ἢ 
Τμογὰ δγὸ πιονρά Ὀγ ὅπ Ηοὶγ αἴιοβέ. Οοπὶρ. ΗἩθηρβίεπθ. ΟἸτ8- 
10]. 111. Ρ. 820 ἔ,, ἀπά Ηβνϑγῃ. Οοπιηι. οη ΕΖοκ. ῥ. 201 ἢ - ΤΙ 
Βαρογπδίηγαὶ ἱπῆ αθηοα οὗ {Π6 ἰγίπρ' βρί τῖξ οπ {Π|6 [4156 ρσορῇθίβ ἰϑ 
80 ΒτουρὨί ἰο νἱϑνν 'π {Π6 ργορμοίϊς νἱβίοῃ, {πδὲ 6110 βρί τὶ οἵ ῥγο- 
Ρ᾿ΙΘΟΥ͂ (ΓἸΝἼΒΟΓῚ ΓΤΥ) ΡγΘβθπίβ ἱ[βθῃῦ 89. " ΓΤΥῸ ἰπ 186. ἔλ]80 

Ῥγορμϑίβ ἰο ἀθοοῖνο Αμδῦ. «ϑηονδῃ 86π48 118 βρίγιξ, βθοδτβθ 
μ6 βοἀποίπρ' οὗ ΑΠΔ}Ὁ 18 ἱπῆϊοιβα οἡ Ηἷπὶ 88 ἃ ἱπάριηοηὶ οὗ αοά 
ἴον ἷ8 Ἐπ 6 Π16[, Βαΐὶ (μὲ [8 Ἰγὶπρ βρίτἰξ ργοοθϑαϑά ἤοτὰ βδίδῃ 
15 ποῖ ᾿πυϊπηαίθα μογθ, Ὀθοδσβθ [Π6 οὈ͵θοὶ 18 ΟΠ]Υ ἰο Θχῃ δῖ [Π9 
Ῥινίπο ρονθυπηιοηΐ ἴῃ [86 ἀθοθρίϊομ, ἀθβεϊηθα ἴθ ΑΠδὺ {πσουρῇ 
Βιΐδ Ὀσορἢθ8.--- Βοβι 468, {π6 οἱ ἃ {πθοϊορίαηϑ ἀϊ4 νἱοίθηςθ ἴο [86 
ἴοχῖ, ἢ ΘῺ [Π6Υ ΘΣρ] δἰ μθἃ [86 ΘΧΡΓΘΒϑίοηΒ : “’ Φ 6Πονδῇ 8814, τ 0 
1} Ραγβαδάθ, βοάποθ Αἢ Δ᾽ (ὩΣ ἴο ροβαδάθ οῃθ ἴο βοιῃθ- 
τι, ΠΟ ΒΕ ἴῃ ἃ Ὀαα 8β6η86, [πογεΐογο, ἴο βθάιςθ) ; ““ ρούβυδαθ 
δῖα, τποὰ νὴ 06. 840]6 αἷϑο; σὸ ἔοσίῃ ἂἀπά 40 8ο᾽ (νυν. 20, 22), 
δηά ““Φ6μοναῖι μαίῃ ρα ἃ ᾿γὶπρ βρί τς ἴῃ [86 τπουτ οὗ 4}} {π|680 
ΤΠ ῥγορβοίβ᾽ (ν. 28), ὉῪ 116 1468, ἔογοῖρῃ ἴο [6 Ηοὶγ ϑετῖρ- 
ἴαγο, οὗ ἃ ραβϑῖνθ ᾿ἰνίπμθ ῥθυταϊββίοῃ, 88 σγ βπά ἰὰ ἴῃ ΤΏοο- 
ἄἀογοὶ ἀπά οἵβεσβι Αοοογάϊηρ ἴο βογίρίατα αοά ογάθγβ {86 δυιὶ 

1 Τμβοοδογοὶ (μ8 Ἔχρί αἴηθ Εἰπηβ6]} : Ταῦτα δὲ προσωποποιΐα τίς ἐστι, 
διδάσκουσα τὴν θείαν συχχώρησιν, οὐ γὰρ ὁ ἀληθῶς Θεὸς καὶ τῆς ἀληθείας 
διδάσκαλος προσέταττεν ἀπατηθῆναι τὸν Αχαὰβ, ὁ διὰ τοῦ προφήτον εἰπὼν, εἰ 
κυρίως αὐτοὶ πρὸς Θεὸν, ἀναστραφήτω δὴ ἕκαστος εἰς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον ἐν εἰρήνῃ. 
διὰ τούτων τοίνυν ὁ προφήτης ἐδίδαξεν, ὡς τὸ πνεῦμα τῆς ἀπάτης, ὀργάνοις 
χρώμενον τοῖς δυσσεβέσιν ἀνθρώποις, ψευδῶς ὑπισχνεῖται τὴν νίκην. τοῦτο δὲ 
γίνεται τοῦ Θεοῦ συγχωρήσαντος. κωλῦσαι γὰρ δυνάμενος, οὐκ ἐκώλυσεν, ἐπείπερ 

ΨΟΙ,. 1. Χ 
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Α͵80, σπου οα ἐΠαὲ δοοουμὶ ἩΜ]]Πηρ ΟΥ ργοάποϊηρ β'η. Αἱ {πὸ 
τοοῦ οὗ [86 ῥγορμοίίο νἱβίοῃ 1168 τπ6 Ἱπουρῆι, ἔπαὺ Φομουδῖ μᾶ5 
ογάοσϑα ἰδ, [μὲ ΑἸΔὈ, πλϊϑ]δἃ ὈῪ ἃ ῥγϑάϊοϊίου σίνϑθῃ ἴο ᾿ἷ8 ρῥσὸ- 
Ῥθοίβ Ὀγ π6 ᾿γἱηρδβρί σι, Βιου]ὰ ἀπάογίακα {Π6 ναῦν [πὲ Π8 πλΔῪ 
Ἐμογοὶπ Ὀ6 ῥα ῃβηθα ΤΣ 18. ὩΠΡΌΔΙΥ οοπάποι. Α8 Βο ἀϊά ποῖ 
ΡΒ το μϑαγκθη ἴο [Π6 πογὰ οὗ [πο 1ογά ἴπ [Π 6 τιουίῃ οὔ ̓ ΐβ ἔστιθ 
βουνδηΐ, αοα [μα8 ρίνϑη ῃἷπὶ οὐοῦ (παρέδωκεν, Εοτα. ἱ. 234, 26, 
28) ἴῃ ὯΪ8Β ΠΡ 6] 16 ἴο {μ6 ᾿πῆπθησοβ οὗ ἴπ6 βρί σις οὔ 1198. Βαΐ 
τπαῦ ὈΠΘΙΘΌΥ͂ ἈππιΔη ἔγθθάοπι 18 ποὶ ἀθδβίγογϑα 18 ουϊάθηξ ἔγοτῃ 189 
ΤΕΣ “ ἴθοὰ 110 ρεσβαδάθ Εἰπη," 86}}} ποτ ἤοπα- [ἢ 6 5 ὩΣ 

“βου νὴ]: αἶβο ργϑυαὶ]" (ν. 292), δίποθ {86 ἔογπμλθι, 8.1} τῆοσθ ἔμ 
Ἰαϊίου, ῬγΘδΌρΡροβθβ ἐπ ροββι ΕΠΕΥ οὗὨ τϑϑἰβίαποβ ἴο ἐθπηρίαίϊοη οῃ 
ἴι6 ρατὲ οὗ τηδῃ, δηὰ ἐπογϑίοσθ Βυμηδη ἤθθάομλ. 

γνυν. 24, 25. ΒΥ {μ18 [δα 11655 ἀἰβοϊοβυσα δ ἰο {6 ᾿γίηρ βρὶτῖς 
τηονίηρ {Ππ6 8186 ργορμιοίβ, Ζϑάβιδ!ι, [9 δοῃ οὗ Ο]νθμδβηδῃ, ρσὸ- 
ὈΔΡΪΥ ἐμοῖν οουυρ δβαβ, ἰ8 80 ργονοκοϑά, ὑπαὶ ἢ βιηῖγθ8 ΜΊςαἰα ἢ ὁπ 
πι6 οἴ Κα πὰ 8805, “' συ ἴοι τὰν γθιῦ [86 Θριγῖ οὐ Φ6)ιοναῖ ἔοτα 

ὁ Αχαὸβ τῆς θεῖας ἦν κηδεμονίας ἀνάξιος, ὅ0 4180 ῬΙΌΟΘΟρΡ. οἵ α4Ζα. Οὐπιρ. 
8180 δια. ἀυδία υεα. Οἴεηί. ἰἰ. 489 ἴ, ἀπά Βααά. Εἰδῦ, 606]. 1, Ρ. 882. 

1 ον 11{{16 ἐμ ποίΐομ, 80 τοὶ ϑιαρϊογοᾶ ὈΥ {μ6 οἷάδν ἐμϑοϊορίδπβ, 
οὗ [86 Ὠἰνίπο ρϑυηϊββίοῃ (συχχώρησις, ρεγηιῖ5810) φοΥτ βροηᾶβ πὶ (μ6 
Ἀεὶ μὰ ούνέι οὗ [86 Ηοΐγ ϑογίρίαγθ οοποογηΐπρ [86 οἸηπίροίθποορ οὗ Θοὰ 
ογάοσίηρ διὰ αἰγοοίτηρ δυἱ] αἷϑο, 18 ζϑΏθγαῪ δοκπον]οάροα Ὁγ (89 
ἄοορον ϑυδῃρθἸϊοδ] ἐβθοίορυ οἵ ουῦ ἄγ. ΤΆυβ ον δχϑωρῖο, Τισθβίθῃ 
(οιῖοβ. ἃ. 4. Ῥορπιδί. τ. ρ. 180) δδγ8: “ Νοίμίηρ οογίαϊ εἰν ὁδὶ θ6 
ΟἸοδγοῦ ἰο ἴπ6 το] ρίουβ οοπθοίουβηθθθ ἔματ (89 Ῥτϊποῖρ]θ, (μὲ βἷπ 
1108 ποὺ ἱπ αοᾶ, ἰῃ ἃ Ὀϊνίπο τι] πρ ἀπὰ πογκίηρ, θα ΟἾΪΥ ἴῃ {86 
ογθδίασοθ ἐμαὶ μᾶνθ οὗἩ {μοὶγ οὐσῃ ἴγϑο πὶ} ἀοραγίθα ἤτοσῃ . Βαι 
ΘαυΔ}}ν ονϊἀθηΐ 18 {8 ρυϊποῖρ]θ, {μα πἱϊμβουΐ οὐ Β Πρ ἀπὰ ποσξκ- 
ἴηρ, ποίμἴηρ, ποὺ ϑυϑὴ {πὲ «1}} οἵ 6υ}} βρ᾽ τὶ [8 δῃὰ πάθη ἀδραγιϊπρ' ἔγοπι 

, Ὅδη 6." Οορ. πὰ ἐπἰθ Η. ΟἸΒββδυβεπ᾿β ἀϊβουδββίοι οὗ τ ΐ8 
Ῥοϊπί ἰῃ μὲβ 10]. Οοπιιη. 111, Ρ. 828 Β΄. οΒρθοῖδ!]}γ ῥ. 826 . 8.11} τιοσγθ 
ἀθοϊάοα]γ μ88 Ηθϑηρβίθην. οοπιθαιιθα {μ9 ποϊΐοη οὗὨ ρϑυτηϊββίομ, 88 δῇ 
ἰάθα πο ὍΠΙΥ ἐογοῖρτι ἐο βογρίυτο, θαὺ ἴπ (86 }} πρίθηδῦὶ δὰ Ὦν πὸ 
ΤΏΘΔΏ8 ΒΟ] "ρ; [86 αἰ Ποα] ὁ ργο ίομι οὗἨ [μ6 τοϊδίϊοη οἵ Βυπηδῃ ἔγθθάοτι 
ἴῃ {86 βίππουν ἰο ἐμο Ὠϊνίπο ργθἀθβιϊπδίϊου (Βοένγ. 111. Ρρ. 462 8.) 1, Δβε]γ, 
ἢ δἰπραϊαν οἰθδσμθθ8 [88 Ψ. ΜΌΏΪΠοΥ (ἃ. ομτῖβι]. 1φῃγο νὰ, Θπᾶϑ ἱ. 
Ῥ. 291 8.) ὀχρίαἰποθά μον ““αοἂ υπάουθίθα]ν βιδπᾶβ ἰπ ἃ ᾿ἰνίηρ ἴη- 
Βυοπέίαὶ γοϊδίίοη ἰο ον] ἴῃ ἐμ ογοδίαγο, δι )θοίϊπρ 10 ὑο μἴ5 ογάθγβ δῃὰ 
δὲ {Π6 β8:ὴθ ἰἴτηθ δάἀβρεϊηρ ἷθ υπίνθυβαὶ ρίδῃ ἰοὸ ἴξ, ἀϊγθοϊϊηρ 1ΐ8 
ἀονθιορπιθηΐ, δηᾶ αϑϑὶ ρπίηρ' [ο ΐ8 Δρρϑάγϑῃοθ ἴῃ [89 που] οἵ τϑδ] εν 
16 ἴδῃ ὙὨ ἢ ̓ϑίθγηαὶ Ὑγίβάοτη 88 γον ἀϑὰ ἴογ ἴἰ,"" ψ 16 δὲ ἐδ 
ΒΒ. {{π|6 ἐῤ Ἰδᾶνθθ ἀπίουσῃοᾷ (Π6 ῥγϊποΐρ]ο, “ ἐμαὶ [89 οἰδοίθης δαυϑα- 
1 ν οὗ οΥἹ} 88 ον] 1ἴο8 δἰοροίμονυ ἴα [86 ογθαίασο." 
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ἴὴ6 ο Βρθᾶξκ υπίο ἰδ6ε Ὁ ΤῊ 8 ῥχοοθϑάϊηρ βοῦν οῃ [ῃ6 οῃ0 
Βιδπά ἐμπαῦ {Π6 ΡΙΌΡΠΘΟΥ οὗ {Π|6 ἔαἸβ8 ρσορῇβίβ τγαϑ πο πῃϑτο βςεΐομ, 
Ῥαΐ ἃ βυαρρεϑίίομ οἵ ἃ ᾿γίῃρ᾽ 5βρίγιῦ, θα οα πὸ οἵἴμον παῃά ἴδ Ῥθδγ8 
πο 58 ἰο [86 ᾿ΘΆΠ 688 οὗ [Ποῦ οαυ8βθ. Ζϑαθιία σου] ΟἾΪΥ 
ΘΟΙΏΘ ἔογνασζά 80 0] ]γ, Ὀθοαῦϑθ ἢθ νγα8 σοηβοίουβ ἴο Ὠΐπ)86}} οὗἁ 
1818, ἐμαῖς 6 μδά ποῖ ἐεϊρπιοα [18 ργβοῖθ ; δαΐ Βαά 6 Ὀθθῃ ἐπβρίγοά 
ὉΥ 186 ϑὅ'ρ:Πὺ οὗ [Π6 Τμογά, 1.6 που]ά ποῖ μᾶνθ πϑϑάϑά ἴο 86 ρῇῃγ - 
Βῖο4] ἔοσγοθ ἴο ρσῖνϑ νι ἰγ ἰο μ18 ψογά, δαΐ τηῖρῦ μᾶνθ ααίθεΥ 
δνγαϊϊοά {(Π6 ἰϑβὰθ οὗἩ ἐπ αἴαισ, δδ Μιοδαίδῃ ἀϊά, σῆο οδ] ΠΩ ΪΥ 
ΤΟΡ 65 ἴο [86 Ζϑαϊοῖ : “1ποὰ 8.ι8]8 8600 ἴπ μὲ ἄδυ, σι βθη τποὰ 
8841}: ρὸ ἔτομῃ ομδιιθοῦ ὑο Ὁμαπιδοῦ ἴο ἴ46 {8 γ861} ΤᾺΪΒ5 βεη- 
ἴθῃοθ τγ88 Οὐ] ουΒΙν [Ὁ] 41]9ἃ ἴῃ ἰδ6 ἴδ οὗἉ [Π6 τᾶν, σβθη ΑΒΔ 8 
ΤΌ] σβ δηὰ ἔθη 48, οὐ Ηἷ8 τη “}6Ζϑῦοὶ] μϑγβοὶ ἢ, πϑ46 [86 [8180 
Ῥτορβοῖβ βαβον ἴῸΣ [Π6 τηϊβίοσίῖαπθ Οἡ ὙΠ ὙΤΙ 566 χα. 80. 

γν. 26---28. Βαϊ ΑΠὰὉ βοηὰβ ΜὶἊοδίδῃ ὑδοῖκ ζϑύπαρ. ὙΣΩΣΙ 

τ. 36) ἴο ἴμ6 ἴονγπι 811 τῖτῃ ἐμ6 ογάθν ἴο ἔβοὰ Ἠΐτὰ σι τἢ Βγοδά 
8} νγδίοὺῦ οὗ δῇ οοι ((μαΐ 18, ΤΠ} ΒοΔ ΠΕ ῥτίβοῃ 8.6), ἀπῈ}} ἢθ 
ταί ΤΏ οὐ ἱ ἴῃ βαίδιυ ἤοπὶ 1116 Ὑγᾶσ, ΠΘΥΘΌρου ΜΙοαίδμ, 'π 

ΠΟΠΒοϊοΌ8Π688 οὗὨ [μ6 Ὀίνίηθ γα οὗὨ [ιἰ8 ργϑάϊοιοη, σϑ] αν θαΐ 
ΒΎΤΩΪΥ ΤΌ ρ]168: “1 ποὺ τοίαγῃ ἴῃ ἐδ γν 180 Τιογὰ Πϑ. ἢ πο 
ΒΡΟΚθῃ ὈΥ πιθ. Βθαγθῃ, }} γϑ ρθορὶβ." ΑἸ.βουρὶι ἔμθδβα ἰαϑὲ 
ὙΟΓὰΒ τῷ ΘῺΣ ὍῬὦ 816 ἀϊγοούθαᾷ ἴο {π6 ρθορὶθ οῃ]υ, {8 

ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩ 8 ὙΘΙΎ ροηογαὶ. ὙΤῊΘ Ὑ}.016 γγου]α 15 ἕο θ6 τὶ π 688 οὗ 
1116 θα 116 Ὀϑένγθθη {116 ἔσθ δηὰ [8186 ργορβιοίβθ, τυ αἱ οι γὰ8 ἴο "9 
ἀροϊάοα ὈΥ τΠ6 ἴβδιι οὗ ΑΒΔ Β σδιηραίρτι. 

γν. 29---88. Ὀἰβγοραγαάϊηρ τ[ῃ6 ῥγϑάϊοι οι οὗ Μίςαίδῃ, Αμδὺ 
ἀπδογίακοβ ἴΠ6 σὰν ἴῃ ΘΟ] αποίΐοη ἢ } ΘΠοϑμαρηδί, οὗ σ βοτὰ 

, 1 τοῖρῃ! πᾶν Ὀθθῃ οχροοίβά, (μαῦ Β6 αὖ ᾿Ἰϑαδὲ σου Ἱά ἤανθ Ἀθαγκ- 
δηθὰ ἰο {π6 πογὰ οὗ [6 ργορῃοῖ. Βαϊ ργόραῦ]γ 6 τγὰβ ρτθ- 
νοηίθα ὈΥ ἔα]86 βἤδιιθ ἔτοπὶ στοιγδοιίίηρ 818. ρσοτηΐβα οὗ αἱά ὑῃ- 
ςομ αἰ πΑ}}Υ πιδάθ ἰο ΑἸΔΡ ΠΔΘΓΘΙΥ οἡ δοοουηΐ οὗ ἃ ῥιορμϑίς 
δηποπηοοιηθηξ, ΜΝ ἰοῖ ΑΠΔΌ Πδὰ τϑρθαίθα]ν δβογὶ δά ἰο {Π6 ρσο- 
ῬΒοῦΒ ρϑύβομαὶ αἴ 8116 ἴο ᾿ἰπιβος Βαΐὶ (μῖ8 Βαα νγ0}} πὶρῇ οοϑὶ 

1 ΤμΘ γουηραῦ ργορβοί οὗὨ ἐμι|8 πδπιθ, ΜΊοδα (1. 2), θορίμβ ᾿ῖβ ῥσο- 
Ῥβθοῖθο ψῖΒ {Π6 βατηθ ψογάβ, ἱπ γᾶν {μι γθρυ (0 γϑρσθβθηὶ μΐ8 δου 
88 (86 οοπύϊπυλίίΐοη οἵὨ μιἷ8 6] ἄον σοραγίπου ἴῃ οἶοθ δῃ ἃ π8Π16, ΘοηΡ. 
Ἡθηρδίθην. ΟὨ τ βίοὶ. 111. Ρ. 239 ἢ. Ε 

Χ 
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ΦοΒοθθαρμαὶ ἢἰβ 11{6.}1 ΕΓ 48 ἔπ6 οι υτῖαπ ἰΐπηρ πα οοηπιαπάρά 
16 {πϊγίγεῦτο σαρίαῖι8 οὗ ᾿18 σμασίοίβ ἴο ρθΐ βίον ἀπά 5ο 6] γ 
ἢ {Π6 Κίηρ οὗ ϑγ86], ἴῃ οσάβυ ργουδὈΥ 0 ἀνθηρο ὨΙΠΙ86}} οΠ 
ἢΐ5 ΘΗΘΙΩΥ͂ Οα δοοοσηΐ οὗὨ [Π6 ἰοστηον ἀοίδαι σϑοοῖνϑά ἔτοπὶ Εἶπ, 
ΔΙΙΒουρΡ ΑΠδὺ πδά ἴμθπ ἰγθαϊθα ᾿ΐπὶ ροπθγουβὶυ θαγοπά Πῖ5 
ταοσὶξ οὐ ὀχρθοϊδιοη (χσ. 82 8..), ἀπά Αμδῦ, ψμθίμον 1Ὁ τνὰβ {μα 
μὲ δὰ θθθῃ ἀρρυῖβϑα ὈΥ͂ βρίθβ οὔ υ}}|8 οσάθυ, οὐ {μὲ {Π8 πλθεϑαρσθ 
οὗ Μίοδίδμ. Ὀοάοά ποιμΐπηρ σοοά ἰο [8 6ν]] σοηῃβεΐθηςθ, δὰ ἀ15- 
δαϊδβοα Βἰγηβοῖβ, τ 116 6 Ποϑμαρμαὶ Πδά ποῖ :3 {Π6 σαρίδϊπβ οὗ [Π6 
ϑγσίδη ΠΥ οἵβ, 88 800} 88 [Π6Υ̓Ύ 880} “ ΘΠ Ομ δρἢδὺ ἴῃ τογαὶ ἀρράτγοὶ, 
ὈγΌΚΘ ἴῃ ἀροη πη ἢ [86 πούίοι {Ππᾶΐ 6 νγαβ {Π6 [κΐῃν οὗ 18γδ6ὶ], 
Δη 6 Πβοϑμαρῃδί οου]ά ΟΠ]Υ βᾶνθ Ἀἰπιβ6 6 ὉΥ ἃ ΟΥΥ, οα ψ ΐοὰ {116 
ϑυγίδη οπαγίοῦ ὑγαΥΓ ΟΥ̓ 8 Βθοσα ἴ0 Πανθ ἀἰβοογογοά [πᾶὲ ἢ6 νγαὰβ ποῖ 
πο Κίῃρ οὗ 1βγϑϑὶ, ἀπά [αγπιθά ἀυσαῦ ΠΌΤ Βΐα. ον ἔν 96 βμα- 
ΡῬΠαΐ ονγϑα ᾿ἷβ θβοᾶρθ ἴο ἢ18 ΟσῪ 18 ποί βϑίδίϑά. [Ὲ 18 ποῖ ρυό δῖα 

1 Ἐνϑη δον μἷβ βαίδ τοίυσῃ ἰὸ Ψογιβδίοπι δ μδα ἰοὸ μϑᾶγ (μ6 τεῦυκο 
οὗ (80 ῥγορβδὲ Ζϑῆα: “ ΚΒΒου]ᾶοδί ἐμβοὰ μ6]Ρ 186 ὑπροάϊν δηᾶὰ ἴονθ 
1Βο ἰδαὺ Παὶθ 89 τὰ ὃ ΤὨΘΓΘίοΓΘ τϑί ἢ Θοτηθ8 προ (866 ἤοτα [86 
Τογᾶ,᾽"" 2 ΟἸν. χίχ, 2. 

2 Ταῖμοῦ [88 αυΐξθ τοϊββοά ἐμ Βθη86 οὗ (86 πογὰβ ΣᾺ ΦΈΓΓΕΙ 

ἊΣ ΣΟΓΙΡΩΣ (ν. 80) ᾿πη18 ἐγαπβ]ίΐοι, “ ἀἰβρεΐδβο ἐπ γβοὶ ἢ, ἀπά οοταθ 

ἱπίο 6 Ὀ4{116 μανΐπρ' ρυὰΐ οἡ ἐδ γ τοῦοβ. Βαΐ {μὸ Κίηρ οἵ [βγϑοὶ ἅ18- 
δυΐθοά Ηἰπιβ6}} δἰβο," σβογθαθ ἢθ τοπάογθα ἴμ9 βᾶῖιθ πογὰβ ἴῃ (86 
ῬΆγΆ116] ραβϑβᾶρθ 2 Ο(Ἶτ. χυ]ί. 29 αυϊΐα ΘΟΥτθοῖυ : “1 8848}} ἀϊβραϊβθ 
ΤαΥ 861} ἀπά ρῸ ἱπίο [μ6 θα.1]6, θαΐ ἀο (μοὰ Ραΐ ου (ὮῪ τοῦεβ. Απᾶ 188 
Κίηρ; οὗ [δγδ6] ἄς." ΤᾺΪΒ οοπέγαἀϊοίίοη 88 θθθπ δ γεδὰυ τϑιλαγκοὰ ὮΥ͂ 
ϑίδτκ 1. 6. Ρ. 160. ἡ). ΘΒΓΙΤΤῚ 816 ποῖ ἱπιρογαίίνοβ, δαὶ ἱπβηϊῖνθβ 

ΔΌβοΪαίθ, π ἩΙΟἢ, 88 ΜδῦΓοΡ ΔΡΕΪΥ ΘΧΡτγαθ868 ΗΪπη86]---ρόν τεσίαπι μὲ ἰία 
ἀΐοαπι περιϊσεπίϊαπι--- τα πβοὰ ἴος {86 ὅσ ρούβοῃ οὗ {μ6 υοἱμηίαξέυε, 
ῬΓΟΡΘΥΪΥ ἴον {μ6 ἐπιρογαίίυε, Ὀὰὺ 85ο ἐμδὲ (ἢ Βρϑδῖζθὺ ϑοπιτιϑδηὰβ Ηἰπι86] ἢ, 
φοπρ. ἔπη. Κυὶὶ, ὅσ. ρ. ὅ60 δπὰ μοῦγ. ασ. ὃ. ὅ88. Οπ {δα ἱπιροτὲ οὗ 
ὈΌΓΙΓΣῚ 866 χχ. 88.--- ϑἴατκ ἐκο, Ηηὰβ ἴπ {πε86 ποσὰ οὗ Αβὰὺ ἃ 
ναγίιεοθ Αολαδὶ, τεσὶ ὕοεαρλαίο αδίμίε ρῬεγίσμΐεπι ἱπίεπίατθ δυμπισιια 
ἐχϊ πὶ ρεν δ ἱπ σαρμέ ἐἰϊιι8 ἀοτίυαγε σοπαπίϊθ, ΤΒΘΥΘαρου. βομ]Ζ 
δηὰ Μϑῦγ. Ὀγοδοῖ (Π6 βαβρίοΐοη, ἐμαὶ ΑἸμδὺ ἀοδίρτιοά δἴον ἴῃ ἀβαίῃ οὗ 
ομοβμαρδί ἰο βοῖζθ ἀροη μὲβ Εἰπράομι. Βαὲ (δῖ8 οοπ͵θοΐαγο βθθτὰβ ἴο 
ΤᾺΘ ἴοο ἰοῦν δπὰ ποσόν ῃν οσθη ἕο (86 Ὀδἃ οδαγδοίοσς οὐ Αμδρ, 8ο 1π8ὲ 1 
σδπηοῖ ἱπαραΐθ ἴο Βπι βιοῃῃ 8 ἀθϑίρῃ. ΤῈ ἱπηρογαίϊγο, “ ρμαὶ ἰδοῦ οῃ 
ΠΥ τ 6 8᾽᾽ ΘΔῃ. ΟὨ]Υ ΘΟ νΘΥ (6 πηραπίηρ, μοῦ τηαγοϑὲ ρὰΐ ου (ΠΥ τογαὶ 
ΔΡΡδγοὶ, ἴμου ἀοβὲ ποὶ σϑαυΐγϑ τηθᾶβιγσοθ οὗ ργϑοδυίίοη, 89 1 ἀο, Ὀθοϑαβθ 
τηϊβέουίαῃθ ἢ88 ποί Ῥθθὴ ργϑάϊοἰβά ἰο [μ66, πος ἄο ἐμ ϑ' γῖδῃηϑ δπίθσίδίῃ 
ΔΏΥ Βρεοΐαὶ μαίγοά δραϊηβέ {π᾿ 66. 

- 
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τι μ6 οδ]] θά ουΐ Πΐ8 οὐσσῃ ἤδῖιθ. ((]εσ.) Ὁ. ϑ'οιτω. {1 η Κ8, 
[8 οτϑᾶ, οογάδ αὐ Ζ)οπιΐπιιηι, ὑοσ6 αὐ διι08, ει δἰδὲ φιδοϊαϊο υϑηῖ- 
γεηΐς ἴέα ιιὲ ἐπίοἰἸρογθηὲ δἰΐατι ϑυνί, ψιοα το ὕμάω 6866έ. ἘῸΥ 186 
Βαρροβι(ἴοι {μαι Ηΐβ ΟΥΥ̓ 788 ἃ ΟΥ̓ 10 ἐμ Γιοτὰ Ὸγ Παρ, νγὸ τωῖρῃς 
ἌΡΡΘΔΙ ἴο {π6 δάάϊίοη, 2 ΟἿ. χυἱ!. 81, “ διὰ {πὸ Ἰμογὰ μεΙρθα 
Βῖπι, δὰ (οἀ τπονϑά ἔβθὰλ ΠῸπὶ Πΐπὶ; Ὀαΐξ {Π|18- οαπηοὶ Ὀ6 
οοποα δα τ} οογίδἰ ΠΙΥ, 85 118 δα Ἰῖοη σομ δῖ 8 ΠΟΙ ρ᾽ ΠΟΘ 
τῆδη ἃ ρίουβ τοῆθοίίοῃ οἵ [Π6 παυγαΐου, υυιΐοὶ τϑίουβ ἴο (Π6 βιρου- 
πϑῖαγαὶ σϑυβα 1 γ οὗ 1Π6 ἀθ] γογϑηοθ (ΘΟΠΊΡ. ΤῊΥ δροϊορ. 618. ρΡ. 
816.) 8.0 πλῦοἢ ΟὨΪΥ 18 οογίαϊπ, {μπᾶὶ [10 ΟΥὙ νγὰ8 ὑπ6 πδίαγαὶ 
ΤΑΘΔΏΒ Οὗ 8 ΘΒοΆρ6, 85 [86 ϑ υῖδηβ ὑπ ΓΘΌΥ ἀἰβοονογοά, [μὲ πὸ 
»Δ5 ποῖ [86 Κίηρσ οὐὗὨ 18βγϑ8] ὑνῇοπὶ {ΠΥ ΒουρΊ,.--τ-ηέρῳν ὙᾺ 

“ [867 τυχηοά ἴο πἰτα᾽ (ν. 82), σοπιρ. οἢ “ἼΌ ΧΧ. 89. ᾿ ἣ 
Υ͂. 84. Νοινβιδηάίπρ' πἰ8 ργθοδυςίοι ΑμὰΡ ἀοθ8 ποῖ βϑσαρθ 

ι0 Τινίηθ ἱπάρτηρῃϊ ; ΔΙΕΒοΌρΡ ἢ6 οου]ά ποῦ Ῥ6 γϑοορῃϊζθα ὈΥ͂ 
ἢ8 ἀγββϑ8, γαῖ Ἀ6 γγϑβ Ηἰδ ὈΥ 8ῃ ΑΥΤΟΥ δμοῖ ααυϊΐα απ πύθῃ! ΠΑ ]]}γ, 
8Πἀ τροσία! !γ σουπάσά. ΑΤΑΥΣ }Ὸ δἰπιρ[ἱοϊδαίε διια, ἢ. 6. δίπο μιἰΐο 

«ἀεοἴδοζι οἱ οἱέτα ργοροδίξιηι Μεΐοπιαι γτέσοηι (δ. Η. Μίοεϊ., βομα]Ζ, 
Μδυγ.) ὨΪΠ ὑπέοστίίαδ, τὨΘη δ πυρί ἰοϊία8 απϊηιΐ, Βοτα ἀπ 2 ὅϑδιη. 
Χν. 11 ΤΞῚ ΘΙ ΓΞ “( Βαένγθθῃ ἴΠ6 οἰ πί8 ἀπά [Π6 

μασποδδ. ΟἸοτίο. πηάογβίαπαβ ἘΥῚ ὈΣΡ ΤΊ “απεπιΐϑϑιγα8, φιΐδιι8 
)ννεωδ ἰδοταιῦ σοη)μπφίξιιν' σιηὶ ρϑηθτιεδιι8 Ἰαπιϊτιΐδ, φυΐϑιιδ ὑδηΐον 
ἐεσίξων, ἴμ6 ρατὲ σι οι [Π6 ΕΘΠΟ 64}} 16 ἀέξαυξ 46 ἴα συΐγαββο. 
Τε ἰβ Ῥοββί 016, βόνγθνθγ, {πὶ Ὁ ΠΙΔΥ͂ μθγο ἀδθποῖθ ἃ ρατΐ οὔ {86 
Βοάγ, πδιῃθὶυ, {π86 βῃου! ον, 866 (68. ἐΐθδ. ἱ. 318.-ντι ὙΡΠ 

σετίς τιαπι8 ἔιαδ, ὑπαΐ 8, [τη τουπά," οοιρ. 2 ΚΙ. ἰχ. 28. ΤῸ 
δἼοοοταΐηρ ἴο [86 Κι οὐέϊδ], ἰΒ ῥΡΙ γα]. 

γν. 85---38, ,μοπ [6 Ραίι16 θθοϑίηθ Βοίίδσ, {πὸ πουῃάρὰ 
ΑΒαῦ, ἴῃ ογάοσς ποὺ ἰο ἀϊβοοιγαρθ [Π 8 ὑγτοορβ ὈῪ Πΐ8 γϑιπουαὶ ἔτΌστὰ 
τἶἰιο 8614, πὰ ἐπ σῦν ἰοβα {π6 Ραιι16, ττὰ8 Κορὲ ἀυτίηρ [9 ἀΔγ 
Ββιαπάϊηρ ἴῃ 8. σμασῖοὶ ἰπ νίϑυν οὗ [86 ϑυγίδπβ ππὲ]} ανθπίπρ, 
ψ ἤθη Π6 οχρίγοά, ΤΟΓΙΟΩΣΙ πῦνδν (1ὴ6. ΜΓ οὐ ὈαΓ 0 

Αϑοθῃ 6 4,᾽ ἱπογθαβϑά, Βοοδπ)6 Βοιίοζ. ΤῊΘ 86 οὔ 1πθ νογῦ πὸν 
ἴογ {πὸ ἱπογθαβίηρ οοῃβίοῦ 18 Θχρ]αἰποά ὃν [ῃ6 ἤρσιτα, ᾿γίηρ δἱ 18 
Τουπάαϊίοπ, οΥ ἃ Υἶνοῦ Υἱδίπρ, ἀπά νυ ἢ {Π6 τἰβίπσ ὈΘοοτλΐηρ᾽ ΘΟ 
τοῖο σϑρί ἃ ; σοσαρ. 18. ν11}. 7. ΤΟΣ Τῆτν “Ἐ9 νγᾶ8 βίδγϑα," 

τ δβ Κορὶ βίϑπάϊησ. ΤῊΘ ῬΑγοῖρΙ8 ΠῚ ΛΩΝ ΘΧΡΥΘΒ868 ἴ86 Θ0ῃ- 
Εἶπαδποθ οὔ [86 δοϊϊοῃ οὐ βίαίθ, Εν. αν. ὃ 850.--ὟῊΓ]Ώ. 86 ἢ ΑΡουϊ 



826 1 ΕΙΝαΒ Χχιι. 88ὅ---838. 

Βα ηΒαῖ {Π|6 Ὑγαῦ ΟΥ̓ τγϑηὶ {πγουρἢ [Π6 Ποβί, [0 Υϑί τ ΕΥΘΓῪ πηδΠ 
ἴο 18 ΟἷἿΥ δῃά ἰο 18 οουσπέσυ. Βαϊ ΑΒδὺ γγὰβ οανγιθὰ ἀθδὰ ἴο 
ϑδιηγασῖα, δηὰ ἔμογο Ὀυσοά, Υ. 88. Ηοσγθ ψῇθῃ ἢ 18 σπαγῖοῖ, ἰπΐο 
ὙΠ] ἢ ἢἷβ Ὀ]οοά 84 ἤονγορά, νγὰβ υγδβῃθα ἴῃ {Π6 Ρο0] οὗὨ [ῃ6 οἰέγ, 
19. ἀορβ ἸοΚοά [18 Ὀ]οοά, ψ Ἐ1]6 [6 Βαυ]οῖβ θαμὰ ἴῃ [}ι6 Ροο]8. 
Τμὰ8 ποσὰ {π6 ποσὰ οὗ {π6 1ωογὰ Ὀγ ΕἸ] ἢ} (χχὶ. 19) δπὰ {μ6 τπ- 
πϑιηθα ριορμοί (χχ. 42), δῃᾷ αἱ (Π|8 βᾶπηθ {ἴἰπι6 {πὸ ργοαϊοιίοι οὗἁ 
Μιοδίδμ (σχῇ. 17) [1811ὁ4. ὙΥΙοαΐ ἃ βμθρμοσα δπὰ πἱμουῦῦ ἃ 
τηδϑίον ἴῃ ρθορὶθ ταξασηθά Βοιηθ (Υ. 17); ΑΒ δά γμαϊὰ μ15 
118 ἔου 86 βραγοᾷ 118 οὗ Βοπμδάδα (χχὶ. 42), ἀπά ἢἷ8 δ]οοά νγϑβ 
Ἰιοκοά γ ἴπ6 ἄορβ (χχὶ. 19... ψεγ αἰ γ ΠΟΥ τὸ Τμ6 ποσὰ β 
ἼΝΓΤῚ ΓΛΉΣΣΤ (Ὁ. 88) ἱπίογργοίθά, οοσιρ. Ῥγεὺγ. ἀμδ. υεα. Ὁ. 441. 

ΑΓ 81] ὀνθηΐβ τγϑ τησβὲ τεΐθαῦ ἐπ|6 ἐπίουργοίδι!οηβ οὗ χὴ}} ὈΥ αἀγπια 
(Ομια]ά. ὅϑγγ.) οὐ. λαδθηαο (Β.. Ἰμονὶ Ῥθῃ δβ.) Ο. ἃ [μ8Ρ., ὕδ]πι.» 
διῃὰ οἵμογ8.) ΣΧ ΣΈΓῚ ΟΔἢ ΟὨ]Υ 6 [86 Βα ]θοῖ οὗ ἘΠ ϑοπίθηςθ, δὰ 

μανο 18. αϑυδὶ πηθδηΐηρ πιογοίγίοθα; Ὀὰΐ ἰδ τπᾶὺ ὃθ ἀϊδβραυϊοά 
ΒΟΟΣ ὈΓΤῚ ΠΟΘ Βανο [Π6 ἱπίτϑηβιεῖνα τηθδηΐηρ, ἴο 88} ὁΠ6- 

86}, θαΐδ6, οὗ ἴο ὑγδηβιεϊνο, ἰο τγαβὰ ([π6 ομαγῖοι) Αραϊΐπβὶ [μ6 
διρυιηθηΐ, γροά ὈΥ βομῈ}Ζ 'π ἔανου οὔ [Π6 ἤγβὲ δῃὰ ἀραΐϊηβι [6 
Βθοοηά νἱονν, {Πδῇ ἴῃ [Π6 ἸΔΓ06Σ σᾶ88 535 Πυυϑὺ πᾶν θ6θῃ ἰμβοσίϑά, 

Ὀδοδιιβα ἰθ ΔΙνγαυΒ υϑοὰ αδ δογροτίδ ἰοίέοπο, ϑυγον 88 σὸ- 

Ρ] 64, ἐπδὲ δοοογάϊηρ ἴο {116 ΔΗΔΙΟΡΥ οὗὨἩ 186 ΑΥδδ. υδ»,» γΒῖοΆ 

αἶβο ἀβποίθϑ [Π6 υϑϑῃϊηρ οὗ ο] (ἢ 68, [Π6 ΗΘθν. ἴοο ΤΑΥ͂ δίδηά 
ἰπ ἃ συ] ον 86η86, ἃπα 848 ἀφθοϊἀ6α ἴον (ἢἷ8 : υἱάδίων 46 αδἰωζίοηα 
σαν γ8 ̓ ϊσ 60 ζαοϊίτι8 αἰοὶ ρούιιῖ886, φιιοα 46 σιν δαπσιυῖηθ λοπιΐπῖδ 
ογιθηΐαίο 86. ὙΠ0 68. Βαϊ ΔΙ Βουσῇ [Π}18 ΓΘαβοηΐπρ᾽ ΤΏΔῪ 51}}} ΡῸ 
ΒίσθηρΊΠΘη64, ᾿ΠαΒηλ Οἢ 88 Υγ ἀοποίθϑ 4180 ἔμ νγδβιηρ οὗ [86 
8[αῖη υἱοί (Εχ. χχῖχ. 17, 1,6ν. 1. 9, 18), οὐ τπ6 ἀββ])ηθης οἱ 
81} (18. ἱν. 4), θὰξ 5, θθοαῦβθ 1ξ ἀθποίββ ποῖ τηϑγ ον ὕο ὑγαβὴ, 
αὶ ῬΓΟΡΘΙ͂Υ ἰο {]], ΤΩΔΥ σοΥίΑΙ ἾΥ 6 υ8οὰ οὐὗὨἉ {πΠ6 πναβιίηρ οὗ 

1 Οσδιηθοῦρ ἴῃ ΕΪ8 80- 98}16ἃ ““ Κα! δοβοη Ο ϑβο οί ἀον 6] 1ρἸΟΙ514. 
ἀ. Δ. ΤΙ 0 ». 460, Βπᾶϑ ἱπάοϑα ἴῃ {18 σϑΐδγοποθ οὗ {86 τσὶ οῦ ἰο 186 
ΟΧρσϑββίου οὗ Ε]1]8}} (χχὶ. 19), 8 γὕθάϑοὴ 10. ἀθοϊασίηρ ἱξ βαβρίεἴουθ, Β6- 
οϑυ86 ἴπ0 ἀορ8Β 1ἸοἸΚοα (89 Ὀ]οοα οὗ ἈΠΑ} αἱ βατιαγία, δαί ἐμαὶ οἵ Νϑοίῃ 
δ ΦοΖτεθὶ; Ὀαὶ ἃ ἔδυν 11π68 ἔστι Βοὺ [6 ὈΘΙΙΘΥ68 ἷξ ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ἰο φοποϊσᾶθ. 
ἤτοι (818, ὑμαΐ ἰπ [886 Ἔχργοββίοῃ, χχΐ. 19, τσ ἴδνα ἀϊγοοῖ Υ 186 οὐρῖπαὶ 
νογάβ οἵ ΕἸ1) 6, δπὰ ἀγθ δὖ 1 Ρθυυ [0 τοὐεοὲ {86 τοιυδίπᾶδν οὗ [86 ὕγο- 
ΡΒΘοΥ (σαὶ. 21--24), 88 ἀπ βίου. 8] τηθγοὶν οα δοοοπηΐ οὗἉ 118 ρεγίδοξ 
δρτγθοπιοηὶ τὴ (ἢ {86 Γι] ΑἸ] πιοπί, βοὴ αὔιογ- οὐ" ἰοἶθπι οογτθοίβ [0861] 

-- 
Ἶ 



1 ΚΙΝΕΒ ΧΧΙΙ. 80---45, 821 

οἰοῖιοβ (μον. χν. 10 ἢ.) Ῥαΐ ποὶ οἵ ἔπ τνδβῃϊηρ οὗ ἃ ομασοί, γοῖ 
ΒαΥΘ αἷϑὸ σϑηηοῦ ἀθποίθ (μ6 ψαβαίηρ οὗ ἔΠ|6 ομαγῖοί, θθοδῦβθ 
(α), 1 ἼΝΤΑ ΡῈ ἐγδηβίεῖνβ, ἢ Ϊγ (ἢ9 ἱτητηθάϊδξο  Υ ργθοθάϊηρ "7,1 

ποῖ [16 γΘΥῪ Σαπιοῖθ ΘΎΤΤΟΓΙΝ 8 Ἀ6 ΒΌρρ] θα ἴο 1 88 Θθ] οί, 

Ῥαΐ 1π [Πϊ8 οα86 {π6 ψϑῃίησ οὐ {π6 Ὀ]οοά οὐρῇ ἰο πᾶγθ Ῥθθῃ 
τοθῃ!οηοὰ Ὀοίογο (Π6 Ἰοκίπρ οὗ ἰδ ὈῪ [6 ἀορβ ; ἀπά (δ), Π6 νγαβ8ῃ- 
ἱῃρς οὗ {μ6 ομαγίοι μδ8 Ῥθθῃ δγθαυ βίαἰβά ἴῃ {Π8 νψογὰβ ΠΩ 

ΔΟΎΤΤΝ “4πὰ οπ6 ψαβηθὰ [86 Ἄομασίοί," δἀῃὰ μου ἷ8 {88 

ΡΓΟΡὸΣ (οῖπα γ {δὲ ὙΔΒ Πρ ΟΥ̓ ΒΌΘἢ 81 δγξϊοϊθ, ου ψΐοἢ ὑπ- 
Οἰθδ 688 Δ ΠΟ 68 ΟὨ]Υ ΘΧΊΘΓΠΑ]]Υ, ΘΟΏΡ. [ω6ν. χΥ. 12.--- ΤῊδι {πῃ 0 
ἄορβ 1ΠΙοΚοά (86 Ὀ]οοά, ἀπὰ τὸ μαυ]οίβ Ὀδί μα ἴῃ [Π6 ρο0], ψ ῃθα 
10 οδατίοι ἀθβ]θὰ τι [ῃ6 Ὀ]οοά οὗ ΑΠΌ τγᾶβ αβϑῃθά, ἰ8 τηϑθῃ- 

Ποπθα 88 ἃ βῖρτι οὗ π6 ἱρτοσηϊπίουβ οοπίθπιρὲ τ ἢ π ἶοὰ [Π6 
ΒΙοοά οὗ Αμαν νδβ ἰγοαίϑα. 

γν. 39, 40. ΟΥ̓ [86 Ὀυϊϊηρθ οὐ ΑΠδΔΡ πιθηιϊοπθά ν 89 4}} 
ἔασον δοοουηῖβ ΓΘ νυδηξπρ. ὙΠῸ ρϑίδοθ ουθυϊαία ὑεῖ θυ ἱνοσῦ 
(ᾳῶπ ΓΒ) Ἀ6 ὀγθοῖθα ΡγΟΡΔΟΙΥ ἴπ ϑϑτμδγῖα, μἷβ γθϑίἀθποθ, οὐ βυθῃ 

ἴῃ Ψοζτγθοὶ. 
γν. 41---δ1. Πϊδίονν ὁ ἐλι6 νεΐση, ὁ} Χζ λοελαρλιαὶ ο Χυάαῖ. ΟΥ̓ 

18 [6 δοοουηΐβ ἴῃ ΟἿΥ ὈΟΟΚΒ 8ΓΘ ῬΑΥ ΙΟΌ]ΑΥΪΥ δοδηΐν ; τη ἢ 
ΤΔΟΓΕ οΟρίου8 8 ἴΠ6 δρβίγαοὶ τηϑάθ βΌσα ἔπ δηπα]β οὗ [Π8 Κίηρβ 
ἴη 2 ΟἸγ. χυἹ]. 1---αχὶ. ὃ. 

γν. 41--45. Ὑεγβ68 41---ἀ4 δγ6 6180 ἰουπά στ 1116 ναγϊαἰΐομ 
ἴῃ 2 ΟἸσ. σχχ. 81---388, ἴῃ [Π6 τϑοδρὶ [] δέῃ σ᾽ Βα ΠΠΔΤῪ οὗἉ ἴῃ γοῖρτι 
οὔ δ Βοβμαρμαί.----. 48. “ ὁ Βοβμδρμδὶ να Καά ἴῃ 41} ἔμ τγᾶγϑ8 οὗ 
Αϑβ884 ἢἷβ ἔδίμον, δηά ἰυσηθα πο δβ8149 ἔγζοσῃ 11," 85 Αδα μδὰ ἄοῃπϑ, 
ΜΈ ΟΒ6 μοασξ ἴῃ [π6 ᾿ο ον γὙΘΆΓ8 οὗ Ηΐβ Γαῖστι τνᾶ8 ΤΏΟΓΒ ἈΠᾺ τη 79 
οβίγαηρθα ἤοτα ἐμ Πογά, οοιαρ. αν. 18 8΄.--Οπ ν᾿. 44 οοταρ. χυ. 
44, 2 ΟἾγ. χχ. 38, δῃὰ ΤΥ 800]. ὕεγϑ. Ρ. 290.---ΤΔ. 45. “Απά 

1 Τὰ (μὲθ τεβρϑοὶ {π Ὀδιδίηρ οὗ [86 Βαυίοίβ ἱπ 186 Ρο0] ὈΘΙοῃρΒ 8180 
ἴο 86 ΚΒ] πιθαὶ οὗἩ [86 ργοαϊοἰοᾶ ἱρποπιϊπίουθ ϑπὰ οὗ (μ6 ροά]θ98 Κίηρ, 
ΔΙ Βουρ ἢ ἐμὲ8 βρεοΐαὶ ἐγαὶς τσδβ τηϑπίϊομϑα ὈΥ πὸ ῥγορδοί, θὰ ποὶ ἴῃ 186 
(ατίοιο βοὰ νὰν, ἴῃ νι οι Κι βίον 1. Ρ. 4- Ρ. 80 Ὀγίπρβ δροῦΐ 186 οου- 
πεχίοη, ψβθπ ἢ6 Β06 8 ἴὑ ἴῃ ἐμῖδ, ἐμὲ {86 σϑιρδγκ, “(86 Βαδγὶοίβ 
Ῥιβεᾶ,"" Τηϑὺ τϑέογ (0 {86 ἔδοί, (μαὶ “18 Ηοθγοννβ ἀγα ὑνοηὺ (0 681} (86 
το ιδβίθ ἄορ," (Βον. χχ. 15), δηὰ [86 πασταίου πτου]ὰ 88 ᾽ξ ὑγθῦθ Β8Ὺ : 
“ἐσ Βοῖι ἐμο ἄτας ᾿ἰοτγαὶ ἔα] ΑἸ θα ὈΥ ἐμ 6 Ἰἰοκίηρ, ἀορβ ἀο68 ποῖ βαϊΐΐ, ἰοὶ 
μἷπι ἑαγῃ ἰο {Π6 βοοοπᾶ βρῃγαίῖθ ὁπ6, ἔον ἐμ Βδυ]οίβ θαι ἴῃ ΠΙΔῪ 8180 
Ῥὰ τοδηΐ Ὀγ 186 ἄορ." 



δ28 1 ΚΙΝΕΒ ΧΧΙΙ. 46---48. 

{1 Ποββαρμαῦ πιά ρθαοα τ [Π6 Κῖηρ οὗ 1βγδθὶ,᾽" νυ ἢ ουθαβ ΒΠΠογέο 
1Π6 ἔνο Κίπράοπιβ δα δἰνγαγβ βίοοά ἴῃ ἃ Ποβίι]θ ροβιοη ἕο ὁπ 6 
Δποῖμογ. [πάροά 6 Βοβμαρηαῦ ργοοθοάθα 811}} [σέ μου, δ8 ὉῪ 18:6 
τηΥΥΪΔρΡῸ Οὗ ἢἷ8. 80η 6 Πογαπὶ ἴο ΑἸΠ4] 18}, ἃ ἀδιρη ον οὗὨἩ Α δ, 
[6 411164 Ὠἰπη861} τὰ ἐΠ6 ἰΔοϊαίγουβ τογὰὶ ἐἈΠΙΪΥ οὗὨ 15γα6], 2 
ΟἸιν. χυ δ. 1, ἀπ π᾿ ΘΟμΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ [18 οἰ ποά ἴπ [Π8 ἀθουθ ππθη- 
οηοα οχρϑάϊοη ἀραϊμβὲ ἴΠ6 ΘΟ γυῖδη5 48 [Π6 σοηίδάογαίθ οὔ ΑΔ. 

γν. 46---48. ΟΥ̓ εἷβ να]απὸὶ ἀθ6 45, νιϊοῖ Β6 ἀἸά δ ΠΡ Δ 

τῶν τ: 40) ἀγα πηθηθομπθά ἴῃ 2 Οἢγ. χν]ϊ. 1---19, χίχ. 4--1Κ, 

[18 ἸαθουγΒ ἕο {Π6 ἀδίθποο οὗ μἷβ Κἰηράοται Ὀγ [16 68:8} 18ῃπιοης 
οὗ ἔοσίβ δηὰ ογρδηϊζαίίοῃ οὐ ἔΌγοϑϑ, ἃ8 ν76}} ἃ8 ὈΥ͂ {Π6 οχεγραίοα 
οὗ ἸΔοἸδίτΥ ἀπά 1886 ργοπιοίΐοη οὗ {πμ6 σμογβιῖρ οἵ “ϑμονδῇ ὈΥ 
ΤΑΘΔΠ8 οὗ Ἰηδίγαοίίηρ {Π8 ρϑορίβ ἱπ {Π6 1αννν ἀπά οὐὗὨἨ [8 τγαῦβ, θ6- 
5168 ἐμαὶ δἰσθδαν πηθημοηθά, {{|6 νἱοϊογίοιιβ Ὄχρϑαϊοη ἀραϊπϑὲ 
1π6 Μοδθιϊθϑ, Απητηοηϊίθϑ, δα οἴμον {γθ68 Ἰοἰποά σῖτα {πθπ], 

0 Πα Ἰηναάοά [Π6 σουπίγυ, ἱπ 2 ΟἿ. ΧΧ.» ου στ ῃῖ οἷ σοιηρᾶγθ 
ΤΑΥ͂ ἃροΐορ. Υ εἴ8. ρ. 241 Β΄.---Οπ ν. 47, φοβῃρ. χυ. 12 ἀπά χῖν. 234. 
Υ. 48. “Απὰ {πογϑ νγὰϑ πὸ Κίηρ ἰῃ Είοτηῃ ; ἃ ἀθβραίν νγὰ8 Κίῃρ,᾽ 
{πὶ 18, τυ]οά 1η6 ἰαηά. ΤΠ ἰαβὲ σοχὰβ ἸΡῸ Δ» ΘΟΠΟΘΓ ἢ σ᾽ 

ψοἢ Θομα]Ζ ἀπά Ηϊζὶρσ ἤᾶνϑ ἔοστηθα ὈΠΗΘΟΘΒΒΔΙῪ σΟΠ] οἴ αΓ 65 
(οοπρ. Μδυγ, αὐ ἢ. ἰ.) ἃτθ δσρὶαἰπθά Υ͂ 1Π6 ἀθραΐν ἴῃ Εἰάοτα 
Ῥθαυΐηρ 4180 [π6 1116 οὗ Κίπρ, 866 2 ΚΙ. μ. 9. ὙΠῸ ΕἸ ἀπο ίαβ 
τ οΓῸ δι] ραῖοα Ὀγ Πανὶ (2 ὅδ). νυ]. 14), δῃηά, ἃ8. [Π:8 ἀΘβίρτιβ 
οὔ σϑνοὶν ἰουιηθά Ὁγ Ηδάβδα ππάρσ ϑοϊοίηοῃ ὑγϑσθ ποῖ σϑαζοα 
(Θοπιρ. Ταπλαγ ΚΒ οα χὶ. 21 [.), γοιημδηθά βαῦὐθος το {Π6 Κίησάοτῃ 
οἵ Φυάδιι 11} {16 ἐἶπηθ οὗ Ψομοβμαριαὶῖ, θη ὉΠΟΥ͂ Ἰοποά 186 
Ατηπιοη ΐε8 δηἃ Μοδθιΐοβ ἰπ γὰῦ ἀραϊηδὲ υἀ88} (2 ΟἾγ. χχ. 
10---22), Ὀὰϊ τγοσθ δηλ λίθῃ ΕΥ̓͂ ἀπά σὴ [μοῖρ οοηξδαογαΐθβ αηὰ 
ὉΠ|8 ἀρϑῖῃ σοπααογθα, 

γν. 49, 50. Αἴογ 6 ῃοβῃμᾶρῃαι μΒαὰ ἀραὶπ βυδ)]αραίοα {μ6 τ6- 
Ὀ6]]ΠἸοὰΒ Εοπαΐίθβ (οοταρ. γ.-ὙΓΊνν 2 ΟἿ. Σχ. 88), μθ αἰνθιηρίθα 

ἴο σϑῆθνν ἴΠ6 ἐγϑ46 οαγτῖθά οα ὉΥ ϑοϊουμοη ἴὸ Ορ ιν δπὰ Τασίοβ- 
8118) ἃηὰ ὙΠ 1018 νῖονν ῬΌ}] βῃΐρ8 οὗ Ταυβῃΐβη δἱ ΕΖΙΟρθθοσ 
(οοΩΡ. ἰχ. 26) ἴο β8ὲ]} ἴο Ορ]ιῖγ, θαῦ [Π6 8ῃ1ρ8 νγϑγθ σθοκϑα ὉΥ ἃ 
βίοσῃ ἴῃ Βαυθουῦ (ν. 49.) Δὲ (Πδὲ ἔἶπι6 ΑΒαζίδῃ οὔ [βγδοὶ τ ϊϑμθαὰ 
ἴο Ἰοΐπ εἷπι ἴῃ [π6 ρῥτγοβθουίίομ οὐ (18 ἔγϑάθ ; Βαΐ “6! βιιαρηαὶ ἀϊὰ 
ποῖ οοπϑοηὺ (γ. ὅ0.) ΤὨΘ τϑϑβοῃ οὐ {Πΐ8 τσ ἰθασῃὶ ἔγσομι 2 ΟἾ τ. 
χχ. 8ὅ---87, ᾿] ΟΝ ξαΡΏΒΠ68. δὲ ἱππρογίδης μ6}Ρ ἰο ἐμ9 οἰποίάὁ- 
τίοῃ οὗἉ {818 πιαϊίοσ. «Δοοογαϊηρ ἰο {18 “6 οβμαρὶιαῦ μδα αἱ ἢγβι 

Ὃς 



ΚΙΝΟΒ ΧΧΠΙ. 49, 50. ᾿ 899 

ϑοῖθα !Πγ Ἰοϊποα ΑἸΠΑζίϑῃ ἐπ ἐπ Ὀυϊ]άϊηρ οὗἩ ἃ βοοῖ, ψ ]οἢ, Ὀεϊηρ 
οοπϑίστιοϊεα αἱ ΕἸΖΙΟρ ΕΓ, νγαβ [ο ρσχοοθθά ἴο Ταγίθββιιβ, θὰ: νγα8 
νγγεοκοά. «6 Ποβμαριαὶ οαίογοα ἱπίο ἐπ|8 ρα ποσβηΐρ, θθοδαβθ 
ΟἿΪΥ ἴῃ {815 ὙΑΥ νγ88 [ῃ9 ἐγαάθ ἰο Ταγίθβϑιβ ροβ810]9 ἴο Ηΐπι, 85 
1115 δες τγὰβ ποί, δβ8 Ψ. Ὁ. Μίοῖ. δβϑαμηθβ, ἴο οἰγουμηπανίραίο 
Ασα, Ὀυΐϊ ἰο 6 ἰγαπβρογίβα ἔγοτῃ ΕἸ ΖΙΟ ΡΟΣ ΔοΙοβ8 {Π6 ἴ81}}- 
τὴῦ5 οὗ ϑ.62Ζ,; ἀπά ἔγτοτῃ ὁπ οὗ ἴπ6 μανθηβ οὗ Ῥαδβϑεϊηθ οἵ 189 
Δέθαϊοστδηθδη 68, 4}} οἵ πιο Ὀαϊοηροά ἰο {πὸ Κίηρσάοπι οὗὨ 
1δγδθ], ἴο τπβκο (Π6 γογαρα ἰο ϑραΐῃ. Τ]}}8 ρασεπουβῃῖρ [86 ρτὸ- 
Ῥβοὶ Ε]Ίθζοῦ μα οθηβυγοά, ἀηα ἀπῃουηοθά 88 ἃ ΠὨ᾿νίπο Ἰυἀρτηοηὶ 
1τῃ6 στθοκ οὗἩ [Π6 8ῃ1ρ8, τ ]ιῖοἢ Δοσογά! ΡΥ ΤὈ]Πονοα Ῥοίοσθ 8 
γΟΥΑΡΘ νὰ8 ππάοσίβκοη. ὙΥ̓ΠΘ «Γ΄ 6μοβμαρῃδὶ, αὔον [π6 [1] γΘ 
οὗ 1Π6 ἔγβι αἰξεπιρί, τοβαταθά {Π8 ρ͵δῃ οὗἉ θυ] ἀπ ρ' πιοτομδηῦ 8818, 
[86 ἀθοϊπϑὰ Αμαία μ᾿ Β ργοροβαὶ δραΐῃ ἴο Ἰοΐῃ μἴπι ἴπ [π6 ἀπάογ- 
τακίπρ, 1δβὲ ἢθ βμου]ά ἐμ ΥΘΌΥ ἱποὰν δηϑν {Π6 ὈΊνπ6 ἀἸβρ[ ΘαβΌ 6, 
δηα Ὀ61]}} 5ΐ 08 ἔου ΒΪΠ1861} αἴοπθ δῆϑθυ ἘΠ 6 τηϑηποῦ οὗ [ἢ ΤΌΣΟΣ 
ἀαβίρηοά ἴον 1π6 ἰχαὰο ἴο Ταγίθββαβ (δ ς ἔπλν Ὁ 49), ψΒΙΘΒ, 

ΒΟΥ ΥΘσ, ὑγ ΓΘ ἴ0 ρῸ ἴο ΟΡ ἶν, Ὀδθοαῦβο ὈΥ Ὀγθακίηρ οΗ 1118 ὑγοδΥ͂ 
ψ ἢ ΑΙ ζίδὴ ἔΠθ μανθηβ οἵ ἴμ6 Μοαϊἐθυγαμθδῃ πγοτ βῃαΐ ἔοσ [0 
ἰγϑὰθ ἰο Ταγίβββῃβ; θὰΐ Β6 νγᾶ8 οοιηρα θὰ ἰο ἀδβίβὶ ἔγομι 1ἢ}18 
Ὁπάοσίακίηρ αἰδὸ, θθοδῦβο [86 ΠΟΎ]Υ Ὁ} Βῃ108 ν τΘ ϑ υθο κα ἴῃ 
186. οτθοκ οὗ ΕἰΖίοηρσθθον, ἡ] ἢ Θρουπ 8 ἴῃ σοοῖκβ8,3--- ρ)υ» Υ. 49, 

1.4.8 ΟἸεοραῖγα δβδγνγανἦβ τ βῃθα ὑο ΘΟ Ὺ ΒῸΡ 8010 θεοὶ ονον [818 
ἐδέβιταυβ, δπὰ 88 ἴῃ δποίθηϊ ἰἰπ|68 τ μοἷα θθείβ τσοσὸ οἴῃ ἰγαμβροσίθα ον 
ὭΘΟΧΒ οὗἩ ἰβϑπᾶᾷ, 8.6.6. δϑυπάδηϊ ῥγοοίβ οὗ [18 ἴῃ τὴν βοδτα δον ἃ. 
Ηἰγδιυ- βαίοσι. βομιδηγι, Ρ. 9 8. 

3 ΤΙδί [86 ἀθονθ αυοίοα ρϑββαρθ οὗ ΟἸ]ιγοπίο]68 18 ἐμ8 ΒΡ Θγω θη Α Ὺ 
οἵ οὔυν νϑύβθβ, [ δδτα αἰγεδὰν ργουβᾶ ἴῃ τὴν Δροΐορ. νϑσβ. ρ. 808 ἢ, δπὰ 
ΤΥ Τυοδίϊθο α. ἃ. Ἠΐγαπι- βϑίοση. ϑ οἰ δῃτὶ ῥ. 21 ἢ. δραϊπδὶ [π6 ἀποτὶ- 
τἶοδὶ οοηξαβίοη οὗἩ {Π6 ὑπὸ δοοοπηΐϑ ῥΓΤῸ ὉΥ Βϑάον δῃὰ δἀορίϑα "γ 
411 ταϊοῃδ  ἰβῖβ.; ΟὨΪΥ {μὲ 1 ἰπατο ρἰδοβά ἴμθ θυϊ]άΐηρ οὗἨ [86 δ ϊρ8 
ἀιδεϊποα ἴον Ορδῖγ, τ ῖς 18 τηθηιοηθᾶ ἴῃ ον γθγβθβ Ὀϑέογα {86 θ0114- 
ἵπρ οὗ [86 ἤθοί ἀεβεϊποα ἔον ἰγβάϊηρ' ἰο Ταγίθβεμβ ππᾶεσίδκϑῃ Ὀγ 906} 0588- 
Ῥδδὶ ἴπ σοπησηοη τῖ ἢ ΑΒ αΖίδῃ, τ μΐο ἢ 18 το αὐθὰ ἐπ ΟΒγοηΐο 68 ; ΘΓ δβ, 
δἴνον τοροδίθα Ὄχδηιίπδίίοι, ἐμ6 ἀθυθιορπιθηί ρίνθῃ ΔΌΟΥΘ ἴῃ 180 ἰοχὲ οὗἉ 
[86 τοϊδίϊοη οὗ ἐδ ὑπο Ὡδυτδίνθβ ἈρΡρΘΑΓΒ ἴ0 τὴ9 τη]ῸΓ6 οοττοού. Βαὲ 
τβογοπῖι ΒΒ 411 (86 δγριπιθπίβ υπίοϊ θα ἐπ ὑπ ἐγθδίΐβοθ αυοὐοα ἔον ἐμ 
ἀἰνουβιυ δηὰ τηυΐπαὶ ἱπάθρθμάθποθ οἵ [86 ἔνγο παιτδίϊνοβ σεϊηδίῃ ἴῃ 
ἔοτοθ; δηὰ ἐδθ ἡρῃποσίηρ οὗ [Π6 βδᾶπιθ οὰ {86 μαζὶ οἵ {86 γδίϊοπδ] βεῖς 
οτἰεἰοίθτω, ἴου ὅχϑιηρῖὶθ ὈγῪ Τυρὶ ἰπ (μ0 ΗΔ]]. Α. 1,. Ζ. 1885, Νο. 80, 
δηὰ Ὀγ Ὑ πεν ἴῃ {86 ὉΠ]. Ἐ.ΎΨ. 11, Ρ. ΤΟ08, ΟΠ ῥσγονθβ, ἐμιαὺ {818 οτἱεὶ- 
αἶδτῃ ἷβ τῆοτο ἱπίοσοβιϑα ἴῃ {86 τηαϊπέδϊπίηρ οἵ 118 ῥτο)υἀΐοοδ ἔμ8π ἰπ (ἢ 6 
ἀἰβοονοῦγ οὗ ἰδ γαῖ ῃ. Βαὶ ἐ86 βογαρὶθ, ψ οι Η ἅνοση. (Εἶπ]. 2, 1, 
Ῥ- 287) ταῖβθοβ δραϊπδί ἴξ, ΔΡῬθδγβ [0 πιθ ἰο Ὀ6 αυἷΐα ππἱπιρογίδηϊ. 
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18. ΔῊ ΘΥΤῸΓ οὗ {π6 ρϑῃ ἴον ῶν.--ἼΒε ᾿Κορὶ γ γυνὴ 8 Δ ἀπηθοοβ- 
ΒΑΓΥ͂ ΔΙΠΘΠἀπηθηΐ οὗ (π6 ᾿Κειλίδλ τρῶν» 85 ἷπ ἔμιοβθ οδβθβ {Π6 

Β' ΠΡΌ ΑΓ οὗ [Π6 νου ἰ8 ὈΥ πο ΤΑ ΔΠ8 ΤΆΤΘ, ςορ. Ενν. αν. ὃ 568. 
γυ. δ2--δ4. Κείρη οὗ Αλαξίαλ, βοτι οὗ Αἰιαῦ, Κίηρ οἵ [δζϑε]. 

Δοροογαΐηρ ἰο {86 ρῥγθϑυϑι!ηρ βρὶγς 186 σοϑῖρτι οὐ ΑΠπαζίδμ χαϊθ 
ΤΟΒΘΙΩΌ]68 ὑπαῇ οὗἉ ἷβ σο]688 (Ἀ μ6γ, οοτιρ. χνὶ. 80---ὃ8. ὙΘθ6 
νΘΓ868, ΤΠ ΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, ΜΟΙ Ϊ ἃ ΤΠΟΓΘ 80 80] Ὀορὶῃ ἐδ [0] οσσὶπρ ομαρίοσ, 
88 ἴῃ ἴξ ΘΥΘΓῪ ρδγιου αν σοποογπίηρ [Π6 τοῖρῃ οὗ ΔΠμασίδῃ ἰβ οου- 
(αἰποά, τ ἢ (π6 δαΐδοῦ οὗ ουν ῬΟΟΚΒ μ885 οχίγαοίοά ἔοστα 86 
ΔΏΠ4ΪΒ οὗ [16 Κίησβ. Υ΄. δ4 οοπίαἰ 8 πὸ ἱπίοσμδὶ γϑᾶδοη ἔμπα 
ἴον 86 σοποϊ βίο οὗἉ πὸ σπμαρύθυ, ΟΣ τῆ πο ἢ πιο, ἴοσ 16 οἷοϑθ οἵ 
186 ἔγϑὶ ΒΟΟΚ οὔ Κίηρβ. 
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ΒΟΟΝΡ ΒΟΟΚ Οἐ ΚΙΝΑαϑ. 

ΟΠΗΑΡΤΈΕᾺ 1. 

ΑΗΑΖΙΑΗ᾿ Β ΒΙΟΚΝΕΒΒ ΑΝῸ ὈΕΑΤΗ. 

Ὑ. 1. ΤΊιθ Μοβθίίοβ γογθ βυ )]θοιθα ἐο {Π6 1βγδϑ 168 Ὀγ Παν!ά, 
2 ὅδ. υἱῖϊ. 2, χχὶδ, 20, ἀῃὰ ἰῃὰ [π6 ραγιίοη οὗ [6 Κίπράοιι 
τοτηδίπϑά {ὙἹαςΑΥΥ ἰο [Π6 Κίπράοτι οὗὨ (Π9 ἴδῃ ὑγ68. ΑἸοῦ 186 
ἄρδιῃ οἵ Αμδὺ {π6ὸὺ γϑνοϊ θὰ ἴοι (π6 Κἰηρσάομι οἵ [δβγδοὶ. 
ΤῊ8. Ἰοοκ ῥ]αοθ οὈν συ πῃ ἐδθ Δ] αποθ, τηθηξϊοπθα 2 ΟἾγ. 
χχ., ἢ 86 Απητηοηϊίθβ ἀπά οἵμον {τ θ68. ἀν τσ θογοπα ἐπ6 
Απιπλοηἑίε8 ἴῃ [Π6 ἀοδοτί οὗ Ασα [ῸΣ σὰγ ἀραϊηβὲ 1116 ᾿πἰπράοτα 
Ψυάδῃ. ἘῸΓγ 1818 γγᾶὰσ οσουγτοα δῆλον [π9 ἀρδίῃ οὗ Αμδὴ (2 Ογ. 
ΧΧ. 1) δῃᾶ Ὀοίοσο {μ6 Ὀυ]άϊησ οὗ 1π6 ἢθοξ οὗ πῃϑυομϑηΐ-ηθῃ 
ῬΒορπῃ ὈΥ ΦοΠοβμαρμαῦ ἴῃ οοη] πούΐοη τ ἢ} ΑΒ ΑΖ, ἡ οἢ τγα8 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΤῊΟΙΘ ἴμδη ἃ γδδν ῸΠπι [ἢ 6 ἀθδί οὗ ΑΠΌ, 88 Αμαζίδὶι 
ἀϊὰ ποῦ γϑῖρτι ἸοπρῸῦ [Πδῃ ἃ γϑδῦ δῃά ἃ μα], Μόογο οοποοσπίηνσ 
Ἐἰπιῖβ τον οὐ [6 Μοαδρίΐθϑ, 860 ἴπ 111. 4 Β'.---- αἰ γαζίαῃ. Ἵου]ά ἀο 
ποιβίηρ ἴο τϑάποο ἴΠθηὰ ἴο 80] θοἰΐοη, 88 ἢ6 βΒοὺπ ὈθοδΠῚΘ ΨΟΓΣΥ͂ 
1}1 ἴῃ σοῃβοαύθαςδ οὗ ἃ (8]]. 

Υ. 2. “ Απά Αμαξίδῃ [8]1 ἄονσπι ΓμγοΌρἢ ἃ Ἰδἰ(ῖοθ ἱπ Η18 ἈρΡρῸΣ 
ΟμδαιθοΣ ἰῃ βϑηηατῖα," ὙΒΟΙμΒο ΣΠΏΣΩΣῚ “186 [Δ |00᾽ πθ8Π8 

86 ραγαρεῖ οὔ [6 ἢαΐ τοοῦ (ΠΡ Ῥοὺξ, χχῖϊ. 8) οῃ {89 8βἰ46 οὗ 
189 Βοτδ8θ, μοσθ ἴΠ6 τυ γγδ8 ὈΌΪ: ὁπ ὑΠ6 τοοῦ (οοπρ. ΕΠ ΟΥ 8 

Αὐοθ 800]. ἱ. Ρ. 410), οὐδ Κὶπὰ οὗ πίπάου οὗ {π6 τον, [Ἰγουρῃ 
ἢ ἰο ἢ ΑΒ ΑΖ {6}1] ἄοννη, οαπποῖ δ6 τὴ ἢ σογίδί ὲΥ ἀθίογπιϊποά. 
Μοβὲ οὔ ἴπ6 ΒδΡΡ 8 υπάογβίαῃά ΒΥ ἰδ ἃ ἰ᾿αϊῖοσθ ποῦκ πῃ (Π9 
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ΑἸ δ Βα] οα [μ6. τοοῦ, ᾿πγουρῇ σι μΐοι μι ΠρΉΣ ββοπα ἱπίο ἔα 
Ἰονγθῦ ομδταθογ.---Ἴη ἢἶ8 11Π688 ΑΠαζίαῃ νεῖβῃββ ὑο οδίβϊπ ἔγομι 
ΒΑΔ] Οθρ 186 ροά οὗ ΕἸΚτοπὶ 8δῃ δηθνγοῦ, βθῖθου 6 Ὑ}] τὸ- 
ΟΥ̓́Θ. 55} 3 ταθϑη8 ἴπ0 ἢἤγ-Βαβ], 85 δνοσίεσ οὗ νοστηΐῃ, 

δ ἰαϊοίαυΥ ροὰ ἀραϊπβὲ Ηϊ68, βἰπιῖϊαν ἕο ἐμ Ζεὺς ἀπομυῖος, 
μυίαγρος οἵ {π6 Ἐ]οδπΒ (ΠΡ ακιδαη. νἱ1]. 26, 4, ν. 14, 2, ΡΙζη. χ. 40, 
Χχῖχ. 24, Δοἰϊαπὶ ᾿ὐοί. ἀπΐῶπ, γ᾿ 17), ἀμὰ 180 Μγίαρτυβ Πϑδὰβ 
Ἐοιπδηοσαπι (δοίη. Ῥοϊψλ. 6. 1); οοιηρ. ϑεϊάδηϊ ἀ 1)ὲΐδ ὅν. 1. 
ο. θ, (168. ἐδ68. 1. 226, Ὑ͵ΊΠοΣ, ΒΥ. 1. Ρ. 189, Μον. ἀ. ῬΏοβη. ἱ. 
Ρ. 175.3 

1 ΕΚγοη (ἡ ῃ») γ͵88 (Π6 πιοϑὲ πογέβοσῃ οὗἩ [86 ὅνο οἰ(ΐθβ οὗ ἐβοὸ ῬῈὶ- 

ἸἸδύποβ, βἰτυδύθα δϑίνγθθη Αββάοα δηᾶ «}8ιυπία, Βογάοτγίπρ ὁπ “ υάδῃ ἴα 
186 Ἰονν Ιδῃάβ ; αἱ ργδβοπὲ ἃ γἱ]]δρ νὶυμουΐ ΔΠΥ το ]ΐο οὗ δας χαϊγ. 8.66 
νου. Εδυπι. ΒΔ]. Ρ. 188, ΒοΡ. Ῥα]. 11]. Ρ. 829 Ν᾽ 

3 Οἰδοῦθ, 88 048. βοαϊίρεν, ατοίίαβ, Ηβνϑγη. (Οόσπι. οα Εσοῖς. ῥ. 
78) οχρ! αἰῃ {86 ΠδπΙΘ “ὩΣ ὈΝΞ 88 ἃ ὩΔΙΏΘ οἵ οοηίοτηρί, ἀἰδίοτίοὰ ἔγοτι 

ΔῚΣ ὈΥ͂Β Τυοτὰ οὔ 186 ΒΘανΘαΙῪ ἀπο! ΐπρ' (οοπιρ. Ηΐϑ. Πϊ. 11), ττβῖοι 
ςογτοβροηᾶβ ἐμ {Π6 μοδίμεη παπθ οὗ ὑμ6 Ῥμωαηίείδα, Τγθίαη, δπᾶ 
Ῥαπίο Βδδὶ ὩΣ  ὌΨΣ Βαἰβαπιθη οὗ Αυριυβίϊπθ, ο8]10ἃ Βεελσάμην ὃν 
ϑαποδυη. (οορ. (168. πιοπωπι Ῥλαη. Ρ. 887, δπὰ Μον. 1. Ρ. 4ᾳ. Ρ. 176.) 
Τηὴ ἥανουν οὗ (θ᾽ τηΐρμΐ οοσίϑι]υ 06 [86 εἰτοατιβίδηοο, ὑμδὲ ἐπ ᾿δΐοσ 
7958 οβαηρϑὰ {86 ῥγίποβ οὗ ἀθιηοῃβ σηϑηςοπθὰ ἴῃ ἐμ Νονν Τοδίασηθης 

., Βεελζεβούλ (ἴ0 Μ᾿ ΈΙΟΩ πδτηθ (86. βΒᾶπιθ βἰ βηϊβοδίϊοα οοτίδί εν Ὀδίοπρ, 
806 Μον. ρ. 2ὅ8ὅ, 261, 287), ὉΥ 8 Θοπι δἰ πδίΐου οὗ ἴον» σὴ ἴσο, 

: τ 

1ηΐο ἃ ἄδιι8 δίεγοοῦειιδ, οοταρ. 1ἰρὨ ἰοοὶ, λον. λεῦν. εἰ ἰαἰπι. ἐπ Μαϊΐ. χΊϊ. 
24, δηὰ ΥΥ εἰδείη, ΜΝ. Τεεί. αὐ Μαὶ. χ. 28. Βυξ ἀραϊπβὶ ἴΐ δτὸ 186 
οοπεί ἀογαίϊοηβ, (α) ὑπαὶ (18 ομδηρθ ὈΘΙΟΏΡΒ ΟΠΙΥ ἰο ἃ ἰδίν δρθ, τ βθῃ ἃ 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ τοργϑβδοὰ ἀπ Ὄρθη]ν τηδηϊξοβίθα δρβοστθηοθ οὗ ἰάοϊδιγυ νγδ8 
τορδγαθα 88 ροπυΐπα μον δπα Πο]ΐη688, θαΐ (86 οἴδηρθ, φυοίοὰ ἴῃ ῥγοοῦ 
ἔγοπι {89 ΟἹ Τοβίδιπθπέ, οὗ οι, Χγυ ἱπίο ὮΝ ΓΞ (Βοε. ἵν. 15), ἰ8 ποὲ 

4υϊΐθ διηβίορβοιιβ, ἱπδϑιρυο ἃ8 ΑἸἩδσχίδῃ οουἹὰ ποῖ μᾶνθ ἀθεϊρῃδίϑἃἂ ἃ 
ἀοἰίγ, τ ο86 αἱὰ 6 νν88 βϑϑκίπρ, Ὁν ἃ πϑπιθ οὗ οοπίοιωρί; (δ) ἐμαὶ ἐμ6 
οἴμιθτ βρθοῖδὶ πβιμεβ οἵ Βαβὶ, αϑ χγγγ} 3 Β88] οἵ {π6 οονεπδηξ τς 

Ζεὺς ὅρκιος,  υᾶρ. νὴ]. 88, οἰο. ΣΒ ὈΧᾺ Ναπι. χχν. 8 δ΄ ἜΧΡΓΘΒ8 ραγίϊοα- 

14. Ῥγορουῖῖθβ οὐ τηοῦ! βοδιίοῃΒ οὗ ἃ βϑπθγαὶ Β88] ; διὰ 1δβι]γ (ε) (μδί (89 
βῖεβ ἴπ [μ6 Εἰδϑί ἃγθ δὴ ἱποοπι ΒΓ Ὀ]Υ ρτϑδίος ρίαθιθ ἰμδῃ π ἢ 8 (ςοταρ. 
Μίομδοὶ. ϑυπίασπηι. Οοπιπιοηξ. 11. ν. 98, Οοάιηδημ, νϑστη. ϑϑυμμι]. ἦν. Ὁ 
80 δ΄, ὙΥ πον Ὁ10]. ΚΕ. Ὗ. ἱ. ν. 440, Ηθηρϑβίθηρ. ἃ. ΒΒ. Μοβ. υπὰ Αδς. 
Ῥ.Ρ. 114 ἢ), 80 ἐμαὶ ἃ ροὰ τυῖρμὲ οογίδί]ν "6 νγουθμϊ ρρθα 88 [86 δυσίν 
οὗ 0μῖ8 νογτηΐη, διὰ ἀθβί γηπαιθα δοοογάϊηργυ. 
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γν. 8, 4. Εγοπι ἐδ δηρεὶ οὔ {π6 Ἰωοτὰ ἘΠ|)} 6} τϑοθῖνεϑ 116 
ΠΟΙΏΓΑ ββίοι (0 ΡῸ [0 τηθϑῦ 1Π6 ΤΩΘβθθηρ ΓΒ οὗ [86 Κίπρ, ἴο δὶς 
ἔδοτα τοίου ΠΟΥ τνθηξ ἰο ΒΔ8]- Ζεῦ} Ὀϑοδῦβο ἔπθγθ γγὰβ πὸ αοά 
'π 16γ86], ἀπά ἰο δῃποιῆςθ ἰο ἔμοῖα ἐμαὶ ΑΠαζίϑῃ τ}}} ποῖ σἧβθ 
δραῖη ἔγοιῃ ἢἷβ μβεά, θὰξ ἀϊθ. ΤἊΘ οοπδυϊξαϊίοη οὗ ἃ ροά νγὰβ ποῖ 
ΤΉΘΓΕΙΥ 8 ἰγαηϑρτεβδίοη οὗ [86 Διπάἀδηιθηίαὶ αν οὗ Ἐμ6 ἐΠιθοοταοΥ 
(Εχ. χχ. ὃ; θοαΐ. ν. 7), θαΐ δὴ δπεγθ ργαςιῖοαὶ γοὐθοϊίοα οὗ 1Π6 
Ιμοστὰ. ὙΠὸ ΤἸωογτὰ {μογοῖογθ δηπουηςοβ ἀθαίῃ ἰο Εἷπὶ ἔτοπι [18 
παγί, {πὲ 116 ἸΩΔΥ͂ Ρογοοῖνθ ἐμπογθίη ἃ ἡπάρτηθης ἴον 8 ἰΔο] ΕΓ. 
στην περὶ 8. ποῦ 8οῖὴθ δῃρδὶ,ἰ Βαϊ [6 δῆροὶ οὗἩ [86 1,ογά, 

τ 80 οἰἴβοίβ αἱ! τηδηὶ βεβίβείοῃβ οὔ ἐμ ἰην βἴ8]6 Οοἀ ἰο ἐμ6 οονθπαηὶ 
Ῥθορίο; οοπῖρ. Ηρθηρβίθηρ. ΟἸτὶβίο]. 1. 1, ρ. 219 Β΄, ἀραϊπβὶ 
νπο ἨΔ Π π᾿ 8 οδ]θοίίοπβ (ΥΥ οἰβδβασ. ἃ. ἘΧΠᾺ]]. 1. Ρ. 127 8.) 
ΑΥ̓͂ΘΙ] ποιμίηρ. 

γν. δ--ὃ. ὙΠ τηθββθηροῦβ οὗ ΑΒδζίδῃ ἀο ποῖ γβοορτιῖζο Ἐ" 178, 
δαΐ 8ι}}} γαραγά {μι τηδέϊοσ 8ὸ ἱπιρογίδηϊ, [παἴ {Π6Ὺ τοίη ἀπ πλθῃ- 
τίου 1δ το 86 Κίηρσ, γγῇιο ἱπηιηθ ἰδέ θ] Υ ΤϑοορτιΐΖθ8 ΕἸΠαΒ 16 ΤΊΒΗΡΙ 6 
ἔτοπι (ἢ Ἀρδάινιν, οὗὨἨ 1π6 τηδη ἀθβουρθα ἰο ᾿ἴτη 'ἴῃ δηβνοῦ ἴο ἢΐ8 
ᾳαεϑίίοῃδ. ΡΣ ΒΤ ΓΙῸ» “ὙΠδῦ νγᾶ8 [86 πιῆ πο οἴ 6 τιδη 7" 

ὩΡΌ ἀθποῖθδ Ἶοτθ δπὰ ὅ πὰρ, χίῖ!. 12. ποῖ ΠΟΥ ΤΆΓΟΥ ἤόγηια 
(ΙΝ ΒΑΡ.) ποῖ σοπδιοέμαο δὲ πιοτέϑ, Ὀὰϊ ἴῃ σθηθταὶ (α) ̓ αὰρ- 
ταθηΐ, (δ) τρια, φυοά }ιιδέωηι, ἰοσὶ σοπϑοπίαπθιπι 684, [Ἀθη (6) [16 
τίσι ἀθροπάθηϊ ου δὴ ἱπίθγῃμδὶ ρυϊποῖρὶο οὗ 116 γαυϊουβὶγ τηοάϊῆοα 
δοςοσαϊηρ᾽ ἴο {π6 ἱπαἱ ν᾽ ἀπ] γ οὗἨ τηθη δπὰ παίίοηβ, ἐμ6 ᾿πίθσηδὶ 
8Πα οΧίαθγ 8] ρθου] τ οὗ ἃ ροσβοι, 1Πὐ νγ ἢ] ἢ ἰῃ ΒΟΙ.6 ΠλΘΑΒΌΓΘ 
ςοπδεϊξαΐοβ {Π6 γ᾽] ἰανν δῃὰ τρις οὗ ἱπάϊν! 18] ρΘυβοηδ! γ. 80 
ἴπ 1Π6 ραββαρθβθ παπηθά. ὙὍΤΠδ βϑύυδῃηίβ οὗ {π6 Κίπρ' σουίϑι]ν ἀθ- 
βουῖθο {π6 ργόρθέ Ομ] Δοςογαϊηρ το διΐ8 οχίογῃαὶ δαδίῤιϑ,ἤθαϊ [Π6 
δχίεγηδὶ ἴῃ ἃ τηδη οὗ οἰαγϑοῖον 8 ΟὨΪΥ ἃ ρίοίαγα οὗ 16 ἱπίοτηαὶ ἢ 
80 {Ππῶΐ ἔγοτη ἔδιο δβχΐθγ πὶ ν7ζθ ΤΩΔΥ ΣΘάβοη [0 [Ππ6 ἰηΐοσπιαὶ. ΤΟΥ 
ἀεβοσῖθθ ᾿ΐπὶ 88. 8 “ἼνΟ Ὦμ5 υὖν ριίίοδιιδ, ᾿ϊτδιιίι86, Βαϊ {μ18 

Ταΐδυβ, 88 Θχροβί[ουβ ὈΠΙΌΣΤΩΪΥ τοτηαυῖς, ποῖ ἴο {π6 μαὶν οὗ [10 
Ῥοαγά οὐ δοάγ, θὰξ ἴο ἔπθ Βαΐγυ σαγπιθπί, οοπιροβοά οὗὨ βῆθθρ οὐ 
δοαὶ 5κίῃ οὗ οἵ οδτμο 5 μαΐγ, τ ἢ τυ μῖο. Πῖ8 ὈΟΔῪ τγὰβ οονεγθᾶ, 
186 ΓΗ͂Ν 1... 8 ἀπά 1 Κι. χῖχ. 12, οὕ “ΨῸ Γτν μηλωτή (Ζεςἢ. 

χίῃ.; ἔζακε. 1, 4; Ηοῦ. χί. 817), τ ῖς ἢ 1868 Ῥτορβεὲ ψΌΓΟ, ποῖ ἃ 8 

1. 48 Κῦὔειον ἃ. Ῥτορῇ. Ρ. 81 Δϑβιπιε8, δηὰ ἄγανγβ {πογοῖγοπι δ᾿ ΓΑΓΥ 
ςοποϊ αδίοηθ. 



884 ὦ ΚΙΝΟΒΊΙ. 9---12. 

ἃ Π1ΘΓῸ αϑοϑίϊο, θα 88 βϑόῆπο ργορλοίίσιιϑ τοαΐίδ, 88 ἃ ΒΥΥΩΡΟΪ οἵ 
ΒΟΥΓΟΥ͂Σ Ὁ [Π6 5'ῃ8 οὗ [6 Ῥθορὶθ δῃᾷ {πὸ ιν Ἰαάρτηθηξβ 
ὉΠΟΥΘΌΥ ἱπουγτοα ; οορ. Ηθμηρβίοηρ. ΟἸιγιβίοὶ. 11. Ρ. 824.--- Τὸ 
1818 ρατταθηΐ αἶβο θοἰοπροά ἐμ Ἰοδίμοσγπ ρὶγά]ο "γὴν -γλῷ» ζώνη 

δερματίνη (Μαίῖ. 111. 4), τιβογθα8 {πὸ σίγα ]θ οὗ 116 οἵἶιοσ Ηθῦγενβ 
ςοῃβἰβὲθα οὗἉ Ἰΐποὴ οὐ οοἰΐοῃ βίι, ποὺ 86] ἄοτῃ 8180 οἵ σϑγγ Ἵοβεὶν 
τηδίθυα 8, οοτηρ. ὙΥΠον ΠΥ. 1. γν. δ25.---Οἡ {π6 1 ογαΐαγα οὗ 
186 ῥγορ]ιοίῖς οοβίαπηθ 866 ζη0}ε], ἃ. Ῥτορμοίίϑβιη. 1. Ρ. 47. 

γν. 9---12. Αἴῶον [π6 ἀθ] νΟΣΥ οὗ ἢΐ8 πηθϑβαρθ ἴο [Π6 τηθββθη- 
δοῖ5 οὗ Αμαζίδι, ΕἸ) 4 δα τϑεγθᾶ ἴο {Π6 ἴορ οὗ ἃ Β}]} ; νυβθίβος 
ἴο (ὑαγῃη8ὶ, 88 πηοϑὲ ἱπίθυρσθίουβ οοποϊἀθ ἔσοτὰ ἰϊ. 25 δηὰ 1 ΚΙ. 
ΧΥΪΙ. 42, σἂ πϑιεμοῦ 08 ῥῬγουθα ποὺ ἀϊβργονθά. Βαΐ {86 Κίηρ 
τασϑὲ πανθ ΚΠΟΥΤΏ 18 ρἷαοθ οὗἉ δβο͵]ουγηίηρ ; ἔῸΣ Π6 ἀθβοῦῖθαβ 1ὲ ἴο 
186 οαρίαΐῃ (ὩΥΤῚ ὈΝΝ Ἢ υ» τ. 9)» σοὶ ἢ 986π45 στ ΒΕ ταθα 

το δέοι δἴτα ἔπθησθ, θα ποῖ τὸ στε 60 ἀ46 πιογῦο δι0 ἱοῳιογϑίαν 
(860. ϑβομη.), θαὶ ω διιηι ἐμοί ανεί.---- Ὁ {Π6 Βαπητηοῃβ οὐἁ {Π15 
οδρίαἰη, “Μδη οὗ αοά, [86 Κἰπρ' μαῖῃ βαϊά, Οὐπιθ ἀονσῃ ἢ ἘΠ] 175} 
ΘΗΒΊΘΙΕ : “161 ὃ6 8 πιδῃ οὐ (ἰοἄ, εἰτθι Ἰδὲ ἔσθ οοσχθ ἀόνῃ ἔσοπι 

μδᾶνθῃ πὰ σοπβαμη6 ἴμ66 ἀπά τῃγ ΗΠ. γ. Απά βοδσοοὶυ νγᾶβ 86 
ΟΣ Βρόκϑη, ψῃ θη [Π6 τιϊγδοῦϊουβ μα ρτηθαί [61] ἀροι ἔπθπι, ἀπά 
ἐπηπ) ἀϊδίου αὐοσ ὌΡΟΣ ἃ βθοοπα Ἴαρίδϊῃ σε ἷ8 ΒΗ͂Υ ἴῃ π|Κ 
ΤΑΔΠΠΘΡ (ν. 11 4) Βαϊ ᾿Πογοΐῃ οοῃβίβιθα τἰ6͵, στίθνουβ οτῖσταθ οὗ 
[Ἰ686 οαρίδ! 8 δη ἃ {Π6ῚΓ ΠΊΘΠ, ὙΠῸ ΠΊΘΓΘΙΥ Θχθουϊθα [μ6 οοιημιδηὰ 
οὗ Ἐμοῖν τηδδίου ἢ Ασοοσάϊηρ ἰο {Π6 βἰπιρὶα νγογάβ οὗ [μ6 ἰοχὲ ἴπ 
186 δάἀάγοββ, τηδὴ οὔ αοά, Μίοβέ ἰῃίθγρυθίθιβ 840, (8 σαρἕαϊπϑ 
δά υβρὰ [818 ἀοδίρτιαίίοῃ ἰῃ ἃ οοπίοιηρίπουΒ ΟΥ̓ ἰΡοΠΐοαὶ 5686. 
Βαϊ ε1}|8 ἰ8β ποῖ 8 ἰ8ἤδοίοσυ. Τῦγο σαβθ8 δΓῸ ΘΟ; Θῖν 0]: δἰ τμοσ 
186 σαρίαἰῃβ μ614 Ἐ]1]8} ἴο ὍΘ πὸ ἔσθ ργορμϑὲ, δπὰ {θη ἐμ οὶγ 
Δ άΓ688 88 8η ἰη801} ἴο {Π6 ρυορμοίίο οἕῆοθ ἱπ [Π8 ρϑύϑοῃ οὗ ἃ πιδῃ, 
σβοὰ Οοἀ πὰ δοκπον]θαροά ὈΥ 80 ΠΙΔΗΥ͂ τλΐταοἶθ8 88 ἨΪβ 
Βοσυδῃηΐδ, νγ88 80 ἱπάϊγϑος ἰη88}} ἴο [Π6 Ἰωογά : οὗ ἐπΠ6Υ 614 Ε] Δ ἢ 
ἴο δ6 8 ἐγ ῥσορῃβί, δῃά {πθῃ [Π6 ΒΕΓ ΠΟΏΒ ἴο Βαγγ μοΥ ἶπι- 
861}, ἴῃ ὁγάθυ ἴο "9 1ϑὰ Ῥοιπά ἴο ἐπθ Κίηρ, νγᾶβ ἃ ἀἶγθοὶ δῃὰ 811} 

πιοῦθ ἀαγὶπρ οοηϊοιηρί οὗὨ {Π6 ργορθιθὶ 88 Μ)6}} 88 οὔ τὴ 1μογὰ ἢ15 
Οοα. Τὰῃ οἰἴμον σαβθ, ἐβεγαίογθ, {9 ρα πίβμτηθηΐ τγᾶβ [πδὲ. ΤῊΘ 
οαρίαἰηβ ἀἰά ποῖ πιθυθὶν τμδὲ ΓΠΘΥ 88 βϑυυδηΐβ οὗ [16 Κὶπσ ᾿6 γα 
θουπά ἴο ἀο, θαΐ Βμαγβθά ἴῃ 6 ὉΠρΌΑΔΙΥ ἀϊβροβίοῃ οὗ ἐποὶσ βονυθ- 
τοῖρη (συμβαίνοντες τῷ σκοπῷ τοῦ πεπομφότος. ΤΠδοά.), ἀπὰ 



ῷ ΚΙΝΟΒΊΙ. 18---16. 885 

ὙΠ} τ 1688 δα ἀδοιγ ἰπϑυ] θά ἐμ6 ΑἸπι σε σά ἴπ {Ππ6 ῥϑύβοπ 
οὗ ἐδ6 ῥσοριιοῖ. Τΐβ τ] κο ορροβίΐοη ἰο Οοἀ ἐμθ Τμογὰ ἰβ 
ῬΌΠΙΒΗ θα, δπὰ σογίδι ΠΥ ποῖ ὈΥ (Π6 ργορμϑῖ, Ῥαΐ ΒΥ ἐμ8 Τωονὰ 
Βἰπιβοὶ δ, 110 τ 8}1Ζ68 {π6 πογὰ οἵ ΗΒ βοσναπί. ΥΥΒοθυοῖ, ἐμοτθ- 
ἴογθ, ου. δοοουπῇ οὗἉ {π|8 δοὲ ομδγροθ [ἢ ῥιορμθὶ τ ογαΘ ἐγ, 
ἄοεβ ποῖ σεῆθοι, ὑπαὶ (Πϊ5 ομαγρο {8118 ποῦ οἱ [26 ρσορμδοῖ, Βυξ 
τοῦ ἢ ταῖμοῦ οα αοἀ {μ6 [μογά.2 Οἱ τοῦ προφήτου κατηγοροῦντες 
κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ προφήτου κινοῦσι τὰς γλώττας. ΤῊΘοα.---, 
11 ἢ 1 7.δὲ ραπίβυπιθηΐ νγαβ ᾿πΗϊοιθα οα [Π6 ἔτβε σαρίαϊπ [ῸΓ Πἰβ 
ὙΠοΚοάμοβα, [Π6 βθοομὰ νῦαβ 8{1}} τωοσθ ἀθβοσνίπρ οὔ {Π6 [1Κ8 
Ρϑῃδὶγ. ΕῸΓ 6 ποῖ ΟὨΪΥ ἀ068 ποὺ 8]ονν ἈΪπ|861} ἴἰο Ὀ6 Ὀγοιρεὶ 
ἴο σοῃδίἀογδίίοη ὈΥ ἴπ6 ἱπαρτηθηΐ ᾿πΗϊοἰοα ὁπ ἢ18 ργθάθοθβϑου, μαΐ 
ῬγοοθΘαβ 86}}} ἑἈσίμον 'π ΟὈβέπ8ΟΥ οἱ ̓ ιϑαγέ, βίποθ 6 ἀ068 ποῖ οοῃ- 
τοπὲ Εἰ πη86}} 48 [π6 ἢγβὲ (ν. 9) τῖτ [Π|6 Β᾽ Π1ρ]6 ΒΌΠΊΤΠΟΙΒ : ΣΤΤῚ 

“ἐ φοτὴθ ἄονῃ," Ραὶ 1 ἀατίηρ ἰπβοίθῃοθ ἴῃ 8 ΓΟΠΡΘΓ ὕθυτῃβ 985 
ὍΡΟΙ ἴδο ργορἢθί: ΓΤ ΓΤΉΤΩ “ οοπιθ ἄονῃ αυ οΚ]ν,᾽ δ 1 Β6 

τγ838 80]6 ἴο σοπληδη ὦ ΣᾺ ὉΠ] πλϊ 6 ρονοσ. ὃ 
γν. 18---16. Τὴο βοπαϊΐηρ οὗὨ [16 βθοοῃα, Ὀαΐ 88}}} τηοσθ {86 

βαῃαϊηρ οὗ {π6 1πἱγὰ οαρίδίη, αἴογ 1.5 ἔσβι δηα βϑοοῃά 1} ἐμοῖσ 
ΒΗῖε5 μαὰ Ὀθθῃ πα οα]ΟυΒΙγΥ 8] αἴη, βῆλονγβ [6 δχοθδβϑῖνθ ποῖρῃὶ οὗ 
ἴδε οὐ βέπδου οὗ ἔπ Κίηρ, ὙὍα ἀϊβαβίασ ψ οι δά ὈΘΙΆΠ16η {Π6 
Βτϑὶ τ ἱῈὰ ΠΪ8 σΟΙΏΡΔΠΥ, 6 πιὶρῆϊ πᾶν ἀβουῖθθά ἴῃ 18 πη ΡΟ ἰθ το 

1. Α58 Τίπάαὶ, ΒΑυ]6, ϑίο., ου το οοπιρατγο [11οπίμαὶ, ἃ. ραίο βδόμο 
ἦν. Ρ-. 966 «πὰ νἱῖ!. Ρ. ὅ8 ἔ. 

3. Μδὴγν ἱποοσγθοῖϊν τοῖογ, ἰπ ῥγοοῦ ἐμαὶ ΕἸ 78} 888 μβϑγθ οδιτίβᾶ μἷθ 
268] ἰοο ἴλγ, ἰο 1.Κ. ἰχ. δ4 ἢ, τθΘΓΘ (}68118 ΤΟ ΌΪΚ68 Ηἷ8 ἀΐβοΐρ] 68, 7} 6ῖηθ5 
δηᾶ Ψόμη, Ὀοοδῦβα ὑπον τ ὑὸ 64}} ἄονγῃ ἢἔγθ ἔτοπὶ ϑᾶνθπ οἡ {86 
ἴονσι οὗ {π6 βϑιημασίίβη8 ὑπαὶ ἀἰὰ ποῖ γϑοϑῖνο ἢΐπι, 88 ΕἸ 178} ἀϊὰ, Ἐπ{τν 
ἐδ 1ωτά μοῦα τορυϊοβ, 15 (86 ποσὰβ ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησεν, δι ςπρ' ἰπ 
ΤΑΘΔῺΥ ΟΥ̓ 64] δας μου 68, δηᾶ ὑμογοίοτθ γοπιον δα ἔγοτῃ ἔμο ἑοχὶ ὈῪ Τίβ8- 
ομβοπάογέ, θαὶ τοοοῖνοα ὈῪ 1υδοθτηδηη, δηᾶ ουθὴ 1 (86 δαβυσον οὗ 6818, 
οὐκ οἴδατε, οἷον πνεύματός ἐστε ὑμεῖς, τοπιονοά ἔγοτῃ {86 ἰοχὲ Ὀγ ὕΟΪΒ (8686 
αγἰεἶσϑ, ϑΒου]ὰ δοίμδ!ν 06 ρϑηυΐηθ,---ποὶ 80 οοπᾶσποι οὗ ΕἸ: 78, θαὰΐϊ 
ΟἿΪΥ διῖ8β ἀϊδοῖρ]68, το, τηϊβίδκίπρ' ἰμ6 ἀἰθγθποθ Ὀθϑίνγθθη {86 Θοοποπι 
οὗ ἔδο ἴὰν μα. [180 βοΒΡΘΙ, ἴῃ σἈγΏΔ] 268] ΙΒ θα (ο ἱτηϊ δίο ἰμαὺ σι μῖς 
ΕΠ ΔΒ μδᾶ ἄοπθ 'π ροάϊν Ζϑαὶ ἴον (88 Ββοποὺν οἵ (86 [μογτὰ ἱπϑυϊυοα 15.818 
Ῥόγβοι. Οὐμαρ. Οα]νίη ὁπ {89 Ρϑββδρὸ. 

3 Τιηριάσηδον ὑεῖ ᾿ς δεοιπάμ8 Ῥεηίασοπίαγοδιδ ῥγίονε; ἔμπὶ φμΐα 
αμάϊίο 4γιι9 τμωρρίϊοῖο ποπ γεδίριιί, ἐωπὶ φυῖα αἰοὶξ ἐπιρμἀδηίίαπι αἀὐάεπαο; 
εβεῖθδ. ΟἹ. ἃ [μδρ. 
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8. σἴϑηςθ, 8η δοοιἀθῃΐβὶ τϊβίογειπο :;} Ὀὰΐ ἴον {Ππθ βαπιο ἰοὲ μδά 
Βα ΙΆ]Π]16ῃ ἐη6 βθοομα τ ἢ Π18 τλθη, ἴδ νγ88 ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΡΟΒ5106 ἸοσῸ 
ἴο πηϊβέακο 1π6 ῥαηϊνο μᾶπὰ οὗ {π6 Τωοτά : γοῖ ΑΠαζίδῃι τυ δ 68 
ἴο ΟΔΙΤῪ οἂὖΐ ἢ18 τ] Ὁ] Π688 ; αὶ {Π6 {πϊγὰ σαρίδϊπ τταβ θοίέξογ (ἢ δῃ 
Ἠἷβ Κίηρ δηἀ υῖβου ἔθη 15 ργϑάθοθβοσβι ΕΗ οὔϑυβ ἱπάβθοα [ῃ8 
οφοιητλδη οὗ [Π6 Κίπρ,, 80 ἔν {παὸ ἢθ ροθ8 ἰο ἴθ Ῥγορῇοῖ ; Βαϊ 
᾿πβίοϑα οἵ οοηςοπιρ που! Υ Βατητηοπίησ ᾿ἰπὶ ἴο σϑπάογ ᾿ἷπ|56}} 8 
Ῥυϊβοῃοῦ, ἣθ ταίθοῦ θον8 ᾿ΐ8 ΚΠΘ68 ὈΘίΌΓΘ [86 τηϑη οὗἩ αοά, ἀπά 

θορβ {Π6 11{8 οὗἉ ὨΪπη861 ἀπά 18 βοϊ ἀϊθυβ. Ἐ}1}| 6}, ἀϊγθοίθα Ὀγ 189 
ΔΏΡΘ] οὔ Π6 Τμογά, [Ό]]ονβ ᾿ἰπὶ ἰο {μ6 Κίπρ, δπά γβϑρϑαΐβ ἴο ἢΐπὶ 
16 πογὰ οὔ 186 1,ογὰ, τ ῃῖσ ἢ6 Πα δγθδάγ δῃπουπορά ἴο πὶ 
(νυν. 4, 6) ὈΥ͂ ᾿ἷβ πλθββθῃρΈγ8.---Ἴ} ρέων». ονρῳ (Ὁ. 18) 18 πβεὰ 

Ὀδοδαβο ([ῖ8 ργϑάϊοαίθ Ὀθ]οη 8 ποῖ πλογοὶν (ο ὈΨΦΌΣ ὙὮ θΐ αἶδο 

ἴο ὙΉΣΜΟΓΤῚ Οἱ ἡγὴνΝ ἰμβίοδα οὔ ἡχην (ν. 15) οοΏρ. Εἶπ. α τ. ὃ 

4θ8. 
γν. 17, 18. Αἴον Απαζίϑμ, 88 πο 1ωοτὰ μα Βροκθϑη ὉΥ ΕἸ1} 8}, 

νγᾶ8 ἀ684,, μ'8 Ὀγοί μον  μογαπὶ, 88 μ6 ᾿δ4 πο 8οη, βυςοροάθα μἷπὶ 
οἡ 116 Τῃσοπθ, Θοπρ. 1}. 1. ὙΠ βίδίοιαϑηβ (ν. 17), 1παὲ 1818 
6 δόγαπι θθοδπηθ Κίηρ' ἐπ [Π6 Βθοοῃα γϑὰγ οὔ 6 “ Θυνῖβ Ὁ μόγϑιη, 
1μι6 βοη οὗ “6 βοββδαρμαὶ, βίδῃ 8 ἴῃ οοη γδάϊοθίοη τ ἢ ἐπα βίαϊο- 
πιοῃῖ, [1], 1, (πὲ Π6 σᾶπιθ ἴο [Π6 (Πτοπθ 'π [86 οἱρ ίθθμτ γϑδγ οὗ 
ψομοβμαρμαί. Μοβὶ ὀχροβίίοσβ ἀπά οἢγοπο]ορ 8.82 οοπιροβα 118 
αἰβδγοποθ ὈΥ [Π6 αββυτωρίίοῃ, ἐμαὶ “6 βμαρμδὶ μα δἀορίοά "Ϊ5 
ΒΟ. 88 σο-Ταρθηῦ ἴῃ {Π6 βαυθη θθηΐῃ γϑᾶν οὔ εἷβ σεῖρῃ. ΤῈ σογίδ!Ὡ]Υ 
ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο ΟρΡροβα {18 ἀυγδησοπιθηΐ, {π80---ἃ5 Φ  Θῃογδῖη οἵὨ «πάδΔ}}, 
σἱ!. 16, θθοαπλα Κἰηρ ἴῃ {π9 ΗΠ γον οὗ [Π6 18γ86}}|8}}  ϑιιόγατω, 
Δη ὑπογϑίοσα ἴῃ {1π6 ΠΠἘδεἴτη8 οὔ [8 δι Π6 . ὁ μοθμαρβιδῖ, οὐ ἴῃ 189 
ὑνθηΐγ- [γα γϑὰῦ οὗὨ 118 τοῖρι, β'ποβ 6 βμαρμαῖ, δοοογάϊηρ ἴὸ 

1ΑΒ {86 τδὐοη] ἰβίβ (ΕἸΘΒΒοτη ἴ. Ρ. 4. Ρ. 244, {π6 χοροί. ΗὰὉ. ρατὶ 
9, Βαυογ, βοῦν. ΜυίδοΙ. ἰἱ. Ρ. 164 ἔξ. οἷα.) ἀο, ψῃο, ἴπ ογάδγ ἰο ὀχρί ἴῃ 
186 τηῖγϑοΐθ, ὩδΕΌΓΑΙΥ ΔΡΡΘΔ] ἴο {86 βἰπιοοι δηὰ ἴο βθιουσαηθδη γα 
δοοί ἀθμ 8 }}Υ Ὀγοδκίμπρ οὐ, πὰ γού δηὰ {Ποχηβοῖνο8 δὲ ἰθηρίῃ οοπηρο]]οα 
ἴο Βᾶνθ σϑοοῦγβο (0 (ἢ αβϑυτηρίϊοη οὗ 8 τηγ( ἴσα] ἀἰβίογ ϊοη οὗὨἨ 186 μΐ8- 
τοσῖοϑὶ ϑνθηὶ ΕΥ̓͂ Ἐχαρρϑγαίίπρ' ἰθρϑηᾶβ. 

3 Ο]γ Βοπηΐρβοη (Ὁ1}]. Ζεϊτν, ῥ. 182) δββαπιθβ ἔνο Βοῃ8 οὔἉ 76 βοβμα- 
Ῥβδὶ ψιτὰ 11Κ6 πᾶπιθθ, ἀπὰ τη κθ8 ψ Θῃόγαπι 8θηΐοτ' Ὀθοοταθ Ἰοἰπὶ Κίπρ ἴῃ 
180 οἰ ρθη γοδγ οὗ Ὁ Ββοββαρμδὶί, δπὰ «6 βογαμ λωπίον' ᾿π [86 ἐννθηΐγ- 
{ιτά. Α αυϊίθ ππίθπδθὶθ οχροάϊοπί. (υἱίθ δυο  ΓΆΓΥ 418οὸ δτὸ {δ6 
πιοίμοάβ οὗ ἃ. ΊΡΠΟΪΘ68 ἱ. Ρ. 262 δὰ Ατοβίπαγὰ ἱ. ο. ῃ. 76. 

ἤν 
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1 Κι. χχῇ!, 42, οογηραγοά νι 2 ΚΙ. "1. 1, ον ἀϊθά τη ἐπ βαυθηὶῃ 
ΥΘδῦ οὔ {Π|᾿ 15Γ861}}8]} 7 ϑιόγαπι---α ὑοῦ] ἃ ποιηϊπαιίοη οὔ  ΘμογΆτα 
ἴο θῈ οο-τορθϑηΐ πηυβὲ ἤανα [θη ρ]4ς6, νι! ςἢ 8 Εἰ ΡὮ]Υ ἱπῃργΌ 4016, 
Ἰηδβιη οἷν ἃ8 [Π6 ΒΟσΟΠ ΠΟΙ ΔΕ ΟΠ. ἱπ} 168. {π6 Δ ο ἴοη οὔ 19 
Ἐγβῖ, δῃὰ {πο θορίπηΐηρ οὔ ἼΠ 6 τοῖρη οὗ ἃ ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΙΎ [Βγ8 6118} 
βονοσεῖρτι σου] δοϑγοὶν ὃ6 ἀαίοα ἔτομι 8. Θ0-ΤΟΡΘΠΟΥ ἐπδὲ τγᾶ8 
ΒΟΟῚ 86 Γ Δργοραίοά ; γοὶ (Πἰ8 νίθνγ ρσόροβθα Ὀγ [7886 (Αππαΐ. 
ἩἹ. αα α. τι. 8100 ἀπά 8112), Τἱρβείοοι (Ορρ. ἱ. ῬΡ. 88 ἀπά 88), 
Ἠατγίτιδπη (ϑυϑέθηι. οἠγοποῖ. Ρ. 287), ἀῃὰ ὙΥ πον (Β. ὟΝ. 1. Ρ. ὅ84), 
5 ἴῃ σθΠΟΊΑὶ τἱρῃΐ, ἀπὰ Ἰο808 {Π6 ᾿πηρχοθα θην αἰλδο ΐηρ ἰο ἴδ, 48 
ΒΟΟΏ 88 Ὑ6 (ἰἰβέϊη σαΐθῃ Ὀοίνγθθῃ ΠΟΘ ΘΟ ΓΟΡΌΠΟΥ 8πὰ δοίυδὶ 
βονθγεϊρτιίγ «6 Ποβμαρμαῖ, ἰπ [86 βθυθηΐθθη (ἢ γραῦ οὗ ἢἷ8 χοῖρτι, 
ΜΈΙΟΙ ΓΌΠΒ ρδγΆ]]6] τ] (Π6 πὰ οὗ [6 ὑπθηΐγ-ῆγβὲ ἀπά ἐπ 
θαρὶππίηρ οὗἁὨ [86 ὑνθηίγ-ϑθοοημα Ὑθὰῦ οὗ Αμδ}, πϑηΐῤ σ] ἢ 186 
Ἰαξίον ἀραϊπβὲ ἐμ6 ϑγυίδπα ἴῃ {π6 ψὰγ ἀραϊπβὲ Ἑδιηοί πῃ ΟἸ]οδά 
(1 ΚΙ. χχὶ!) ὙΠ 8 Ἔχροάϊ οι ἀρρθαῦβ ἴο αν ρίνθη μῖπι οοσᾶ- 
βίομι ἰο ποπιϊμαΐθ ᾿εἶβ βοὴ οο-τοροπί, 8πᾷ δβδῖρῃι ἰο δἷπι, ἀυτίηρ 
μὲθ οὐπ δΌβθῃοθ ἤτοπι {Π6 σΟΙΠΊΓΥ, ὑπ0 δαπιϊηϊβέγαίίοη οὗ {1} 
δονοτγπποηῖ, ἔτοπὶ τ ἰο {πη16 «6 Πογᾶπι Το ΠΘα οο-τϑρϑηΐ τ ἢ 
815 ἔλ0μ6 τ. . Βαΐ ἴῃ [Π6 ἐνγομίγ-ἐἰγά γϑαν οὗ 18 τεῖρῃ “68 818- 
Ῥέιαὶ οραρα ἰο ἴτη {Π|6 ΘηΠγΘ βονθυθι ρη Υ, οα τ μῖο δοσουηΐ ἐπ 
Εἰρῆξ γθαγ8 οὗἉ 16 «76 ν»18}} « 6 ῃόογαπι ἃγθ ἴο 6 τϑοκοπθά, ποὺ ἤΌμι 
16 ἀδαί θα ἔτοτῃ [86 ἐνθη γ- τὰ γᾶν οὗ ΘΠ μαρη δι σοῖρῃ. 

1 ΤΊΕΒΒον ἴ.6, ᾿πυϊπιδίθθ {118 ἀἰβυ ποίϊοπ δοτηθνν μδὲ αἴ τοπ ]γ, βἴποθ μ6 
τετηδγίο οα ἐπε βαυθηίθοπίῃ γοδγ οὗ Φϑμοθμδρἢαΐ : .7008. ζελογαπιωπι Πίϊεηι 
δύίπ Ῥγογόσεηι ἰπϑίἑέιί, ἀπ ὁ {μ6 ὑνγοηίγ -ἰἰτὰ : ϑδλογαπιμπι οἰ απίεα 
οἱσατίαπι ροίεβἰαίετι σοπιπιμπισαυεγαί, τερηὶ δϑοιπὶ σοπϑέϊέμ! ἐ σοηδογίδτι. 

3 Ὑ πον 1. Ρ. 4.) ἱπάοθά, Βο[ 48 1: φαθβίϊοηδ 6, “' ἀραϊηβί 8]1 ργεοϑάϑῃηΐ, 
4ο τοάυοθ (86 ἐνγθηίγ-ἢνο γϑᾶγβ οὔ «ϑμοβμαρμδὶ ἵπ ἰδ 6 βθῃθγα] οοταρα- 
τδιίϊου ἴο ὑναηίγ-ἰμγθο ; θαὶ {18 18 οἰθαυ]ν ἀοιηδηἀ θα ὈΥ {86 βῪποβγου- 
ἴδτη οὗ ἐπ γϑδῦβ οὗ (86 [βγδϑὶ Ε88} Κίηρθ. Εογ, 1 “6 Βογϑια οὐ [βγβεὶ, 
ΠΟ ὈΘοδτη6 Κίηρ' ἰπ (86 οἱραἰθθηίῃ γθδγ οὗ Θμβοβμαρμδί, δπὰ σοὶ βιὰ 
ἔνγοῖνθ γϑᾶγβ (111. 1), γ88 β]δἰπ δὲ {81:6 βᾶσηθ ἐΐπηθ τὶ ἢ ΑΒαΖίδῃ οὔ ἢ 
(1χ. 24---27) δπὰ {89 76 »νἴ8ὰ ΑΒασίδῃ τεϊρηθᾶ δθουῦῦ ὁῃ6 γϑᾶσ, ἷθ ῥσθ- 
ἀδεθββοσ ψθβογαπι δρουΐ οἰρμῖ, ἀπά ἐμὰ8 ἐπ ἐπ ἱοροῖβον δὲ 811 ὀνθπίβ 
εἶδε 11 γϑασβ; {86 Ψ ον Βἢ Φ Βόγδπι πιαβὺ μανο ἀβοοπᾶθα (86 ἐῃγοπθ 
ἸΟῸΥ γΘ8γ8 δου (86 [βγδ6} 118} Φοθόγδιη, μὲ 8, ἰπ [86 ὑνγθηΐν -ἰ νά 
Εν οΥ̓͂ δ Βοβμδρμαί, νος 18. ρ8γ8}1681 σὰ (86 ΕΠ γον οὗ (88 

ἢαιβοηθεὶ Ζοβογαβ. Ῥχροθάθη( ἴον 018 οοπίγδοίίοη. οὐὗὁἨ ὑμθ γϑᾶῦβ οὗἁ 
ἵπο Κίηρβ 'π 86 βϑποσγαὶ οοτηρυίαἰϊοπ οΥὗἩ ἐ6 ἀυταίίοη οὗἩἨ ἐῃ6 τεραὶ 
Ῥοσίοα δ΄θ πὸ ἀουδὲ τυδῃθηρ, 89 (ῃ6 οἰ μοῦ σεἀυοιῖοπβ ργοροβθα ὈΥ {86 
0146 οΒγομο]ορ βέθ, ἔοσ θχϑιηρὶθ ἴπ [86 [βγϑϑ 88 ΑἸ δζίδιι, ἡ βοβα 

ΥΟΙ, 1. Υ 
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ΤῊΘ γϑᾶβοη ὮΥ 9 Ποβμδρίιδὶ σοα θα [Π6 Βον Ρ ΚΠ Υ ὑο ἢ ͵ 8 80} ἔννο 
ΥΘΔΙΒ ὈΘίΌΓΘ Ὠΐ8 ἀθαίῃ νγθ ἀο ποὺ Κπουσ. Γύρμοοῦ (ἰ. ὁ. Ρ. 85) 
ἤπάε ἰδ ἴῃ [Π6 ὀχρϑάϊοη νοι 6 μοβμαραί, τὴ Π6 18τ6 6} 188. 
“ομογαπι, ἀπά θγίοοκ ἀραἰπβὶ {π6 Μοδθίίοβ το μδὰ γονο]θά ότι 
18γ86]; θαΐ, 28 186 Μοβθίΐοβ γονοϊ θα ππάθσ Αμαζίδῇ ἱπησαθαϊδίο] Υ 

δῇνον [16 ἀθαίῃ οὔ ΑἸμδ (866 οπ ν. 1), ϑιογαῃ σου ὰ βοδΟΘΙΥ͂ 
ἀο᾽αν [ιῖ8 ὑγαυ 6 ργοοθθ ἴῃ ρβ {11} ἐμ9 ΕΠ γοας οὗ δὶ γϑίρτι, ἀπὰ 
1πουρΡὮ 186 γϑαγ οὗἉ (Πΐ8 οδιηραῖρτι ἰα ποῖ βίαἰϑά ἱπ οὮΔρ. 111.) γοῦ ἴὲ 
ἈΡΡΘδΥΒ ΥΘΓῪ ον ἀοηΐ ἔγοιῃ νν. ὅ--- 7, ὑπδὲ 6 μόσασα, ἱπηπηραϊδ οὶ Υ 
αἴοσ ἐποὶγ σϑνο]ὲ, τλ848 ρυθρδγαι 08 ἔῸΓ στ γ, δπὰ Ἰην 64 ΨΒομμ- 
Ῥμδὶ ὕο τη κ6 οοϊωτηοῃ Ο81180 ὙΥ (ἢ Εἶπ). 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1]. 

ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ ΟΕ ΕΠΙΦΆΑΗ, ΥΥ. ] ---1 8, ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΕἸΒΒῚ ΜΙΒΑΟΌΣΟΥΒ 

ῬΟΙΝΟΒ ΟΕ ΕΙΙΒΉΗΑ, ΥΥ. 19---24. 

γν.1, 3. ὝΠΒΘα {86 ἐἰπιθ νγὰ8 οοσηθ ὑπαὶ ἘΠ] Δἢ 5μου]ὰ ραγὲ 
ἔτοτα [818 ϑασίῃ, 86 οαπὰ 1) π861, ἢ} ἘΠ] 8.8 18 βογσνδηῦ απ 
ΒυΘΟΘΒβοῦ ϑρροϊπίοα ΒΥ {π6 Ι,οτά, δὲ αἼ]ραὶ, {π6 βθαΐ οὗ ἃ βοβ!οοὶ 
οὗ ἴπ6 ῥσορβοῖβ ἔοι πάἀθά ὈΥ Εἷπὶ ; 886 [Π6 ἱπέγοἀαοιίοη ἴο Πρ. ἐν. 
---Τὸ Βοῖὰ Βαά {Π9 Ἰμογὰ τανθαὶθά, {παὶ πον ἐΠ6 868] νγὰϑ ἴοὸ Ὀ6 
Ραΐ ἴο {π6 τι ρ τ ἀπά Ὀ]οββθα Ἰαθοαγβ οὗἩ ἘΠ) 4 ἢ ὈΥ͂ ἢιΐ8 πιίγαοα- 
Ἰουβ δϑϑυπιρίίοη πο ἤθάνθῃ, ἴῃ οὐ 6. ἴο δίγθηρίῃθη Π9 ροντοσ οὗ 
ἔα ἴῃ ἘΠ]Π18Πα, [π6 ΟἿΟΣ βομοΐατβ οὐὗὁἨ [86 ῥτορμοίβ, δῃά 41} 16 
ἔτι ΦΟΥΒΠΙΡροσΒ οὗ [89 Τωογὰ ἴῃ 1βγδθὶ ; δαὶ ἴο Θϑ ἢ δρατέ, 80 
τμαὲ ἘΠ] Δἢ Καθν ποίπίηρ οὗ 1π6 ἴδοι {παὶ ἘΠ] ΙΒμα αἷϑο μά τὸ- 

Υ̓ΘΒΓΕ ΤΙΔΗΥ͂ ΤΘΟΚΟ ἴο {86 αβὲ γϑδῦβ οὔ Αμδῦ, ἀγὸ διδί ἴγασγ, δπᾶ {89 
0880 Βίϑηβ δ]οῆθ; αὶ (δΐ8 γΘΓῪ δχοθρίίϊοη ἰο ἴθ συΐθ ᾽8 ἱπεἰπιδίθὰ ἰπ 
ὙΠ. 16 Ὀγ 186 ποθ, στὴ Ἰρὸ ὩΡΌΣ ΣΤ “ἴδ ἐμ6 ΔΓ γοαν οὗ 

ζοταπι (μ6 βοπ οἤἠἨ ΑΠδν Κίπρ οὗ ἴϑγδοὶ, σμοα ψϑΒοΒμαρη δὶ γγ88 (8.11 
Κίηρ οὗ Φυάδῃ, Ψομογβηι ἐ86 βοῃ οὗἩ Το μοθθαρμδὲ βϑοδπιθ Κίηρ." Αἢι 
τ 18 ΘΑΌΔ}}Υ Δν ἰ ἔγαγΎ ἴῃ ΘΧΡοβὶίοτθ δη ομτοποϊορ βἐ8 ἴο τοἦθοῖ ἐμ6 ττογὰβ 
Ὁ ἢ : ἨΈ : 
[μι ΜᾺ “ΓΟ 88. ἃ βρυσίουθ δῳά ἴοι (806 οα ἐμι8 ῬΡΆ88866), 86 ἱπ Οἴ ΒΘ ΓΒ, 
τ ϑχάτηρίο, 1,.. Οδρϑι!αθ, 468 Ίρποϊοβ ἱ. Ρ. 82ὅ, ἰο ἀθοῖδγο ἐμ ἰοχὲ ἐπ 
ΟἿν ΡΆθ5866 (0 δ6 θγθ οοττυρί, 

Δ; 
Ἕ 
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ςεἰνϑὰ ἃ γουθίϑίίου οὐ 1π6 βᾶτ8. Ηδ ἐμογϑίογα πδάθ βδυθιαὶ 
αἰίοπηρίβ 0 τε ]6886 ἢ τη5861} ἔγοπι [118 οοπηραπίοη, ποῖ ἴο ῥσονθ 8 
Ιονα πὰ βάθιυ (μὲ γαοονθὲ ρογιοιζμηι απ αἰϊσονθέμν" αὖ ΠΕ ϊίδαρο. 
α140].), δαὶ 62 πιοάροίία 6ἐ διιηιί  ἑαίο (Οοτπ. ἃ 1,8ρ.), Ὀϑοδαβε, 
ἴῃ 1118 στοαξ Πατη γ, μ6 Ια 411 τὶ ἔπ 5808 οἵ ἢ18 ρ]ογ βοδίίοῃ 
ἴο θ6 δὐβθηῖ.--- οι πρ οαὐ ἔτοπι ΟἸρα], ΕἸ) αἢ ἘΠ8. Βρθαῖβ ἴὸ 
ἘΠΒμα: “ἼΑΥΥΥ Ποσο, ἔοὸς {πῸ Τωογά παῖ! βοπὲ πὶ ἰο Ββι}}6]. 
Βαΐ σῇθη Π6 ἸαςίοΥ ἀβ58αγο8 Ἀΐπὶ ΜΠ ἃ 80 οπη οδίι ὈῪ 186 Τμογὰ 
8π4 {π6 1|{8 οὗ Ε}1}}4}}, 1π40 ἢ6 σου] ποὶ Ἰϑᾶνθ μἴτη, ἔΠποῪ Βοίἢ 
τοηΐ ἄοντι (γΤγ ἢ) 10 Βοίμεὶ (ν. 3.) ἼΠρΑ] ἰ8 τϑραγάβα ὈΥ 81} 

Ἔχροϑίθοσβ ἀπά δ᾽ 8] 1.4] ρσθορταρηθῦβ 88. 8 ρίαθε βίξιβίθα βϑβὲ οὔ 
Ψεῦςοδο, ἰονγαγβ [86 «ογἄδι, σβαγ «οϑῃαδ, ΔΕ Σ {ἢ 6 τα γδουϊουβ 
ρΡᾶ588 96 οὗἉὨ ἔπ 1Βγδθ] 168. ἐΠτοὰρἢ 1Π6 «ογάδη, ρῥἱ:ο] 164 118 ἢγϑί 
φδπιρ ἴῃ Ολπδδῃ ρΓΌρΟΓ, δα ρου[ογπιϑ {πὸ οἰγοαπηοϊβίοη παῖ μδα 
Ὀδθη πορ]οοίοά β'ποθ {Π 6 τοὐθοιίοη οὐ [ἢ8 ρϑορῖθ ἴῃ ἐπ ψ] άοσποβθ, 
οἡ ἐδ τηαΐθ σεπογδίίοη πὲ ἢδα στόν ἋΡ ἴῃ ὅΠ|6 Ἰαϑὲ {μ1τ γ-οἰρσμς 
6875 οἵ {πὸ )ουγΠ6Υ, ἔτοτη τ ἢΐοῖι [86 Ρ]606 τοδοῖνϑα γΠ16 πάγῃς Ο1ἰ- 
μ8], «105. 'ν. 19 ἢ, ν. 9. 10. ΒΥ δη ἱποοποδβῖνβο!θ ονθυβίρῃς [( Π88 

ὈσουΣΤΘα ἴο ΠΟ οὁπ6, {μαὐ γγχθ οαπποὺ ἀθβοοπα (7) ἔγοπι {Π||8 ρίδςβ 
βἰξιαιθα ἐπ ἐΠ6 ἀθθρ νδ]]θὺ οὗ {16 Φογάδη ο Βθί] 16], νυ} ς ἢ 1165 οἢ 
1.6 πιοπηίαίπ8, (μαὶ {πογϑίοσθ 41}|8 ἡ τ  (ν. 2) ἀθοίἀθα]ν ῥρσονθὲ 

{μι ἱποουγθοῖπθϑ8 οὔ 6 σαγτοηΐ ορίπίομ, ἃπα ἱπιρθγαϊίν νυ ἀθημδι8 
18αὲ ἐπ 5ἰΐθ οὔ οὰσ ΟἸμαὶ θ6 βουρῃῇβδ οπ {6 πιοιπίαϊπθ8. Αἱ 
ΔἸ 018] Γθβοὸη 18. [86 Ἰπιργο Δ 1} ἐπᾶὶ ἘΠ]1).α]1 βου! Πανὸ 
θοπα ἔγομι ἃ ρ͵δοο ᾿γὶπρ ϑαϑὲ οἵ “}6γῖςμο ἴο Βϑίῃ6] (ἔπ ραββίηρ 
“76 γῖς ΠΟ), ἀπά {|Ἰ6η ΟὨΪΥ ἔγοτα ΒΘ μοὶ (ο «} ουῖομο, ἀπ τΠθης6 ἀραΐπ 
ἴο {π6 Φογάαῃ (πάοοα ἀραΐῃ οὐθῦ {Π86 βυρροβοά ΕἼ]ρσα], Ἰνίηρ 
μούνη «}ογίοϊο δπὰ {15 τῖνϑι, οὐ οἴοβθ Ὀγ 11.) Βαὲ 1 ννα ἸΙοοκ 
ἴογ ἃ αἼρα] οα 1Π6 τηοπηΐϊδίηβ, ἔγουι ἡ Β] ΟΝ γα τηΔῪ ἀοβοοπά ἴο 
Βοειμοῖ, {π᾿ ράββασο, Ὠοιΐ. χί. 80, ψογο [Π6 βἰζπδίοη οὔ {}}6 

πηοππίϑίηβ ΕἸθε] ἀπά (ἰδγίζίπλ 18 {ππ5 ἀθβου θα ; ὈΘΠο] ἃ {ΠΥ 116 

ο Ππ6 οἶἢεῦ δἰ.6 Ψογάδπ, βθῃϊπὰ Π6 νᾺγ ἰονγαγά {Π6 δια η-ϑεῖ, ἴῃ 
186 Ἰαπά οὐὗἨ {πὸ Οαπδδηϊίοθ, ττῆο ἀν 76}} ἴῃ ἘΠ 6 ρ]αΐπ ονοὺ ἀρδϊπδβὲ 
ΟἸ]ραὶ Ὀγ 1} 6 ἰογθη 18 οὐ Μογθῃ; ροϊπίβοιιϊξ α ΟἸ]ρα] ποῦ [ἌΓ ΠΌΤη 
6 ᾿Ἰποπηΐβίηβ ΕἸθαὶ δπά (ἰδυϊχιαι Τῆς ΟἿ ρα] 5111} Ἔχ βὲβ ἴῃ 

. ΑΘΓ 1 Ὀϑοδηιθ ἀου δ 8] ἔτοπὶ Ὑ ΤῸ (ν. 2) οἵ 86 οογτθούπεββ οὔ {86 
σαττουΐ ποίΐοη οὗὨ {86 εἰἴο οὗ ΟἽ] ρα] Ὀοΐῃρ ϑαϑί οἵ 7ογίομο, Γ ἔουπά ἐμαὶ 
Ὑποπῖαβ ἱπ Καυθοτβ 810]. Βιυᾶ, ἴ1. Ρ. 180 δι, Βαᾷ τοὐθοίοᾶ 1ξ οα {Π6 

: Υ2 
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πᾶπιθ ἴῃ ἴ{π|6 ἴατρθ νἹ]]αρο «11}}116 (Ἰλι τον ς.}, υμῖοῖι ἸοΒ ἀροη ἃ 

βϑίθορ ἢδί-ἰορροά 1}, ἔτοπι τ ΐο ἃ ὙΘΤΥ δχίθηβῖνθ υἱθνν οὐ 6 

Ετουπᾶβ Δρονο δ ποθ, δηὰ ργονοᾶ δ ἰάδπελέγ οὗἨ (86 ΟἼ]ρ4] ἴῃ ουν 
Ῥϑββαρθ δῃὰ Ποαί. χὶ. 80 σιν “1}}}11Δ. Βαί {π|8 Ἰδατπθά πιδη [88 οπ] 
Ῥτοοθθάϑα μα] ἔονεαυ, 1 Ὧ6 ἀββύσηθθ, θθϑι 468 {818 α1]16 4] --- Ψ1]|}}}18, ν ϊοὰ 
διὸ Βο]ΐονεβ αἰ8ο τπιϑηϊουθᾶ ἴῃ {86 ρῥγορβϑίΐο ρβββαρββ, Ηοβ. ἰν. 1ὅ, ;χ. 
1ὅ, χὶϊ. 12; Απὰ. ἵν. 4, ν. ὅ, {Π0 οχίβίθῃηοθ οὗ ἃ ἰοιγπ οὗ (818 ἤδῖηθ δδϑὶ 
οὔ Φοτίοϊιο, ἱπ [86 υ888] ταῦ, δπὰ ποῖ ΟὨ]Υ τπδὶχοβ (μῖ8 Ἰαϊίον ΘἼ]ρ64] (Π6 
Ρίδοο οὗ δποδιηρηιθπέ οὐ [86 [βτδο] 168 ἁπᾶθν Ψοβυδ, ἀπγίπρ {μ6 οοπ- 
4αοβὶ οὗ ὕδπαδῃ, θαὐ 4130 τθραγάβ 1ξ δ8 {π6 ἴονν ν ΒΘγΘ βδπιθδὶ ἀπηυδ}}Υ 
)υάροά {πὸ Ρεϑορῖβ, δπὰ ϑὅ'δυϊ τνᾶβϑ 30] 6 πιη]ν τεοορτιΖοὰ 88 Κὶπρ ΕΥ̓͂ (89 
ῬΘΟΡΪΘ, απ δῇδγναγάβ τοὐθοϊθα 1850 ὈΥ [86 ργορῃϑί ϑδπιυθὶ. Αἰ οδγο- 
ἴα] δχϑιηϊπδίίοπ οἵ [Π6 οο ]θοιῖνο ράββαρβϑ, ἴῃ ἡ ἰοὮ, Β0 ἴδ 88 Κπονπ ἴο 
τη, ΟἿ 6] 18 πϑιπϑ ἴῃ ἐμ6 ΟἹα 1 δϑἰαπιεπί, μ88 βαι 1886 τηϑ, {μδὺ ἃ οἱΐυ, 
τον ἢ, οὐ γΠΠαρο, ΟἽ]ραὶ, θαϑὶ οὗ Ψουίομο, ἰονγαγὰβ ογάδῃ, οδϑηηοὶ ὈΘ 
ΡῬτγονβᾶ ἤγοιη (μι ΟἹὰ Τοβίαιηοηῦ, {μδϊ δὲ 4}} ὀυθηὶβ (π6 ρίδοθβ τηθῃίοι- 
οἵ, “008. ἰν. 19 ἢ, ν. 9 ἢ, σ΄ Βογο Ψοββυδ ϑπολπιροᾶ δος ἴῃ 6 ρϑββαρα οὗ 
1π6 Ζογάδη δείογε ἴμ6 οοπαιθϑὶ οὗ ἐπ Ἰαπὰ οἵ δῆδϑη, ἴ5 τπϑπιϊοηθᾶ δραὶῃ 
ἴῃ {86 βΒίαἰθιιθπὶ οὗἩ {μ6 θουπᾶάδγν οὗ [πὸ {Π6 οἵἉ πᾶδμ, «708. χν. 7, 88 
γγ6}} 88 ἴῃ {6 Δ]}υ8ϊοἢ οὗ [π6 ργορμοὺ Μίοδ ἰο (818 ουϑηὶ (Μ|ς. νἱ. δ), 
Ῥαΐ ἴπ ποῃθ οὗ [8688 0]8668 18 ἰοβογ θ6ἃ 88 ἃ ἰοτγπ οὐ ρἷδοθ ἱπβδαθιίθα ὃν 
πιθῃ. [ἢ 811 (86 οἰ βοὺ ρᾳββᾶρββ--- ὙΠ ἰπ6 Θχοθρίίΐοῃ οὔ “08. χὶϊ. 23, 
γθογο ΟἼ]ρα], (Π6 οαρί δὶ οὗὨ 8 Οἀπαδη 188} Εἰηρ; οοπαυθχοᾶ ὈῪ «οβἰιπα, 
ἰ8 ῬγοῦὈΪν ἰ4οπιῖς Δ] τι ἢ (86 υἱΐζα, ταθπϊοπαά ἴῃ {86 Ὅποπι. ατὶ. Οἰεἰρεῖ, 
ποπιὶπς Θαίσωῖ 8 Ταλγουλῆς) αὖ Απέϊραίγϊ 6 ἵπ 8ο:ίο πιϊϊαγῖο σοπίτα 
ϑερίεπίγίοπεπι (ἰὰ ταυϑὺ σογ ΔΙ ΠΥ ταθδπ πιογίἀϊεηι, 866 γ. δα. Ῥα]. "ἢ. 
1868) ἀπά νῖθμ {86 8.{}] ὀχίαπὲ ν]δρο Ψ1]} 16 (χδ,,-πολλ.-..) δοοοτάϊπρ ἴο 
δὴ ἰπᾶοχ οἵ ρ]αθθ8 ἵπ ΒΡ. 11]. Ρ. 260,---ἰΒο ἀρσγθθιιθηὶ οὔ [86 βἰίαδ- 
του οὗ ΟἸ]ρᾺ1 νὰ Ψ|)1 4 οαη βοδσοοὶν 6 πιϊϑέακοη, 80 ἴπ “08. 
ἷχ. 6, χ. 6, 9, 1ὅ, 48, χῖν. θ, χν. 7. [ἔ δοοογάϊηρ ἰο (Π 686 Ῥϑββαρεβ, 
Φοββαδ, αἴϊου ῃ6 πδὰ οοπημογθὰ ποὺ ομἱυ «6γίομο, Ὀαὰΐ 4180 Αἱ δὲ 4}} 
δνθηΐβ βἰὑαδίθα οα [86 τηοππίδίηϑ, πὰ μα αἰγεδὰυ δάνδῃοθα ἰο Μοιπίβ 
ΕΡΑ] δπὰ δι ζίπι, δῃὰ ἔμδγθ, δοοογάϊῃρ ἴο [886 οοτηπηδπᾷ οὗ Μοβεβ, 
τϑοανβοά {Π6 Ὁ] εββίπρ' δῃὰ οἰιγβθ οὐ ἐμ 1δνν ἴο {116 ρθορὶϑ (25. υἱϊῖ. 80 8.) 
Ρἰἰομοὰ 18 ὀδιηρ δὲ α1]ρα], τ αἰἴθον (μ6 αἰθϑοπίίθβ οοπηθ ἰο θαριῖϊθ (μ8 
Ἰβγδϑιθβ ἱπίο ἃ δονθηδηὶ (208. ἰχ. θ, χ. θ), γΒθηοθ μ9 αἰΐϑδοῖκβ δηὰ 
5]4γγ8 ἴπ6 Κίῃρβ Ἰοϊπρᾶ σι Αἀοπίθοζοὶς αἱ αἴθθου (.05. χ. 7 8), δπὰ 
ὙΠΘΓΘ δἰλουννδτὰβ [86 ραγε οη οὗἨ ἐμ6 Ἰδπᾶ 8 θερυπ (.108. χῖν. 6), σβο 
οου]ὰ θε]ῖονο (Πδὲ {18 σοτηπηδηᾶοτ, δέον μα Ἀδὰ ἴοῃρ οἷ (Π6 ν8]|16} οὗ 
μ6 Φογάπλῃ δπά ρεποίγαϊθα βο ἔν ἰπίο {86 τιοπηίδίπουβ οοπηίγυ, του Ἱᾶ 
τοίϊγο ὙΠ ΒΒ νυ 016 δύτην ΒΘ ἰπᾶ «7 ογῖομο ἱπίο (μ6 Ψογάδῃ να]ο, ἴῃ ογάϑυ 
10 πηάδοτγίδικο ἔδυ μον ὀρογαῖίοπβ Ὁ ΤῸ 50 ἱπηργοῦβθ]θ 8 βιιρροβί ἴοι 1ξ τγϑ8 
{86ῃ ΟΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο Υ͵6]4, 1 δποίμογ ΘἽ]ρα] μδά ποὶ Ἔεχἰβίϑα ἱπ Ῥα]β8- 
πο, ἱὗ ἃ ΟἾρ81 μιδὰ ποὺ δἰτοδάγ θθθη τηδᾶθ Κπονπ ἰοῸ Μόοβθδ οὐδὸν 
αραϊπϑὺ ΕΡΔ] δὰ Οοτίζιιθ. Βαΐ ᾿ξ ονθῃ βδγθ ΘΏΥ οπθ ββουϊὰ πὶβὰ ἴο 
Βηὰ {86 πιοδὲ ἱππργο  Ὀ]6 ργοθ8 Ὁ ]8, γϑὲ πὸ οὔθ, αἰἐποαρὰ ϑέυάον ἱπάθοᾶ 
[88 ἄσῃθ ἰδ, νν}}} ἀοβῖτγο ἴο ββεῖς (ῃ6 ΟἿ]ρ8] πίθι (86 ἰοο ((4ο]8 οσ 
δίοῃμϑ ἀὐδιτῖ.8), ἴῃ 18. ποῖ μρουγτβοοὰ (Τυᾶρ. 111. 19), ἴα τ86 Ζοτᾶδῃ 

».Ῥῃ 
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δτοαξ ῥ]αίη Ὀϑποδί δηὰ οἵ ἔΠ6 868 18 ορίδί πὰ, δπιὶ ποῖ πιθγοὶν 16 
τιουηίδίη5 ΕΑ] δὰ (ἰοσὶ Ζίτη, ἰγίπρ' ἔνθ μουγβ ποσίῃ οὔ ΤΊ θαΐ ὄνθη 

γΑΙΟΥ οαϑὲ οὗ Ψ6τῖοδο, το τίρ θεν οομϑίάογθ (μὲ ΕΒ υὰ--- ἤθη Β6 
Βγίηρβ ἃ ργθϑοπί ἰὼ (6 Μοβδθιίθ ἵμπε Ἐρίοα ἴῃ (6 ΟἿ οὗὨἨ ρδ]πι8 
(Τετίομο ν. 18), δῃᾶ ἔυγηθ βδοὶς δγ 186 Ὡ ΟΥΌΌ ἱπ ΟἾΠ6α], πιατάθγο (86 
Μοδθίίο Εἰπρ, ἰΒθπ δρϑίπ 668 θογοῃὰ {π686 ὩΣ ἰο βεἰγαίι, δηὰ 
δόγθ οα (μ6 τιουπίδϊη οἵ ΕΗ ταῖπι Βαπιπηοη8 1βγϑϑὶ ἴο τοθοὶ δραϊπβὶ (86 

- Μοδθῖϊοβ (νν. 17---27}--τποδηποῦ ῬΟβΒθΙῪ ἤδν 6 πη846 Εΐ8 τὺ Ὀ8οῖς [ἢ}6 
ἔγβὲ ἰἴπη6, ΟΥ 186 βεοοπὰ ἐΐτηθ δἰΐξς Ερ]οπ᾿Β ταῦγαάον τππδάρ ἢ ΐ8Β ϑβοῦρθ 
ἔγοτα «}6γίοιο ἐο ἔμ τπουπίδίπθ οὗ Ερἢγαῖπι οὐοῦ (86 βυρροβοᾶ ΟἸ]ρδ], 
Ἰγΐηρ ἰδη Βοπιδη τη 1168 ϑϑβὶ οὗ Ψογίοβοι Το ΟἼ]ραὶ, δυάρ. 1]. 19, ὁλπ 
ἐδα8 Βανο Ἰαΐπ ΟὨΪΥ ποδὶ οὗ Ψογίοιο. [1,88 1}γ, ποὴθ οὐ (8 ρῥᾷββαρθθ ἴῃ 
1. ὅδ, (νἹῖ. 16, χ. 8, χὶ. 14 ἐ,, χὶ!!. 4 δἰ, χν. 21, 88) οοπίαϊῃ8 δῃγ τϑᾶ- 
8δοη, ΨΈΏΙΟΝ τϑαυΐϊτοϑ τ8 ἰο 8661 [86 Πογθ- πιθηθοηθα ΟἸρ4] οαϑὲ οἵ 
δοσῖομβο ἴπ [80 ν]]6Ὺ οἵὁὨ Ψογτάδῃη. [{ οἡ {86 οἶμοῦ μβδπά 4180, ἔμ ὺ 
αῆογὰ πὸ βίγίπροπί ῥὑγοοΐβ οὗ (8 ἰἀθηπιγ πη }}}}Π|84, γοὺ (818. οδπ 
δάτηϊε οὗἨ πο ἀουδί, θη ἰδ6 οχίϑίθποθ οὗ 4 ἴον ΟἸρα] οδβὲ οὗἉ 
)οιίοθο '8 τοὶ ἀαπηοηβίγϑ]θ οἰἴ μοῦ ἔγοπι «Φόϑηυδ οὐ 7πᾶρε8, δηὰ 
[86 ἀϊδιγίοί βθπογα ΠΥ Ὀαγοηᾶ ὑπ οδβῖβ ου “ΒΊΟΝ «᾽ογίομο ἴαν, 18. ἃ 
ΜΙ οτΏεθ8 ονοπ ἴο (86 Ψοτγάδῃ, οὗ πο ἱπάοοὰ ΒοΡίηβοη βίδίθϑ 
18αὺ ἴῃ 88. ἸΟΌΥΠΟΥ οι «ογάδη ἰοὸ «6γυβδίετα Ἀ6 υγϑηῦ ΟἿΪΥ “8 
ξοοὰ 6] -βοὺγ (Βγουρ ἃ ἀδβεσί ὑγαοῦ" (Ὀ8]. 13. ρ. 609), δαὶ (δαὶ 
ὀηναγά ὑο Ψογίοῆο (μῃ6 ᾿ ΒοΪΘ ἐγαοῖ τιΐρἢὐ Θαβϑῖ]ν θ6 σου ναἰοά, 88. (86 
8011 18 Ιοοϑθ δπὰ ἔδσίϊ]6, 88. ἐμαὶ οὗ Ερυρί, δῃὰ ποϑᾶβ οῃ]Υ 186 βαροῦ- 
Βυουβ πϑίοθσβ ἔγοιῃ ϑθγίομο ἰο τεπᾶθ. ἰΐ θχίγοπι δὶ ρῥγοάδαοίϊνο (ρ. 
514). ἐπουρἢ [δ 8 ποῦ Κπονῃ ἐμαὺ 1ὁ ονοσ δδὰ [86 βαρογῆπουϑ τγδίετϑ 
ἔτοτα «]εσγῖοδο. “Βα ψβοτα (86 ταῖθυ ἀοδβθ ποὶ ἢονν, {π6 ῥ]αΐῃ 8180 
Ῥτοάποοβ ποι μϊηρ᾽" (Βοῦ. ρ. ὅ81.) Τὸ {818 ᾽ἴ8 δἀἀοᾷ (80 ρϑορτδρῃῖοδὶ 
Ῥοϑί(οη οὗ {818 ροϊπὶ, ου]ά ϑδιηυθὶ, ἤθη μῸ τγθηΐ ἔγοπὶ Ὑ6ᾺΓ (0 
ΣΘΑΙ ἴπ οἰγοῦτ ἐο Βείμ6] ἀπά ΟἸ]ραὶ δπὰ ΜίΖροι, δπὰ ἰυάροα [5γδ6] ἴπ 
Δ] (μ686 ρΐδθοβ (1 δι. υἱῖ. 16), βᾶνθ οβοβθῃ, θεβιθβ Βοϑίμοὶ διὰ 
Μίζρθ, δ ρίδοο βἰἐπδίθα ἴπ (86 βου. οαβὲ οογποσ οὗ δηθδδη, δἱ 4]} 
ϑνοηίβ οη (86 δθογάον οὗ ἐδ δγδὉ]6 ἰδπᾶ, ἰο τηϑϑὶ ἃ ραγί οὗ [86 παίϊοῃ ἔου 
ἔδιο 86 Ἰοπηοηΐ οὗὨ {μοῖν αἰ ογθποοβ ὃ ἰο σαυβα ὅ'δυΐ ἰο γϑθοεῖνθ Βοϊηδρθ 
ἔτοτα {6 ἡ 8016 ρβορῖθ 88 Κίπρ ὃ Οὐ πουἱὰ ὅδ], 88 ΤἈθηϊπβ ἴ. Ρ. 4. Ρ. 
141 βαρροβεβ, ιᾶνθ βεϊθοίθα 1818 ΘοσμοΥ ἴον 186 μιϑδά- αὐδγίθυβ οὗ ἢἷ8 
το Π ΕΑΓ Ὺ ορογαίϊουϑ δραϊηϑὲ ἴμ6 ΡΠ Ἰθ(ΐ 68 Θποδπιρθᾶ οα [86 τπιοπηϊδίῃ8 
αἱ ΜΙοΒπιδβ (1 ὅδτα. χἰϊὶ., χὶν.) ὃ-τ δον }} 10 ἴβ ποὶ ἰο δ6 νγοηάθγρᾶ 
{παι Βοδίπβοπ, ποὐνμδιδπάϊπρ' τοροδίθα ϑχδηνϊηδίϊοπ οὗ ρῖδοθ δῃὰ μδ8- 
8886, ἰουπὰ πο ἰγβοα οἵ [86 τοιηδὶπβ οἵ 6114] ϑδβὶ οὗ 7 ογίομο, δηὰ οουἹὰ 
δβοογίδί π ἔτῸΠπὶ ΠΟῸΠ6 οὗ [86 ΑΥδΔῸΒ βιοΒ 8 ὨΔΠῚΘ ἴῃ (μ18 ἀϊδίτιοὶ (Ῥαὶ]. 1. 
Ῥ. 582 ἢ, 622.) γο πυϊρ μέ νγοηάθυ οὐἱν δὖ τιῖβ, ἐθαὶ 86 οου]ὰ τηϊβίακθ 
{80 ἀοπ ΠΥ οὗ 1Π6 5116 οὗ 711}111 πιὰ τὰ 6 ΟἼ]6 8] 80 οὔϊθπ τηθηϊϊοπθᾶ ἴῃ 
186 ΟἹὰ Ταβίαπηοπί, οβρθοϊδ ΠΥ 88 ᾿ὺ ἀἸὰ ἢοῦ οβοθρο δἷπι ὑἐπδὲ {88 πδπιθ 
ον ἀ θη ἸΥ οοττοβροπάβ ἴο ἰδ οἷά παῖὶθ αἼ]ραὶ (111, ν. 299); δυὶ [Π6 
πΟηά6Γ ἀἰβαρρθατθ ἤθη γγ6 γθοο ]θοὺ [Πδὲ 411 πλοάθτπ ρθοργαρθ ΓΒ Βανθ 
πηβοβι ἐδ ΡῚΥ δββαπηθᾶ οὐν ΟἼ]68] ἴο δ6 ἴῃ {86 ὙΜῈΥ οἵ Ψοτγάδπ, δαβὺ 
οἵ Ψογῖοβοι. ὅθ Βεὶ., Ῥαί. ἡ. ν. 182 ἢ. 811, Ἡδπιοῖδν. 111. ν. 428 ἢ. 
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186 50}}} πιοῦα γσϑιλοίθ Ηθγιμοη, δηά ἰονναγβ8 {π6 δαϑὲ ὑμβ6 ποὰπ- 
ἰαΐηβ οὗ ΟἸ]θα 4 πλδῪ Ὀ6 βθθῃ (οοπιρ. ΒΡ. Ῥαὶ]. 11}. ρ. 299 (); ἀμὰ 
8 480 τηϑηϑοηθαά ὈΥ ΕἸΒο 8. ἴῃ ἐπ Οποηι. ἀπάογ ὑπ δγίϊο]θ 
Γάλγαλα : καὶ ἄλλοις δὲ ἔοικεν εἶναι Γάνγαλα τὴν περὶ Βαιθάλ. 
-τΎᾺο Βοίμεὶ 80 ςϑ] θργαίβα ἴῃ ἴῃ ΟἹα Τϑίατηθης ΤΟΥ ΠΊΟΓΙΥ παηιοά 
[μὰ2, τοῖχο ἔτοτῃ {π6 γοδὰ ᾿ἰϑαάϊπρ ἀἰγθοῦν ἔἤοπὶ “} Θγιβα θα ἴο 
ΒΒθοθδηι (866 ν. δαπι. ῬΑ]. Ὁ. 116 4.) Βορίηβ. (1. ρ. 840 8.) 
1ποῦρῃι μα μ8α ἀϊβοονογεά ἴπ [Π6 Ταἷπβ Βοπηθυ]ιδῦ πλοῦ ἘΠ ἴδῃ 
Ἑλοπιδι πλ1165 ἀἰβίαηξ ἔγοτα « 6γ βάθη, νυ μοι [μ6 Αυγδὺβ 941} Βα) 

ΜακΒγαπίς, ρος 9) 9 Βυιῇ Βείδη(ς. αν ς ) (Βοϊδη ἴοπι 

Β61}}, Βοῖίθὶ, 45. 6 011}} δῃηὰ «τίη, ἴτομα Οδῦσῖθ].) Οἱ [88 
ΟἴΠΟΡ 8πά, ΤΏΘη. ἱ. Ρ. 4. Ρ. 1217 θ᾿, Παβ ῥγονϑὰ ὈΥ σοηνϊποίῃρ' 
ΤΘΘΒΟῊΒ, {παὶ (1) {18 ρίασθ, ἔγομι ἰΐ8 υϑιχούθῃθϑβ ἔγοτη Θ' ΒΊΟΝ, 
οοα] ἃ ΒΟΔΡΌΘΙΥ Ὀ6 ΡΔΓΆ]16]6ἀ τῖο Πϑροπδὴ (1008), 88 1δ 18, 
7υάρ. χχὶ, 19; τῃαἱ (2) δοοοτάϊηρ ἰο 4708. νἱῖϊ. 18, 14, ἴῃ 186 
ἱπηηθἸαῖθ θηνίγοιβ οἵ Β6ι}6] δὰ Αἱ, ἃ το θυ] ἰαγρα νϑ] 0 Ὺ 
(ρϑν ΤΙΝΙ) 8. συμά, θὰΣ πομθ οὗ {Π6 να]ο8 αὖ Μακῆγαμ 

ν᾿ 

οδῃ ὃ6 οδ]]οά ῬῺΝ» ταοἢ 688 Σγ ")» 88 [ΠΟῪ ΔΓ ΟὨ]Υ Οὐ 

ὙΥδάγ8 ; ἐμαὶ (8) ΠΒοσθ πὸ μἰρθον πηουηίαΐη8, θαὉ ΟἩΪΥῪ 81118 ἀγὸ ἴο 
Β6 ἴουπά ἴῃ ἔδ6 ποὶρῃθουγποοά, γῇ ογθαβ, δοοογάϊηρ ἴο 08. χΥ!. 1, 
1 ὅϑδιη. χἱδ!. 2, Βϑί! 16] Δ ϑἰ ἔμ 6 1156} οῃ ἃ σοῃβίἀθγα Ὁ]8 διαΐπθποθ 
(ὌΝ 3 ἜΤ) ὉΓ 80}; ἃ Βοῖρ!ιν τγὰβ ἕο πα οἷοβθ ὈῪ ἴδ; δηὰ παῖ, 

Ἰ4511γ, (4) Μακῆστιη 1156}, δοοογαϊηρ το ΒΟΡΙ ΠΒοΠ᾿ Β οὐγ αββου ο 
(1. 899), 18. Θῃμοϊοβοά οἡ ΘΥΘΥῪ δἰάθ ὈῪ Ποῖρ 8, ἀπὰ ἔτουι 1Π6 
μὲσ οδὲ ρμοϊῃς οὗ {π6 γυΐῃ8 θχιβθησ ΓΠΘΓΘ ΟὨΪΥ ἔσθ ν ΓῪ οοπίίρα- 
οὐ ῬΪ]δοθβ οἂπ Ὀ6 866ῃ, ΠΘΡΘα8 [οἱ ἔγτοπι (8 ἀϊβέσίοἱ (18 ἑδπὲ 
Ῥεΐννθθηῃ Βϑίμοὶ ἀπά ΑἹ, ϑη. χἱϊ, 8 5.) σου] ονουΐοοκ ἐμ τυ 0]9 
Ρἰαΐῃ οὗ Φογάδῃ (16 βἰϊθ οὐ [16 βι θβθα ΠΟΥ αγιϑίηρ ΠὨοδά 8368λ, 
(μ6η. χἰΐ, 10. ΑΙ] {π6 ἱπαϊοδίϊομβ ρίνοη ἴῃ ἐμθ ΟἹά Ταβίβιμθης 
οὔ 1π6 5 ὑπϑιίοη οἵ ΒθιΠ6 1 ἀρτθθ τη πόσα ἢ [Π6 ν]αρθ 

51}}} (ς ἀπὼν), ἱγίμρ βοαϊιν εϑὶ οὗ βθαη (851}10}}), οα [16 ΠρᾺ 

βδηκ οὔ τ86 ἀθορ Υδαυ τιπηΐπρ νγοβί, δὲ ἰϑαϑὲ 200 ἔϑοϊ δον 118 

Κοδθοππι. ΑἸΕΒ]ς. 1]. 3, ν. 169 Β΄, τ. Βδυπι. Ραὶ. ὑ. 196 ἔ., 168. ἐδεδ. 1. 
288 ἴ., πον ΕΥ̓. ἱ. ρ. 804 ἢ. Μοβὶ Βανϑ ἀἰβιϊηρυ ϊβηθα ἔγομι 1ξ ὁ] Ὺ 
{9 ΟἾρ4] πιϑπιἰοπθᾷ ἴῃ Ὠθϑυΐ. χὶ. 80 δηὰ 06. χὶὶ. 28 (Βεϊ. ἐς,, 
ΤΠ] Απιοῖδν. 11], Ρ. 2560 δ᾽, [οδθημλ. ἱ, ῥ. 4. Ρ. 128, ν. βδυπι. Ρ. 152, 197 
ποῖ.) Τ ἴποῦ ἱ. Ρ. 808), ννβεγθαθ ἀθβθῃ. ἐ.σ. ν'}} δοκπον]θᾶρθ οὨΪῪ ἰδ 
διιρροϑοά αἾ]ρ8] ἱπ {86 νιον οὗἩ Ψογάδῃ ἰπ 811 ἐ6 ραβϑβαρϑὲ οὗ [86 Οἱά 
Τυϑίδηαοηῦ πιϊμουὶ ὁχοορίίου. 

᾿ς 
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Ὀοξέοπι, σοτηρ. ΒοΡ. "]. Ρ. 800; ἔογ [118 18. 88 ἔα ἤοσῃ βιὰ 88 

Ταθῦδα ; ματθ ἰ8 ἰοαπὰ δὴ δοίῃδὶ γα]]οΥ (5γ5.}}» “' ἴπ6 Ῥτοβά ἔδσ- 
816 νδ]]οῪ ᾿γίῃρ Ὀοποδίῃ (51}}}}}, σοι οχραπάβ ἰονγασάβ ἐπὸ 
οδϑὲ ἱπίο ἃ Ὀθϑας ἢ] Ὀαϑΐπ-11Κὸ να] 19 οὗἉ οομβί ἀθγῦ]ο 81Ζ0᾽ (Εοῦ- 
Ρ- 800, 808), δῃὰ «180 {πὸ πηοπηίαίῃ οὗ Βοίμεὶ, τι μθέμον 1 θ6 186 
χάρο οὐ ψ οι Θ1}}11 [8010 1168, οὐ, 885 ὙΠ6π. ρ. 180 Δβϑιπιθϑ, 
“(δὲ τηουπίαϊη, οἢ ΜΈΙΟᾺ «1}}Π|{4 1108, ΓΟ σἶβο8 ὙΘΥῪ Ὀγθοὶρὶ- 
Τουδὶγ, δῃά ἴῃ 16 δϑοθηΐ οὗἉ γι ϊο ἢ ΒΟΡΙἤβοι πα ἰδ ΘΟπρδΠίοηΒ 
ΤΊ ἀἰηρ οα τπη]68 οοςυρί θα ΠΑ] δὴ πΒοὰτ᾽ (111. Ρ. 289.) 1,Δ80}γ, [Π6 
Ῥγοχιμἶτυ, οὔϑθῃ ἱπαϊοδίθα ἰῃ ἐμ ΟἹά Τοβίδιιθης (θη. χὶϊ, 8 ; 
408. νἱ. 2, νἱῖ!. 9, 12, 17, χιϊ, 9), οὗ Βϑίμοὶ δπὰ Αἱ ᾿γίηρ δαδὲ 
οὗἁ 1ξ, ἰΒ Βα] 406 ; ἴον 51}}} 1168. φαϊΐθ 'π [6 ποὶρῃθουσμοοά οὗ 

Τανγτὰθ Αγὰ (ἰ,ἱς (μκὸ Ἂ ἴῃ Μ ΪΟΒ ὙΠθη. (Ρ. 129 1) ᾿δ8 

ΥἰΡΕΥ ἀραΐῃ ἀϊδοονουθὰ ἀπά ἀθπιοπβίχαίοά [6 ΑἹ (τῳ; }) οοη- 

)βοίαχοά ἴο ΡῈ ἴδογτθ ἱπάθοα ὃν ΒΡ. (ἰϊ. Ρ. 800), θαΐ ποὲ τϑοορ- 
πϊβοά. 

γυ. 8ὃ---Ἴ. Τὰ ΒοΙμ6ὶ 116 ϑομοίατβ οὐ ἴπ6 ῥσόρμοὶβ οοῃηβ ἴο 
ἘΠΙ5μ4 1 {86 ᾿πε6]]Πἴσοηςοθ : Κπονγοϑὲ ἔμοα, ἐμαὶ «ΓΘ μονδὰ Ὑ}}}} 
ἴαῖκθ ΑΥΤΑΥ͂ (ΠΥ Τηδϑίοσ ἔγοτη ἰῃγ μοδὰ ἰο-ἀαγ. ΕἸ ΙΒη8 ΔΏΒΥΤΘΙΒ: 
Ι αἶβδο Κπον ἰδ, θ6 β]απὲ; θϑοδῦβϑε 6 Κποὺν (δαὶ Ἐ"1)Δ ἢ ΠῸΠι 
ΠΌΤ ΠΥ πιβῃθὰ ἰο Κθορ [ἰ8 ἀρργοδοβίηρ ρἱογιβοδίϊοῃ βϑογαί. 
ΤῊ βδιηβ ἰ8 τϑρϑαίϊθα μη ΕΠ) Δ} τὴ ᾿ΐ8 αἰίθπάδηϊ ἀυτῖνθϑ δὲ 
Φοσῖοδο (ν. 5.) [πῃ Ῥοιἢ ρίαςοβ ἘΠ) ἢ ἀραΐῃ αἰξοπιρίβ ἴο ἱπάποθ 
δῖ. τα ηϊβῦοσ ἰο σϑιπαΐη Ὁ] ηα, θὰ 88 ἱπ ΟἸ]ρσαὶ, 80 αἶβο ἤδσθ, 
νι ποτὶ βοσθββ (νΥ. 4, 6.) ὙΠΘΥῪ ρὸ ὑπογοΐοσο ὈΟΓᾺ ΓἈΓΈΠΟΥ ἴὸ 
τη6 Φογάαη, ψἘ 116 ΗΡῪ βομοϊασβ οὗ {π6 ργοόρῃθῖβ ἤτοι «ϑυῖοθο 
ΦΌΠονν αἰπὶ αἱ ἃ ἀϊἰβίδποθ, δῃηά σϑιηδῖῃ βιδηάϊηρ ἴῃ βῖραῦ οὗὨ 186 
“ογάδη, ποῖ τ σοὶ λοπονΐβ οαιδα (560. ϑομπ).), θαϊ ἰο Β6 δγ6 
ὙΥ ΓΏ68868 οὗ [Π6 τα τδοῦϊου 8 τοπιονδὶ οὗ ἘΠπ6 Ὁ στοαὶ πηαβέϑγ (νυ. 7.) 
--Ὗ͵Ἴμιο Ἰουσηου, υϑῖοι ΕΠ 178} θοέοτα ἢ15 ἀδραγίατο ἔτοπιὶ [18 ΘΑ ΓῈ ἢ 
ταδάθ ἤοτι ΟἼραὶ ἐπσουρῃ ΒΘΙΒΟῚ ἀπά «6υῖσμο, νγᾶβ ποῖ ὉΠΪῪ 

. ἀοροπάθηξ οη (8ἷ8, αὶ Ἀ6 τασϑῦ Τοῦ ἢ αὲ [Π686 Ρ΄δοθ8 οῃ Ηἷδ χὰ Ὺ 
ἴο π6 ογάδη, θὰΐ 84 ουἹάθηῦυ {Π6 βαπιθ οὐ]θοῖ, ἴῸΣ ψ βῖοἢ Ὠἷ5 
Αϑοοηΐ [0 ΠΘΑΥΘΏ Ὑγ88 ΤΟΥΘΑΙΘα ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ (0 ΕἸ] 1888. Ὀαὲ αἶϑο ἰο 
1 βομοοἷβ οὗ {86 ρυόρῇθίβ δὲ Ββϑίῃοὶ ἀπὰ “οχίομο. Ἐ1|4}} βαϊὰ 
ἡπάβρα {μ8ὲ {86 [μογὰ 8θπὲ ῃἷπὶ ἐο Βοι]ιοὶ, ἰο «“εγίομο, ἴο {868 
Ψοτγάδῃ (νν. 3, 4, 6) ; μα ἔμ ἴοοῖκ {ῃϊ8 τουξθ ὑπάθγ [Π6 ἱχαρα]58 
οὔ πὸ Ηοὶγ ϑ'ρίτῖν, δηὰ τβῃθά θοέογ ἢἷ8 ἀθραγίυσο ἴοὸ υἱϑὶξ [ἢ 
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βοῇ οΪβ οὗὨ {π6 ρσορβοίβ ψμῖσι 6 δὰ ρ]αηέοα, ροσθαρ8 ἰο πιδκὸ 
ΒΟΙΏΘ [ἈΤΕΠΟΙ ΔΥΤαπροπιθηΐβ 'π ἔμθηι, ἰο ἱπαρατὶ δάἀπηοη 0 η8 ἀπά 
᾿ηβίγιο Ο8, 88 ἢ6 τηὶριΐ πᾶν οἴξθῃ ἄοπθ, δ 4}1 ϑυθηΐβ ὈῪ ἰδ 
ῬΓΘΒΘΠΟΘ ἴο Βέγθηρίμθη ἀπ σΟπῆγπὶ [Π6 ΒΟ] ΑΓΒ οὗ 116 ργορμϑίβ 

Π ἴη ἃ 11{8 οοπβοογαίβα ἕο ἔμ βοσνῖοβ οὐ π6 Ἰωογᾷ, πἱμοαΐ οχρϑοίηρς 
παι ΤΠΘΥ 6.6 Δρρυῖζθα ὈΥ {π6 ϑρίτιῦ οὗ [86 1ωρογά οὗ μῖβ. δρ- 
Ῥγοδομίηρ ἀδρασέυτο ἤγομι (818 116. Βαϊ 88 ᾿ιϊ8 αβοϑῃΐῦ ἴο βθᾶνθῃ 
τοοῖς Ρ]δο6 1688 οῃ ἷ8 οὐγῃ δοοοσηΐ ἴΠΔη οἡ 1δμαὲ οὗ ᾿Ϊ8 βυγνίνίηρ 
Διβϑοοαἴββ ἴῃ οἵοθ, ἀοα μδᾶ Τεανθαὶϑα ᾿ξ ἴο 850 τ 8 ΠΥ, ἰπ ογάον {παΐ, 
ἈῪ {π6 πιϊγαου]ουβ ρἱογιβοδίίϊοῃ οὗ [Π6]Σ τηδϑίθσ, ὑΠ6Ὺ ταῖρης θὲ 
8.}}} τηοτθ ἀοίοστηϊποά ἐμδῃ {Π6 Ὺ παά Ὀδθθῃ δυθὴ ὈΥ Ϊ8 πογάβ, 
6β8ο 8, 84 δά πιοη το η8, ἴο σοποππο ἴη {ποὲν οα Πρ π  Ππουΐ ἔδασ 
ΟΥ̓ ὑγοχι Ὁ] ηρ, Ἀθη {Παὶγ σγθαῦ τηδϑίου Ὑ 10} 818 ΤΑΊΡΉΥ βρί για] 
ῬΟΥ͂ΟΣ γγᾶ8 ΠΟ ἸΟΠΡΟΡ αὖ {πο ὶν 8146 ἴο ᾿Ἰπβίγαοί, δά νῖβο, αηα ῥγοίβοϊ 
ἴθ. Βαΐ Ῥοίοσθ 41} Ε]15Π.8, συβόσα 186 Ἰμογὰ μαὰ ἀρροϊπιθά 88 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΡ ἴὸ Ηἷπὶ (1 ΚΙ, χῖχ. 10), πιαϑὰ θ6 ργθραγθά ὃγ {Π6 ἰαϑέ. 
ῬαββαρῈ οὗ [ιἷβ πηδϑίϑ ἴο 6 {Ππ6 Ῥχοβθοιΐοῦ οὗ ἢἰ8 ψοσκ. Ηθ 
1μογοῖοσθ πουθῦ ἰθανθβ 8 5146, ἀπά νυν 865, πο ἀουδὺ αἷβο ἕγτοταω 
ἴδο ἱηπνατὰ ἱπιρα]80 οὔ τμ6 Ποὶγ ϑρίστῖο, το θ6 δὴ δυϑυ 688 οὗὨ Ϊ5 
δου βοαίίοη ἴπ ογάθυ ἰο τθοθῖνθ [86 βρί γίδια] ᾿μ μου ίδποθ οὔ {Π6 
Βγβίθοστι πὶ ᾿ιἷ8 ἀοραγίίηρ᾽ Βρίτἰαα] ἐλ ΠοΥ.----ΤῊθ ρἤγαβα τ 

ΝΝ ὈΡῸ» (ο ἴα ἔτομι οὐϑὺ {88 μι68α,᾽ 15 ποῖ ΘΧδοῦ Υ δααίΐνα- 

Ἰοπὶ σὰ ΤΝῸ οὐ ὩΝῸ τ» (νν. 9, 10), ἀπά 18 οσχρίαἰπϑά ποῖ 

ΤΩΘΙΘΙΥ ὈΥ 115, ταν τΠπ6 βοβοῖατβ βαὲ δὲ ἐμ ἔβοξ οὐΓ ἐμοῖσ τηδβίου 
(οοΡ. Αοἰβ χχὶϊ. 8, ἀπά Ὑιτίηρα, 46 ϑγηπασ. υοὲ. Ὁ. 167 8.) θαϊ 
οοπίδίῃβ δῃ ἰπΕπηδίϊοι οὗ 18 σϑίηονἃὶ ΕΥ̓͂ Δϑοθηαίηρ ἱπίο μθάνθῃ, 
88 ἐπαίρειν ἃπὰ ἀναλαμβάνειν Αεἰ8 1. 9, 10. 

᾿ς νυ, 8---10. Ατὐτῖνεά αἱ π6 Ψογάδῃ, ἘΠ|7}6 ἢ ἔα ῖκοθ ἢΐθ ρσορῇοῦβ 
τη 116, 10}}8 10 ἰορσοίῃθῦ, δῃα βιηϊΐθθ [Πμ6 Ὑγαίοσ τ ἢ ἰδ, προπ 
ψΒο 10 ραγίβ ἈΠΠ ΟῚ ἀπά {1 ΠΟΥ, 80 πὲ [Π6 ὕννο ΡῸ ονθὺ οἡ ἀγῪ 
σῖουπά. Τῆι τηδπηῖ]6 ( ΤΥ ΠΝ) {Π6 οχίθιτια] βϑυτηθοὶ οὔ {Π6 ῥγο- 

Ῥμεοίϊο οοθ (οοσιρ. οἡ ἱ. 8), 18 ἴθ Ῥθαγοῦ οὔ [Π6 ᾿πυ β:Ὁ]γ ορογαῦ- 
ἴῃς Τινπθ μόνον οὐ {π6 ϑρί τι, τ ο ἱπβρίγοα 116 ῥγορμοῖ. 
ΤῊ τηῖγδοῖθ 18 ἀπαϊοσοιβ ἴο 186 τ] Γϑοῦ] οι 8 ἀἰν! αἴηρ οἵ {μ6 Βεά 
868 ὈΥ {Π6 τοά οὗ Μοβ68 βίγοίομῃβα ονϑὺ (ἔχ. χῖν. 16, 21), θὰϊ 
γοῖ 80 ρϑοῦ αν ἀπά 50 ρϑυἕθοι! Υ οουγοβροπάϊηρσ ἰο ἴΠ6 ργορλοίὶς 
Πδμαγδοῖοῦ οἵ Ἐ]1] 4}, {Πα τυ 104] ΙΘαροπα σου] πονοῦ πᾶνε ἀσνϊβθᾶ 
ἧι, Μοβοβ ἐπ Ἰϑδάθγ οὗ {86 Ῥθορίθ δοσοιῃρ  !βῃ68 ἢΪ8 τηῖγϑοΐθ ΒΥ 

εν-ὀ 
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μι]8 Βῃθρ ον Β τοά, ΕἼ) 8} 1μ6 ργορμϑὶ ἀν᾽ 468 [μ6 νγαῖοσ στ Εἷς 
ΡῬτορβοξῖς τηδηΐῖθ. Ὑ}6 ἅπαξ λεγ. Ὀδὰ 411 16 ἀποίθηϊ νϑγαίοῃβ 
Ἵχοθρῦ 186 Ασδῦϊς στο πάϑν ὈῪ οοπυοῖυϊέ, Ἔζοπι σι ίοι οἷον χλαμυς, 

186 τηδηῖ]6, ΕἸΖεὶς. χχνυτὶ. 24, οοπιρ. Ἡβνοτη. οὐ ἢ 6 Ῥαββαρθ, ν. 
94. Οπ τ}6 ἔδσί μον θδηκ ΕἼ} 4} σταηΐβ ἰοὸ ἘΣ 18}18 ἃ 1αϑὲ σϑαιϑβέ 
Βοΐοτα ἢἷ8 ἀθραγίαγθ, ἴπ 1Π6 οϑγίδιη οοπβάθηοθ {πᾶὶ {Π6 Τιοτά δὲ 
μιῖ8 Θῃ γθαυ Ὑ}}}} θοβύου 16 προ Ηἷπι, ἀπά ΕἸ ἰβῃ8. αβϑῖ8, “Ἰμοὶ ἃ 
ἄοπθ] ρογϊζοῃ ἴπ ΤΠΥ βρί τις ἩΠΤῚΣ ὈΣ Ἔ Ρθ. ἴο τηθ (θοτηθ 

ὉΡΟΙ τη0.) ΤῊΐΒ τοχποβὶ, οὐ ψμΐο ΕἸ ΔΉ βαγβ, “ “ποὺ ἢαϑὲ 
αϑκοὰ ἃ μαγὰ {πίπρ,᾿" ἸΏΔΠΥ ᾿πίθγργθίοσβ ἔτοπὶ ΕΡῃταῖτα ὅ'γγ. δπά 
Τμοοάογοὶ ἰο Εἰ ὅβίες. απ Κυυηηδοθοῦ (1π Π5 ΕΠ1)8}}}) πᾶν 80 
ταϊϑα! ἀογβίοοά, 858 1 ἘΠ]1588 ᾿ιαὰ ἀοβῖγοα {π6 ἀου]βα τηθαβατα οὗ 
186 βρί τς οὔ Ἐ]}) ἢ (( Ἰοὺ ΠΥ βρίσῖῦ θῈ ἀου}]6 ἴῃ τιθ,᾿" Τωαί μοῦ 
αἴοσ {πὸ Ὑ]ρ.), το ΤΠ θη Βοῖὴθ τϑίθχ τὸ 18, ἐμαὐ Ἐ],8Π8 ρδγ- 
[οστηϑά τηποΐ ποῦ δηα ταποῖ στοδίθυ τ ἶτ8 0168 ἔπη ἘἸ]]8 ἢ (869 
ΟἸ6ν. ου {π6 ράββαᾶρθ, δῃά Ῥ(βιοσυ, ἀπ. υθα. Ρ. 442 [.), οἴ 6.8, 85 
ἸΚδβίοσ ἱ. Ρ. 4. Ρ. 82, υπάουβίαπά οὐ {πὸ “ἐριῆ οὗἉ ρῥγορῇθοῦ δηά 
ταῖγβϑοὶβ,᾽᾿ οὐ Ἔὐθῃ, 88 Κυθμηδοθογ, οὗ {1|18, (μαὲ 186 βρίγί! οὗ 
ἘΠΙΒμ4 45 Δ ΘυΔῃρΡΌ]108] Βρ᾿ ΓΙ γὰ8 106 ἃ8 στϑαῖ ἃ5 [6 ἰθραὶ 
Ββρὶ τὶ οὗ ΕΠ]. Βαϊ {Π18 βΒθπ86. ποι μον 1168 ἴῃ [Π6 τγογ 8, ΠΟΥ 
ΦΌ]]ονν8 ἔοτλ [6 δηϑνοῦ οὐ ΕΠ1}4ἢ, ΠΟΥ σδῃ 500} ἃ τϑδίϊοη ἴὸ 
ἘΠΠ]6ἢ ΡῸ ῥγονβὰ ἤοτα {π8 118 ἀπά δοίβ οὗ Ε]18:4. ΤΠθ Ὄχργθβ- 
βῖοιι ὩΣ) Ἔ» ΡΥΟΡΘΥΥ ἃ του μι}, ἃ γαϊΐοη οὗἉ ἔνγο, ἀογίγϑα ἔγοπι 

186 σαβίοπι οὗ βοξξϊηρ' ὈΘίοσθ ἐμ ρϑύβοῃ, νῆμα ἰδ 18 ἱπίθπάϑα ἰοὸ 
Βοποῦ, 8 ἔσο ο ] 4 ΟΣ δυύθῃ τηδη 0] 4 ροσίίομ, (οοπιρ. αθῃ. χἱ!, 
84 απὰ Βοβθῆῃ. Α. αν. Μογρθη!. ἱ. ρ. 207) βίδῃ 45 μοσα δπὰ ἰπ 
Ζεςδ. χιϊ. 8, (οορ. Ηδηρβίθηρ. ΟἸ γί β(ο]. 11. ῥ. 842 8..), ἴῃ ονὶ- 
ἄδηϊ χοϊαϊΐοη ἰο Πθυϊ. χχὶ. 17, συ μοτθ 1 ἀοηοΐῖθβ ἐδ ἀου]θ 

Ῥογέίοι, το ἐμ βγβέροση τοοοίνοα ἴῃ [π6 ᾿πβουϊίαποθ οὗ ἢΐ8 
ξαῖμον.} Βοβεϊησ οα {{|8 ἴατν, δοοογάϊηρ ἰο σι ϊο τΠ6 βγβίθοσῃ ἰ8 
ἴο τϑοϑῖγϑ ἤτοπι Ηἷβ ἔε μου “Ὁ ἘΝ. ὝΣΙΝ ὅ58 ΣΤ Ῥ 88 ἱπῃοσῖ- 

ἴδῃοο, ΕἸΠ18}18 8818 [Ὁ Εἰ παΒ61 88 Ἠΐβ βγβέθοσῃ Βρί τίξαα] βοπ ἐΠ6 
ἀοΌ}]6 ρογίϊοι 'π (οΣ) Π18 βρὶ ἰδ, 88 18 ἱηβογι απο ὙΠ [818 

1 ΤῊΪϊβΒ ἀθρθηάθηοθ οὗὁὨ οἷν ρϑῆβαρθ οὐ Ὠσαί. χχὶ. 17, ζουιπουὶν ροτ- 
οοἰνοά Υ 8. Μυπείον,  ίδὶ., ατοῖ,, 560. ΚὅΐἽςβπι., Οβῖην. Δηα οἶβοτΒ, 
Βα8 δρϑδὶπ ἷἰπ ΟἿΣ {1π|08 τοοοϊνϑὰ δτθαὶ ῬΓΟΙΩΪΠΘΏΟΟ ἄοτα Ησοτί ἴ, Ρ. 4. Ρ. 
43, δηὰ Ηδηρβίοην. Βοϊίτ. ἱϊ. Ρ. 188 ἢ 

3 ἘΠΊ6μ8 τοβδγάθ Εἰ πι86} 88 βτβίθογῃ βοὴ ἴπ τοϊϑέϊου ἰο ἐδ6 οἵμος 

-. 
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δρτθθὰ αἷδὸ [Π6 δῆϑννεν οὔ ἘΠ] 8} : “' βου [ιᾶ8ὲ δβκοά ἃ δαγά ἐπϊηρ," 
ΒΆΥ͂Β ἢ6, ποῖ Ὀθοϑῖι86, 88 Οδ]πιοὶ {π|ηΚ8, ἢ δα οχρθοίθα, “"ἔδμαὶ 

ἘΠέΒμἃ σγου]ὰ οοῃίθας Ὠΐπι86}} ὙΠ δβκίηρ βοῖιθ ροσοη οὗ δἷβ 
ϑατταθη!β ΟἹ ᾿ΐἷβ τλου 880 168 (1), οΥὁἹ ΘνΘῃ οὗ δἷ8 δας ΠΟΥ Υ οΓ οοπηβεὶ 
ἔον [86 ρονοσγῃτηθηΐ οὔ ἐπ οΟὔΒ6Ὶ ρυορΘία, Ραΐ Ὀδοδαβα {Π6 στδης 
οὗ (μῖ8β ροομ Ιὰγ ποῖ ἴῃ ᾽ἷ8 οὐ Ὀαΐ ἴπ Οοα᾽ 8 ρονγοῦ ΟὨΪΥ, 
οῃ ΜΠ ΐοἢ δοοοαηΐ ΒΘ οοπηθοῖβ 18 ξ]Β]ταθπὶ ἢ ἃ οομπάϊου 
ἀορομῃάϊηρ ποῦ οα δΐ8 Μ}} θὰ οἡ ἴΠ6 Ὀινίμθ ἀΐβροβαὶ: “1 
1δοῦ 866 π16) ἤθη 1 δὰ ἰακθῃ οπὶ (Π66, 1 588}} Β6 δὸ υῃΐο 
ἴθ; δαΐ 1 ποῖ, 10 884}} ποὺ 6 50 (ν. 10.) Δορογάϊηρσ 
ἴο Ὠΐβ οὐγὰ ἱποὶπαδίοη Ἐ])ΔὮ βῃθά ποῖ ἴο "αν ΕἸ 1888 βίαπιά- 
ἴῃ 80 ὨΘᾺΓ Εἷπὶ 88 8ἃπ δυϑυ 688 οὗ 18 ἀθραγίασ ἔγοπη ἐπα 
ϑασῖϊ, θαΐ Ππομ ᾿͵8 σοηδίδηϊ τοῖι88] ἰο ἰθαᾶνθ εἴτωη 6 84 [πὲ δ 

ουυ]ὰ ποῖ δβοᾶρθ ἔγομη ῃΐμι. Ηο ἐβμογοίοχσα ἰϑδ 1 ἴο (η6 1,οσά, 
ἈΠ πιϑάθ {μ18 Ὠϊνίηθ ἀΐβροβαὶ ἃ βίρῃ ἰο Ἐ]15:8, τ μθέμογ Ἐῃ 6 
Ἰμογὰ ψουά ρταμΐ 18 τθαπθϑὲ Οὐ ποῖ. Μογθονοῦ 88 τϑαπαβὶ 
1156} ᾿τη ρ}168. ἃ β8ρ᾽ γ[4] ἀθρθηάθηοθ οα ὑμ6 ρᾶγὲ οὗ [πΠ6 ροιϊ- 
τἰοποσ, δὰ οἡ {818 δεοουηὶ Ἐ]βμα σου] ποῦ ροββι ν᾽ ἀθδῖσο τμδὶ 
1Π9 ἀοι}]6 τηθαϑθγα οὗ 86 βρί τὶ οὔ ἘΠ|)4 ἢ βῃου]αά θ6 ἱτπηραγίοά 
ο μίπι. Ηδ {πὲ ἰ8 ἀδραγίϊῃρ οαῃποῦ Ὀθαποϑίῃ ἰο ᾿ἷ8 Ποἷγ τποσθ 
1Π8ῃ Πα Ηἰπηβ6 1  μὰ8, Ὑ]ὰΒ [Π6 δοῦν οὗ Ἐ]1811ὰ ἴῃ σοπηρατίϑοη 
ψ ἢ ἐμαὶ οὗ ΕἸ1)6}] ἀρρθασβ ἴο θ6 βυβογάϊπαίθβι Ηδ βίαμἀβ8 απὰ 
Δοΐβ ΟὨ]Υ 88 ἴπ|6 ργοβθοιΐον οὔ [Π6 ὑγοσκ ἄοπο Ὀγ ΕἸ} 8ἢ, ποῖ ΟὨΪΥ 
Θχίθσμ ΠΥ ἴῃ το αὐίοη το {Π6 :Δο]αύογβ, δαΐ ἸΠ ΘΓΏΔΙΪΥ ἰῃ τοραγὰ ἴο 
1.6 80.008 οὗὨἩ 1π6 ργόρῃθίβ. ἘΠ] 8μα ρογίοστηϑά {μ9 ἀποϊπεϊπηρ οὗ 
ὅοδα ἀπά Ηδζβϑοὶ θιηἰγαβίθα ἰο Ἐ]1}αἢν, πὰ {μου ΌΥ γθα]Ζθβ ἐμ 6 
οχθγραϊΐοῃ οὐ {Π|6 ἤοῦβα οὗ ΑΒὰΡ δηποιποϑά ἰὸ Ἀπ Ὀγ ΕΠ] ΔΕ ; 
Ὧ6 ΟΠΪΥ τηδἱπἰϑὶηβ δπα Ομ υβ68 0Π6 80110018 οὗἩὁ ἔθ ῥγορβεῖβ, 
μι οὶ ἘΠ] ΔΒ Ἰοαπἀοὰ. Απά ποὶ Ἐ]δη8 δαὶ Ἐ]1]4}} ἀρρθᾶσβ 858 189 
φοΥρ β οὗ 1ῃ9 ργορμθῖβ δοηρ τ Μόβοθ 116 τοργθβοηίδεῖνθ 
οὔ 6 Ἰανν, οα ἴΠ6 πιοπηὺ οὗὨἨ 1π6 ἐγαπββριιγαίίοη οὐ ΟἸ σῖβὲ (Μὲ. 
ΧΥΪΙ, 4), σοπνοσβίηρ σῃ ἼΠ6 Ἰωογὰ το τνὰ8 οοπηθ ἴο οοΙηρ]θῖθ 
[116 αν ἀπά {Π|ὸ ῥτορῇμοῖβ. (Μαϊ. ν. 17.) ΟἿΪΥ ἃ ααϊίθ οχίοσπα 
πιοάθ οὗ νἱοπῖηρ [π6 στθαῖθσ ΠΌΠΙΡΟΥ οὗὨἨ [6 τηΐγαο]98 ρεσίοσιηϑα 
Ὀγ ΕΠ ΙΒμα οἂπ ἀἴβοονου ἴῃ {Ππ6πὶ ἃ ῥσοοῦ παὲ ἀοι]9 {π6 βρίτίε οὗ 

Ὁ ΜΝΩΣΙΤ ἢν ἰμϑϑιιυο 88 ἢθ νγ88 οδ᾽ ἰϑὰ Ὀγ ΕἸ] 178} δὲ 86 οοπιπδ ἃ 

οἵ Θοἄ ἴο ΡὈ6 .εἶβ βιιθοθββοῦ, πού ροῦθαρβ Βδοϑυδο μ6 μδὰ θθϑῃ (86 3οδβοῖαν 
οὗ ΕἸ 176} Ἰου ρον ἰμδπ {86 οἵα 8ο}8 οὗ (86 ργορδοίβ ϑἀυοδίοϑαά ὈῪ πὶ. 
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ἘΠΠ ΔΒ σϑϑιθά ἀρο Πἷπι.--- ΟἹ ἐμ6 ἔοσπι πρῷ ἴοσ προ ΘΟΠΊΡ. 

Ἐν. αγ. ὃ 351, πὰ νὴ τοραγὰ ἕο [6 βθῆβο οοτρ. θη. ν. 34. 
ΜΝ. 11. ὙΥΉΙ6 ΒῈῪ τα Κοα τὴ ὁπ6 ποῦ ̓ 85 ΠΠΘῪ νγοπὲ ἢ, 

“6 Βο] αὶ {ποτὲ (ἀρρθᾶγβ βι 46] γ) ἃ Ἵπαγῖοὶ οὐ ἢγθ ἀπα Ἰοσβοβ οὗ 
ἤγϑ, μι ο ραγίθα ἴπότι ὈΟΙΝ ἀϑυπάοῦ ; ἀπὰ ἘΠ]174}} τγθηΐ ἊΡ ἴῃ 
[86 Τετηρεδί ἴο πϑαυθη." ΤΉ 86η89 οὗἉ [Ἡϊ8 8ο οἤδθη πηϊεϊη ογργοίθά 
δῃ 4 γτεἸθοῖρα τοΐγβο]ϑὶ ἀἰβοογῃ 10 }6 ὈΥ τ 18, (Το βυάάθη]Υ γθπιονθᾶ 
ἘΠ 4ἢ τὸ Πμοᾶνθη ; Β6 ἴοὸῖκ ἷπι ΔΌΘΔΥ ἰοὸ ἰΠλ861, 88 ἴπ ἔΌΣΤΊΟΥ 
τἴτηο8. Εἰποοῖ, θη. γ. 24, Ὅτη Ἐ] 88 δη ἃ ΠΌτα [86 Θαυίῃ (φοτΩρ. 
νυ. 9, 10.) Τὴ γϑῃιουϑὶ ἰοοὶς ρ]αθθ γγϑοϑ ἴῃ [86 ἐθπιρθϑί, 88 

ΤᾺ 6. ΒΔ8 ῬΓΟρΟΙΪΥ τοπάθγθα ἴδ. "Ὁ ἸΒΌΑΙΥ βίοστω- 14, ἀπά 
οκῃ ἃ ἤρτιο οὗ {πὸ Ὀϊνῖπο Ἰμαρτηοπίβ (18. χχῖχ. 6, χ]. 34, χὶϊ. 
10), ἀοποίθβ ἔπ {παπά δυβίοστη ἴῃ Ὑ] οι ἀοα ἀἰ8ρ| αν 8 ἢ 18 οπληὶ- 
Ῥοΐθῃοβ ἴῃ [Π6 τηοβὲ βυυ Εἰ Πρ ΤΠΔΠΠΘΥ, Δ Πα ΥἹΒΙΙΥ πηδη 858. Ηἷβ 
ῬΓΘΒΘΠῸΘ οα [ἢ οαγ. ὙΠ 6 Πον} ἢ ΘΠΒνΘΓΒ {0}, Χχχυ . 1, 
ΧΑ]. 10, ΘΙ ἿΏ πὰ ἈρΡρΘατβ ἴο ἘΖακίεὶ, ἱ. 4, πὶ 1ῃ 8. γηγ 

τῷ ἴῃ ἃ δτεαὶ οἰουα οὗ ἔτα ἴῃ {ῃ6 τοϊάϑὲ οὔ ψ μῖ οι μα βαὲ ον 

ἐμὲ Ὁποταδα. [ἢ οὐχ Ρᾶδββαρβ ἴ|6 ΣγΨῸ ἰδ 86 ἡπυπαδγβίοστῃ, 
186 ἰθπηραϑὺ δοοοσηρδηϊθα ἹὮ 8ἢ ἀρρθάγϑηοο οὗὨ ἔγο, ὑπδὺ ργο- 
8018 1861} 10 [πΠ6 6γ6 οἵ Ἐ]1ΒΠ8 88 ἃ ομαγίοι οὗ ἔσθ ἀπὰ ]ΟσβῈ8 οὖ 
Βγο, οὐ νυ θῖ ἢ ἘΠ] 7 8} ρο68 ἴο βϑᾶνθη. Ὅ16 ΓπΠΠἀογβίοστη 18 [Π6 
ΘΑΥΠΙΥ βυθδβίγαϊατα οὗ {πΠ6 ΤΠΘΟρἤδην ; [Π6 Ἄοδατίοὶ οὗ ἔγθ νη 
δια Βογβθβ οὗ ἤσβ [Π6 βυτωθο]ς ἔοστηῃ, ἰπ Β1οῖ [86 Τϑηλονδὶ οὗ 18 
ΤΩΔΒΙΘΥ ἰπίο ἤθᾶνθῃ 18 ργθβθηϊθα ἰὸ 11:6 νἱϑὺν οὗὨ 1.6 βαγνί νην 
ἘΠΙσμα. ΑἹ] οἵαν ααθδβίϊομβ οοποογηΐηρ [88 παίατα οὗ {Π6 βΘσῪ 
ομαγίοῖ, ἔδ6 ρ]δοα ἔγοπι νοι ΕἸ178}} νγᾶβ (8 Κθη, {π6 ἀΔΥ οὗ δἷ8 
Δϑοθῃϑίοη, ὙΒϊοῆ Ο. ἃ 1,80. δββίρῃβ δοοογάϊηρ ἰο {86 Βοιηῖβὶ 
ΤΩΔΙΕΥΤΟΪΟΡΎ ἴο ἐτνθη ἢ} { 1]Υ οὗ ἴΠ6 πἰποίθθη!ἢ γϑαῦ οὗ “6 }ο8- 

1 ΤῊ ἀχϑρεοί. ΗΔ. ρΡ. 9 οἡ {Π6 ραββᾶρθ ϑηΐδθγβ ἰδίο 4}] οοποοῖνδοϊα 
ΠΑΓΌΓΔΙ ΘΧΡΙ δηδίϊοπ ; {πμδὲ τὸ μὸ 88 βίσποκ τῖἢ ΠΡ πρ, οαττῖοα 
ΔΎΔΥ ὈΥ 8 ΠΌΓΣΤΙΟΒΏΘ, ΟΥ 8 Ψ δἰ τ νὰ, ΟΥ ἃ τγαϊθυβροαί, οὐ. δυσὶ ἴῃ (Π6 
βδηά, οὐ ἰοθβοα ἰηΐο {Π6 νΔ]]6Ύ οὐ ἰῃΐο ὑμὸ Ψογάδπ, οὐ οδιτίϑὰ οἱ ἴῃ ἃ 
οδαγίοῦ Ὀγ [6 Κίηρ᾽Β ραδγάβ, οὐ [Πδὶ ὯΘ Ἰοβὲ ΗΒ Ὁ ἴῃ ἃ οἰοπὰ ἀθβοθπά- 
ἱπρ' ρου [86 πιουηίδιη δηὰ τγᾶβ 8{1}} δ] νϑ; οὐ ὑπαὶ ἐπ Ὠδγγδεῖνο 18 
Θηἶγ ὁ νἱδίοη ἐμαί ΕἼ188 δὰ ἴπ ΒΒ βθορ, ἀυγίπρ πῖον ΕἸ 78} Ἰοῖἃ 
Βῖπι. Νοῖ οοπίϑηϊ, Βονγονασ, Σὺ 0818, 16 ἸΔΒΕΥ Ὀτΐηρβ ἑογυνγαγὰ {86 
ΤΌ]. 8. οὐὁἨ Ἀϑδίμοθπ ταν βο]ΟΡῪ οοποογηΐηρ [86 σηϊγδουϊουθ τοπιοναὶ οὗ 
Ηδδρορος, ΤΊ ποποβ, ααπυπιθάθβ, Πουηαΐαβ, οἱο., "πὶ ογᾶθν ὑο ρῖνϑ {86 
βίϑιηρ οὗ ἃ τυυτῇ ἰο ἴΠ6 πδγγαίνο ἕου νν αἰοἢ {Π6 ται οηδ 8 μανθ 890 
ἀεοοϊατοά {μϑιηβοῖνοβ ἴῃ [86 τοῦ κθ υοίεα αἱ 1 Κι, χνυῖϊ. 

““. 

. 
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Βαρβαῖ' δπ4 80 οὔ, ἱπίο σοι [μ6 οἷἀοΡ θχροβίϊογβ βηΐθγθά, 8.γὸ 
ἴο 06 ἀνοϊ 63 48 Ἀπριοβίδθ]8 ἀἰβαυ δι τοηβ δοοὰῦ τηδίΐογβ, τ ῖο ἢ 
ΒΌΓΡΑΒΒ [86 1ϊἰπη118 οὗ ΟἿ ϑασγίμ]γ ἐπουρὶῦ ἀπ σου ργθμθπβίοα .---- 
Τλ6 δβοθηὶ οὗ ΕἸ] 1) ἱι 18 πιογα ἔγθα θη ΕΠΥ οοπιραγοα τῖ τμ δὲ οὗ 
ΟἸισίβε, δηὰ θοὺμ ἀγθ σθδ]]Υ Αἰ κθ πὶ (π|8 τοβρθοῖ, ἐμαὶ ΕἸ) 6} 88 
ΟἸτῖβε Ἰοῖδ τ1λ6 δα!» ποῖ ἴῃ [88 ΨΥ οὗ δαυι ΠΥ ἀθαίῃ, θαΐ ἴπ 
οἶμον γϑϑρθοῖϑ [6 Ὺ 8.6 ἀο.1658 ἴο Ὧ6 ἀἰβιρσΌΒη6α, ΕἼ }7}8}), 85 
ϑουνϑῃΐ οὐ 1{π6 Τωογὰ, 88 ταδί οὗ {68 1ανν, ννβο ργεδοιιοὰ σῖῈ ἢ 
.υῖ8 ΒοΥΥ 268] {86 ἤτα οὔ {Π6 ἀπρον οὗ {η86 Ὠνὶπο σὶρ θοιβη688 ἴο 
ἐἶι6 ἀροβίαϊθ σοπογαίίοῃ οἵ ἷβ {ἰπ|6 ὉῪ ψγοσὰ δῃά ἀθϑά, 18 γοπιονϑά 
ἴο Βοανθη ὉΥ ἐπ Ιμοτά ἴπ ὑμ6 βου ἰοπηροδί, [86 βυυτθο] οἵἁ 189 
πα ϊοία! τἱρηυθοῦβη88 οὐ αοα ; ΟἸ τῖβί, 88. {π6 ϑοῃ, ἴο ἡ βοπι 8}} 
ΡΟΝΕΣ ἴπ μθᾶνθῃ Πα ὁπ θαγίῃ νγὰ8 σίνϑη, δεΐηρ ἰγαπβῆρτιγθα ὈῪ 
Ηἷβ τεϑασγθοίίοῃ ἰηἴο (88 ἱτρϑγβ:8Ὁ]6 Ὀἰνίπϑ παΐασο, γοιασηθά ὈΥ͂ 
νἰγίαθ οὗ 8 οἴοσῃαὶ (σοαμοδά ἰο ἴΠ6 Εδίμον, γὰβ ἔθ ἂρ Ὀοΐοτο 
1}6 6γ68 οὗ ἢἷ8 ἀἸ5οἶμ]68, ἀῃά ἃ οἱουα γϑοοῖνϑα ἷπι μα γασίηρ Β18 
ἔοστῃ ἴοι {ποὶν νἱονν, [0Κ. χχῖν. 51; Αοἰϑὶ. 9. ΤῊ δβοθηΐ οὗ οὰσ 

ῬΓΟρ ες [88 α͵8ο Ὀθθη μ᾽ αοθα 5146 ὈΥ 81:46 νυ ῖτ [Π6 ἀθδί οὗ Μοβεϑ ; 
Ῥυϊ Μοββϑβ ἀΐθά, δῃ νγὰβ ἀρροϊπἰθά οῃ δοοουηῖ οὗ Ηΐβ βὶπ ἔο ἀϊδ ἴῃ 
το ψ ] Δ γπθ88 (Ὠ θαΐ. χχχὶ!, 49 8..), ἀπά νγᾶβ ΟὨΪ]Υ Ὀαγῖοα Ὀγ τ 
Τμογ, βο {πδὲ πὸ πιδῃ βᾶνγ ὶβ στάνο (Πθαϊ. χχχῖν. ὅ Ὁ) Οαοά 
1Ππ8 σαιι8οα Πΐπι ἴο ἰαϑῖθ οἴ ἀθαὶ 88 186 ρα βηπιοης οὗ Ηἷ8 βίῃ, Ὀὰϊ 
ἩΙ μάγον μἰπὶ ον ἀθαὶ ἔγοπι [86 ρονγοῦ οἵὁἩ ἀθαῖῇῃ (οορ. 46 
γ. 9 απὰ Μ. Βαυπηραγίοη, 1160]. Οπῖπι. οα [86 Ο. Τὶ ἱ. 2, Ρ. δ66.) 
ἘΠΠ)6ἢ ἀἰά ποὲ ἀϊο, θυ  τγα8, ὈῪ ἃ ταϊγαου]οὰβ ομδηρο (1 Οὐον. χν. 
δ1 ἢν, 1 Τοβ. ἱν. 1ὅ β..) ἴἀκθὴ Ἂρ ἴο βθαυθῆ. ΤὨΐβ ἀἸ βόγθησα ἰ8 

1 ΤῊΘ γϑδγ οὗ {86 δϑοοπὺ οὗ ΟὟ ρὑγορδοὶ οδῃποὶ 06 δβοδγίδί πρά, 88 ν. 
1 οοπέδί 8 πο ἄδίθ, δἰ μου ρ ἢ τ ἸΩΔῪ ἱπέδν ἔγοτη [86 ἬἭγάδυ οὗ ουγ ϑϑοίίοῃ, 
ἐδπαὶ 18 ἰοοκ ῥΙδοθ ποὶ Ἰοπρ' δῇτεσ (86 ἀθαίῃ οὗ Α Ββαζίδῃ οὐἉ [βγϑε]. 
"3 Οπ ἐπἰ8 ρτουπά αἷβὸ γὸ ἀϊβοϊδῖτα (89 τῖβῃ πῖ Βτ. Βδῦογ (ἀ. 
Ἐς. ἃ, Α.Τ. 11. Ρ.. 208), ἴο υπάοτγϑίαπα Ῥ ἈΠ] ΒΟρ ἢ Ϊ Δ ]γ [86 ὩΘΟΘΒΒΙΥ͂ 
οὗὨ (δῖ8 τηΐγδοὶθ δπὰ ἰο ἀβάυοθ ἔγομι 1ΐ, “τὲ ἱπ ΕἸ) 8} (86 56] "οοη- 
βοϊουβηθββ οὗ {μ9 δυβοϊαίθ ϑρί γι ὕ νγνδϑ (πδὲ το ἢ δα θδίδ πε Ὺ ορογαίθα." 
Εν (18 ρῥγοροβι ἐἴοη, 88 17Χ6}1 ἃ8 118 ἴα μον Θχρ !οδίΐοη, “ 1τ τγὰ8 {80 
Ὀινΐίπο ρτδοο, ΜΝ Ποῖ τυ Πἄγονν (ῃ 6 Ζοδὶοῖ ἔσο Ε18 Θοπῆ!οἰ8 δηὰ ργοβοσυεα 
Βῖτα ἰὰ ΒΪ8 Κίπρᾷἄοπι 8ἃ8 ἃ βεουγγ [Ὁ (86 αΐηΓ6 γϑιηοναὶ οἵ {π6 ορροεῖ- 
ἴἴοη, δῃὰ αἱ {86 88π|6 {πη [86 ῬΤΟΟΘΒΒ οὗἉ [86 Ῥϑγβοπδὶ ιν οἵ ΕἸ 1) δ, ττθο 
ἐπ {80 μαΐπ οἵ δὶβ νδῖῃ ὑυγθδί! πρ, ντδ8 ἀἴγθοιΥ προ ]θὰ ἰο 866 18 ἰδβὶς 
δηὰ Ἀἷβ ρογϑοι ἐμδὺ γγ88 θουπὰ ὰρ 1 ἰξ, βοουγοα, δὰ ᾿ιδᾶ ἴξ δοουτεά 
ἴῃ ἴθ γθιηοναὶ ""---τϑϑίβ οὰ {86 ῥϑειιοίβιϊς υίϑιν οὗ ἐμίηρβ, μον ἄοες 
ποὲ υῃϊΐίο Ραΐ οοπίουπα μονα δηὰ οατίϊ, Θά δὰ (δ 6 ογθδαίαγο. 
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αυϊ8 ἴπ Κοαρίηρ ἱἢ ἐῃ6 ὉΠαγδοίοσ οὐ {π6 ἔτο τη οὔ Θοά. 
Μοβθβ, [π6 Ἰανγρῖνοι, ροββ 'π [86 ὙΑῪ οὗὨἨἁ 1μ6 ἴανγ, τἰοῖι ρου κα 
ἀθαι 88 [Π|θ τσᾶρθ8 οὔ βίῃ (οι. υἱ, 28, υἱῖ. 18), ἔτοπαι 189 ΘΑ ΠΥ 
18. ἘΠ|]αἢ, 186 ῥγορμοῖ, σῆο ἰβ ογάαίϊπϑά Ὁ} οογγθοίίΐοῃ ἴο 
βαίαγο {{π|68 (ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἰς καιρούς), ἴο Ῥδοιν [ἢ 
στ ῬΘίΌΤΘ [86 Ἰπαρπιοπί, ἰο ἔασι ἐμ6 μθατὲ οὔ ἐμ ξαίμοῦ ἰο 
1Π6 801, 8η4 ἴο χϑβϑίοσϑ {π6 ἐγίθϑβ οὗ 1βγαοὶ (ϑί. 48, 10), ἰ5 ἐακϑη 
ἔτοτῃ {}|18 νου] ἰο μθᾶνθη 88 88 ΦΟσθσαηποῦ οὗ ΟἸγίβέ (ΔΜἅ]. 1. 
28 ἔ, Μαῖι. χὶ. 10 14) πῖεμοαι ἐαβείηρ᾽ ἀοαιῃ, ργθάϊοιίπρ {π6 δβοθη- 
βῖοῃ οὔ Π Ἰμογά, τγμο, Ὀγ Ηἷβ τθβυσγθοιίοι ἔγοτι {6 ἀθδᾶ ἰακίησ 
186 5Βεϊπρ' ἔΐοτι ἀθδε!ι ἀπά {Π6 νἱοίονυ ἔγοιῃ μ6}1 (1 Οογ. χν. 58) δβ 
186 ΔΒ] Βμον οὔ {Π6 οἴιγβθ οὗ βἰπ δῃ!ὰ φομφθθγον οὗ ἀθδε!ι ἀπά ἐπ6 
δτϑνθ, Ἀβθθηἀ8 ἰπίο βθᾶγθῃ [0 {116 σῖριιρ Βαπὰ οἵ ἐπ Εδίμου οα 
ΒΙρῃ.1 ΄ : 

ΠῚ πὸ Βοϊὰ {686 ραγβ!!ε8 8 βοίνγθουθ Μοβϑϑ, ΕἸ 8Ἐ, δπὰ Οπγῖβὲ, 
ἰοροίμον τὴ} 086 ἱπιροτί, 88 ἀϊβοαββθα οἱ 1 ΚΙ. χνΐϊ., οὗ {δ᾽ Ῥοσβοῃδ τυ 
διὰ Ἀἰβίουῖοδὶ ροβί ἴση οἵἁ Ἐ]1788 1π [86 ἀδνοϊοριποπῦ οὗ (6 Κίπράοπι ὁ 
αοα; νὸ δὴ πὸ Ἰοηρδὺ τοἧϑοὶ δἷβ δβοθηΐ ἰὸ Ἠθδνϑῃ 88 πη ροβ8:}]6. οὕ 
πηΐᾳαα ἱπ ᾽ἰ8 Κἰπᾶ, Ἐὸν ἱξ ἄσεβ ποὶ βίαπὰ δοπθ, θυὲ δδ88 118 μοὶ δπᾷ 
Βιρροτί ἱπ᾿ (Π6 ἀβοθπβίοη οἵ ουγ ],ογᾷ, ἀπὰ ἰβ χυϊίθ 'π Βδτιπο ΠΥ σῖτα ἐδ 6 
δτεδί το ΐβϑΐοη, ν᾽ 10} νγα8 Θοτηπηϊ 64 Ὁγ μ6 Ποτὰ ἴο οἵ ργορβϑί, ψυβὸ 
ἔογπιοὰ ἐμ πιά ἃ]6 ροΐπ! Βοίνγθοῃ Μοβββ δῃᾷ Ομ γῖβέ πὶ (86 ἀπο ἀίηρ 
οὗ [86 Ὀἰνίηθ ὑγθρδγαιίοῃβ Ὁ} βαϊναιΐοη, τ ῃΐο ἢ τα ἰπ ΦτΌΡΤΘΒΒ ἔογ 80 
ΤΆΒΠΥ Οθηίυτγίοθ. Ὑ͵ΒοΘνογ, ἱπάθθᾶ, μ88 μοὶ τοοορηΐθεα (Ὠΐ8 ἱπιροτέ, 
888 ποῦ Θομιρυθμθηᾶοα ἴπ ρθπαγα] [86 Βρίγίξ δῃᾷ βββθποθ οὗ (π6 ᾿ἰνίπθ 
τονοϊδίϊοη, ἰο Εἶπι 1ΐ ποῦ ΟΠ] Υ ἴθ θαὶ τηῦβὲ Β6 ἱπογϑάϊθ]6, δβ τ πὰ ποὲ 
ΟὨΪΥ ἧπ {86 76» Φοβερίιυθ, θαξ αἶβο ἱπ ἐμ8 ΟἸτἠβεϊδα Ομυσοι ἔδίμον Ἐρἢ- 
Τϑὶτὰ ϑνγαβ. 9 θορδὺβ (Απίΐᾳ. ἰχ. 2, 2) 18 8]]6πὲ οοποογηΐηρ [Π6 ταΐγβοῖο, 
Ἀπὰ ΟΠΪΥ το]δίθϑ : Ἠλίας ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσθη" καὶ οὐδεὶς ἔγνω μέχρις τῆς 
σήμερον αὐτοῦ τὴν τελευτήν, δια Ἔγ6} 848, [ῃδ 1 5 πιτιεῖθη ἴῃ [86 ββογεᾶ 
ΒΟΟΚΒ οὗ ΕἸ 1788 ἀπὰ οὗ Εποςὶ : ὅτι γεγόνασιν ἀφανεῖς. θάνατον δὲ αὑτῶν οὐδεὶς 
οἶδεν. ΤΒδ οἰυγο-ἔλί μον ἘρΒ γαῖα ἴῃ ἷ8 Ἔχριδπϑίϊοη οὔ ουσ οβαρίον 
ῬΆ5568 οὐ Υ [86 ἰαϑὲ πογβ οὔ νυ. 11 : "' 8ὸ ΕἸ} 78} τνοπὲ ἀρ ἱπ [Π6 ἰθιαροδὲ 
ἴο Ἀθαύθη,᾿ Δπᾶ ρδγδρῃγαβθθ (86 τϑιμδίπάθν (πὰ: “ ϑυάάθη]Υ ἔπθγθ 

6816 ἤτοι [88 Βοῖρβς (ζοο3) 8 βίοσπι οὔ ἢἤγθ (βωῦ» ΠΈΦΤΩ δὰ ἴπ 
{86 τοϊάβὲ οὗ [86 ἥδπιθ {86 ἔοσπι οὔ ἃ ομιατίοι διὰ μόγβεβ, δῃὰ ραγίβα 
ἔβειη δοίΒ δϑαπᾶθγ : [86 οπθ οὗ ἔδπεπὶ ἴδ θῖν ὁπ (86 δαγίμ, ἐδ ὀἕῃβσ, 

ΠΔΤΟΙΥ ΕἸ 78},, 1ὲ οαττίθὰ ἰο ἐμ6 Βοίρμὲ (ἸλϑοίβοΝ ὦ τ); Ναὶ τ ΐεμον 
1π6 πιῖπὰ (ον βρίτίϊ Ἰμυο5) οαγτὶ θα Βΐτη, οὐ ἵπ δὲ ρἶδοθ ἰὺ θῖν Εἷπι, 
π0 ϑοτγρέαγθ ᾿88 ποῖ ἰπίοστηθα 8, δαὶ 18 βαγϑ, ἐμιδὲ δἴϊοσν βοπιθ γϑᾶγβ ἃ 
ἐεττιἐγίπρ᾽ Ἰοιἔον ἴτοπι Ἀἷπι {8]}] οὗἉ πηθῃβ668 νγὰβ ἀε!ἱνοτθὰ ἰο Ἰκίπρ' 76}0- 
ταπὶ οὗ 68}. ἨΗδποθ κγἴὸ δ66 οἰθδυΐγ, τγ6 ΤΏΔΥῪ ἱπίον ἐμαὶ ΕΗ γαῖπι 
ἀϊὰ ποῖ Βαϊΐενθ (89 δβοθηὶ οἵ Ε]]76 ἢ}, θαῦ ᾿τίβοὶ υ δυοϊ θα ΟἹ θαυ Υ ΘΧΡτθδ- 
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γν. 12, 18. Ὑγ πθη ΕἸΊΒΗα βανν Ηἷ8 πλϑϑίου τ ΓΔΟΌΪΟΌΒΙΥ τοηουϑά, 
86 οΥ68 οαξ : “ΜΥ ΕΔ ΒΓ, τὰν ἐἈΊΒ6Υ 1 [πὸ οπαγίοι οὐ 1βγδθὶ ἀπά 
1116 πούβοιμθη ἐπ υθ "Ὁ δη ἃ ̓ π ἴοκθϑη οὐ 8 στίϑῇ γοπὶ ἢἷ8 σατπιθηΐ 
ἴῃ ὕνγο ρίθοθβ, ἴπθη ἴοὸκ ἂρ {Π6 πιδπῆὶθ οἵ ΕἸ) ἢ, ψθῖοι μδὰ 
[Ἀ]Π1|Θῃ ότι Εἶπ ἴῃ ἢἰδ σοιοναῖ, δηα σοι ασηθά ἰο ἰμ6 δὴ οὗ 186 
Φογάδη. Ηο ς8}18 Ε] 7 δδι "ἧς ἼὩΝ 88 8 βρί γίζα δὶ ἔλτμου, σγῆο 

Ὀαραῦξ ᾿ἶπι 88 ἢΐ8 βρί σι 8] βοῃ ὉΥ ἀδο νοτά οὗ ἐμ ωοσά. Τρῖβ 
ἄθορ ἱπνατά οοποθρίϊοη οὗ βρίγίζυδὶ Αι μϑυμοοά, δοσογάϊηρ ἴοὸ 
βίοι [Π6 ΒΟΒΟΪΑΣΒ οὐ [86 ργορ[ιθίβ ἃγθ ϑβ!]θὰ τον Υ ΣΓῚ 123 8008 

οὗ ἴπ6 ῥγορμοίβ, 5 ϑπίθοθ εὰ ὈῪ ἐπθ ραγαρῆγαβθ, πιασίδέον ἤαοῖζδ- 
δίηιο (Β΄ μυϊΖ, Μδι1.) ὩΣ Ὁ) ὟΑΥ Οπατῖοῦ δά γἱάθγβ, οα 

ΠΙΘΝ Π6 ΒἰσθπρῈΝ ἀπά βέβο Πν ΟΕ ΘαΓΊ ΠΥ Κίπράοπηβ τεβὲ, ἃγθ 
ΠοΙῸ 8ῃ Θι} Ό]θτὰ οὗ [Π6 τιὶρὮτΥ ρτοίθοϊίοη, πμῖοι ἘΠ) ἢ ἀθογάοά 
το 1786 Κίηράοτῃ οὗἩἨἁ Ιϑθγδθὶ ὈΥ ᾿ἷ8. βρί γίζυἱ δοῖβ, ἀπά ἤθησα 6 
Ομα]ά. ἔνα Ῥαγαρῆγαβοβ γγιγή στ ΟΣ ΎΡΥ̓ γἹΓ 310 3 "3 

βἷπρ; δἷ8 ορ'πίομ ου [π6 ροϊπίύ. Ὑμαΐ όβθρδυβ δὰ Ερβσαὶπι ἀϊᾷ ποὲ 
γϑηίαγο ἰο ἄο, (μδὺ τγϑ8 ἀοπθ ἰπ (Π6 α80 οοπίαγν ὃγ Ψ. 1). ΜΊΘΒ 6118, ἴα 
διΐθ ΓΘΠΊΑΥ ΚΒ οἢ ἢ18 ἐγαπβί δέοι οὗ ἐμ Β10]6 ἴον {π6 υπ]εαγηθᾶ, σσβθῃ, ὁπ 
ν. 1 οἵ ουν οδαρίθν, Βθ ᾿πέοστηβ {π6 υῃ]θαγηθᾶ, (μαὲ Ε]178}} ἀϊα ποί ρῸ ἰο 
᾿ιρᾶνθπ, θὰϊ νγᾶϑ ΟΠ]Υ γαπιονοᾶ ἤτοτη Ῥδ]ββιϊπο, ἀπά ᾿ἰνϑᾶ αἱ 1οδϑὲ ὕπεῖνα 
ὙΘΔΓΒ ἸΟΠρΡΟΓ,---ἰο 06 ΔΌ]6 ἰο ττῖίθ ἃ ἰοιίον ἰο «θβογδιῃ Κἰπρ οὗ πᾶδῃ 
(2 ΟἈγ. χχὶ. 12), 88 [89 ϑ'γυίΐδηῃ ἔδίμεν ΕΡρἨγδῖμι, 80 σϑηθγα ν τοραγάρᾶ 
88 οὐἴδοάοχ 1400 γϑδγβ ἃρὸ δουρί, αῃὰ ὄνθῃ ϑίαίϑα, “ταὶ ἢ0 οὔθ 
τοοοῖνϑβ ἰοζίογβ ἴτοτα ἴπ6 ρϑθορὶθ ἴῃ μβϑανϑη.᾽" Τμδί ΕρὮγ. ὅγσ. ρουβδρε 
τπουρε {πῖ8, ἐμΒοῸρΡ ἢ6 ἢ88 ποὺ Θχργθββϑᾶ 10, τγὸ ρϑγοοῖνϑ ἔγοτη 18 ὑσογβ 
ηυούθα ΔΡΟνΘ. Τροιο, ἀπογϑίογο, ψῖο ΠΚ Βαῦον (βοῦν. Μυιβοὶ. ἰϊ. ᾿. 
167), {π6 δαίδον οὗ {πὸ ὀχοροί. Η4. οπ {Π6 ραββαρθ, δηὰ Μον. (Κεῖϊ. 
τ πίοτβ, Ρ. 183) βᾶνθ οορὶθὰ (ἢϊ]8 ποίϊοθ ἤτοτα ΜΊοδ., αν ποῖ οδβί 8 
εἴδηοο αὖ [89 υγίμοάοχ οἰ υγοὶ δίπουν. Μογθονον, 1 μᾶτθ, ἰπ ΤΥ δροΐορ. 
γεγβ. ἃ. ἃ. ΟἾτ. Ρ. 810 ἢ, ῥγονβᾶ, (μαἱ (16 βΒἰαδίοπιοπῖ, 2 Οἢγ. χχὶ. 12 δ΄. 
ΤΩΔῪ 6 τϑοοποὶ δὰ τὶ} 186 ἀβοθηβίοη οὗ Ε] 178} ; δηά 1 τι ρδὲ ἴθ [Β6γὲ βδίὰ 
ΟΣΘ ποῦ βυβδιοίοης 1 18 πού ΠροΘβΒΑΓΥ, οα δοοουηὺ οὗἩ 2 ΟἾγ. ἀχὶ. 12 Εἰ, 
οἰἴμοῦ ἠο ἄθαν [86 δβοοηβίοῃ οἵ ΕἸ1)8}, οσ σῖθὰ ἀτάρ. ἀπὰ Μον. ἰὸ 
ΤΟΠΟΌΠΟΘ [86 ΡΑΒΒΔΡΈ ἴῃ αυδδέϊοη ὑπ. βίου 8], δ8 ᾽ξ ἀο68 ποὺ Βρϑδκ οὔβ 
οἰἴον (Σγ ΔΝ» 88. 8 ἰϑέΐον 18 ο8]16ἀ ἴῃ 2 ΟἾγ. χχχ. 1, θ, οὗ ὉΡΟ)» 

Βαΐ οὗ ἃ ντϊηρ (3.755)» ὙΒΊΟΝ οαπιο (αττίνοα) ἔτομι Ἐ]Π8} (ο Ζοβοσαπι. 

---Οἰ δε οἵβον βαπὰ ἔπι παττδέϊνϑ οὔ ἐμ δβοθηβίοῃ οὗ ΕἸ ) δὴ ἴθ οοππθο- 
ἐἴοη πιὰ 86 ργοαϊοϊίοα, Μαὶ. 111. 28 ἢ, 88 οοοδϑίοηθᾶ διηοηρ 186 
ἘΔΟΡΐπ5, δηὰ ονϑὴ [86 Μοβιδιησηθάδηβ (Ασδθβ δυὰ ὙΥαν 8 τη888 οὗὨ 
Ἰοροπᾶβ δηὰ ταγίμβ δοποογηΐηρ ον ρτορμδὲ, πιο ὙΠ μον (ΕΝ Υ. ἱ. Ρ. 
876), δπᾷ 5:11} πιοτὸ ἔμ] Εδαΐρον (Α115. Ἐπου]. ἃ. ΥΥ ἸΒθθΏΒο}. νοὶ. 838, 
Ῥ. 824 [.) Βανο ϑῃηππιογδίϑα, Βαϊ ἴῃ ἃ γΘΓῪ που 108} ὙΥΔῪ οοπηθοίοα ἡ ἢ 
186 ΒΙ]ἴοΑΙ] τοργοϑοηἰδίϊοηβ οἵ ΕἸ} 178 ἢ 88 ἐπ Τογθγθηπον οὔ 86 Μεβδβίδμ.. 
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Ὶ ΤΥ. Οομρ. χἰν. 18.--- Τὸ ῥγορμοῦβ πδηῖ]6 οὔ 

᾿δῇ 8 ἴπ Ἠΐδ τοπποναὶ ἐγαπβίοσυθα ἰο Ηΐϑ βασοαβϑοῦ, 88 8 φίθᾶρθ 
ἴο ὨΪπι86 1} οὗ [16 σταπεϊπρ οὗ ἢΪ8 γϑαπϑβὲ, ἀπα 85 ἃ ν]β1}0]6 βῖρτι ἐο 
οἴ, {παν [Ππ6 βρι τ οὗἩ ἘΠ) ἢ τοϑὲβ προ δΐπ (ν. 15), 1παὲ Πα ἰ5 
ΔΡροϊηϊοά ὈγῪ οἀ 85 ἢ18 Βα σοΘΒ80Υ. 

γγυ. 14, 15. [πὶ ογάον, οα [6 ὁὴθ Βαπά, ἴο σοηῆγτη ΕἸ] 15Π4 ἢϊπι- 

5017 ἴῃ 1πΠ6 σοηνιοιίοη τΠαΐ Πῖ5 ρΘΌΟη Π88 θθθη σταπίθά, δηά οπ 
186 οἴμοῦ ἴο δοογϑᾶϊξ Βἴπν διηοπρ [π᾿ 5010] 8 οὗἉ [88 ργόρῇῃθίβ δῃὰ 
189 ΡΘΟρΡΪθ 88 ἴΠ|6 ϑθοοθϑεοῦ οὗ ΕἼ} 6 ἀρροϊπιοά ὈΥ [Π9 Τωογὰ, {π6 
ἩΔίΟΓΒ οὗ {π6 «ογάδῃ ἃγθ ἀραῖῃ ΤΑΙ ΓΑΟΠ]ΟΌΒΙΥ ἀἰν! θα, ᾿] θα 
ἘΠΙΒΠα βινϊῖοϑ ἔμθτὰ ἢ ἐΠ6 τηβηι]6 οὗ ἘΠ) ἀπά ᾿πνόῖοβ 189 
αοά οὗ ΕἸ 7 4Ἐ.---ΤῊ6 αποδείοη : ῬΠογΘ 8. Φμονδὰ ἴπ6 αοἀ οἵ 
ΕἸ) 6, ονθῃ δ ἢ 'β ἢ Θχρυθββίοη οὗ ἔπ6 ἥστῃ σοηβάθῃοο, πὲ {ἢ 9 
αοά οὗ Ἐ] 17] αἷν ν»ν}} 06. τυῖεἢ Ηΐτη αἶϑο, ἀῃ ἃ ὈΥ Εἰπὶ ῥγουθ ἘΪπιΒ6 
ἃς ρ]ογίουβ 48 [6 ἀἰὰ ἴῃ ἀπά Ὀγ ΕἸ 1} 4}. ΤῈ ΤΩΓΤ ἫΝ Ῥοίοπρ, 

ποῦν Πβιδηάϊηρ (6 ἑογοροίηρ Αἰλπαοῖ, ἰο δ ὙτὺνΝ ΣῊ 88 

οιηρἢαῖῖς ἀρροϑιξίοη, ὀυση ἦ6.2Ὺ ὙὍΒο οδήϑοὶ οὗ {1118 τηῖγδ 16 18 αὖ- 
ταϊποά ἴῃ 1Πθ βομο ΑγΒ οὗ 1Π6 ρσοριδῖβ ἔγοτῃ “ ουῖομο, ν ῃο Ππδα βθθπ 
ἧς ἄοπι {86 οἴμοῦ Ῥδηκ; οἡ ἐπῖβ [Π6Ὺ δοκπον)θαρσεοά ἐμαὶ {π6 
ϑρ ἢ οὗ ἘΠ] 64} τοϑιθὰ οἡ Ἐ]18η8, πὰ σᾶῖηβ ἴο τηθοὺ Βΐτ), δπὰ 
ἀϊά ποπιαρθ ἴο ἰλΐτῃ ἃ5 ποῦν ΤΠ οἷν βρί τἰτα8] ἐΔΈ ΠΟΥ δηα τηδβίογ. 

γυ. 16---18. ΑἸΕΠΟῸΡὮ Ὁ τγᾶβ γονθα]θᾶ ἰο {π6 βοβ οὶ οὗἩ {116 
ῬτορΘί8, ὑπᾶῦ 186 Τμογὰ νγᾶβ δθοιιΐ [0 ἴδκθ ἀὐγὰν ΕΠ] 1) ἢ, γοῖ [μο89 
αὖ Φογῖομο οου]ὰ ποὶ ἀἴϑοουος ἴῃ 1118, (πᾶΐ ῃ6 νγαὰβ ααϊΐθ ἴο ἀἴ88ρ- 
Ῥθαῦ ἔζοῃι ἔπ ϑασίὰ ; 0. [ΠῚ Βδά ποῖ υιξηθϑ8θά 18 τη Γαου]ουϑ 

1 ΤῈ Ὁ οϑαβοᾶὰ ταυποῖ αἰ ΠΠοΌΪΥ ἰο {86 οἷά ἱπέογργοίοσθ, ΤῈθ ἘΠΗ͂Ν ἴοΓΡ' 

1,ΧΧ. τοραγάθα 10 δ ποηὶ. 27. οὔ αοά ἀφφώ, ππ]688, 68 βίοι ϊζο αὐ 
Τλεοάον. Ορ. 1. Ῥ. 681 6 οοπ͵θοίατεβ, {μον Π8α δποίμον ἰοχὶ Ὀεΐοτγθ ἔμθπι ; 
1μὸ Μδβου. ἐγβηϑέδν ἰἃ ἰοὸ [Π6 0] ον πρὶ βοπίθηοθ, δὰ {818 δοπβέγαποι οι 
οοοδϑίομθα 88 γ08}} (86 δάαϊίοη, ἱπ (86 Ὑμζ. δέου (86 ἔγϑὲ ρεγοιδϑὲἐ 

μαδ, 8ὲ ποὴ δυπὶ αἰυΐδαο, π πἴοι θνθὰ δίῃ 8.}}} βπ48 ὨΘΟΘΘΒΑΤΎ, 88 
δἶδβο διῃσηρ (Β6 οἷά Θχροβίίουβ [80 ορίπίοῃ, ἐμαὶ ΕἸ18)8 βπιοίθ ἐδ πδίθιϑ 
ἐπῖοθ, δπὰ {π6 ἀϊν βίοι ἰοοῖκ Ρ]δοθ ΟὨ]Ὺ δον (86 βεοοπά βπιῖθπρ. ΤῊΘ 
Μάβοσ. οοπϑίστιοίίουι, δοοογάϊηρ' (0 νι ἱοἢ ὮΝ 18 βορδγαίὰ ἔγοτῃ 86 

Ῥγθοθάϊηρ πογθ, γ᾽ 6] 48 πὸ ἰοϊθγ Ὁ] βθῆ8θ, 88 {Π6 νϑγίουϑ διἑθιηρίβ δὲ 
Θχρ δπδίϊοη ἴῃ ΡΟ δ', ἀμδ. ὑεω. Ὁ. 444, ἀπὰ βίαγκ ὁ. 6. Ρ. 181 ἢ, βδον, 
μα 8. (86 1088 Ὀϊπάϊηρ, 88 πὸ Οαὶἁ. ἴδ πο τϑοορῃίζοα 1, ΤῈΘ 
Βθοοῃὰ . 73» 18 ΟὨΪΥ 8 υϑρϑι οι οἵ (86 ἄγβί, δηᾷ ἰβ ἰο 6 γϑηἀογϑᾶ, "" βὸ 

86 βιμοίθ {86 τϑίοσβ, σμϑη," οἱο. 
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ἀβοθηβίοῃ, θαδ ΟΠΪΥ παΐ, ὈῪ ἐπ6 ρονοῦ οὗ αοἄ, Βα μαὰ ἀϊνίάοά 
τ Ηβ πιδπῈ}6 {Π|8 τναίθγϑ οὐ {π6 Φογάδη (νυ. 7 ) ὙΠῸΥ [Πότὸ- 
ἴογο γϑαποϑὲ ἘΠ 188ὰ ἴο 4] ονν ἔμοπὶ ὑο βοπα ΠΥ βύοαϊ τηθπη οὐ {6 πὶ- 
861 γ68 ἴο Βθδῦ ἢ, ἃπὰ, γμθη [6 18 ἘΠ] Πρ, ασρθ Βῖμη 580 ἸΟΏ 
τμαῇ ἢΘ ρϑγπηῖῖδ [μοι : θα μου ἔμ γθ0 ἀδγβ᾽ δοαγοῃΐηρ ἰῃ ναΐη ΒΟΥ 
χοΐαση ὙΠ (86 ἤτια οοπνϊοιου, ἴμδὲ ΕἸ} 4 15. πὸ ἸΟΏΡῸΣ Οἢ 
Θαυίῃ.--- ΤῊΝ Ὀ6]Ἰοῦ, ἐμαὺ [86 ϑρι τὴν οὗ 1 Ἰωογὰ ταῖσῃῦ Βανο οαττῖθά 
ἘΠ} ἀνΑΥ ἀπ οὐδ Ηἰπὶ ΟΠ ΒοΙὴθ τιοιηΐαὶπ ΟΥ̓ νΔ Ϊ6Υ), νν8Β 
ΔΘ ΚοηΘα ἴπ [Π9 80 Π 0] γ8 οὗ [Π6 ρσορβοίβ, ποῖ, 88 ἸωϑῃΥ ἰηΐοσ- 
Ργϑίθσβ {πΐηκ, ὈῪ ἐπ ὅλος ἔἶιαὶ ἘΠ] ΔΒ μαά οἴθῃ θϑίοσθ ϑαδάθηϊν 
ἀἰβαρρθαγβά,} Ὀὰΐὺ ον Ὀγ [16 οἰγοιπιδίαποο [μδ΄ {860 οου]ὰ ποῖ 
᾿πηδρῖπθ ἐΠ6 Ροββι ΠΕ οὗἨ ἃ σϑπιοναὶ ἱπίο ἤθᾶνθῃ, δηά ἐμθγοίοσα 
Ἑοου]ἀ ΒΟΔΓΙΌΘΙΥ ἀπά ογβίαπά {Π6 τϑνυϑἰδἰΐοη τηδὰθ ἰο ἐπαπὶ (νυ. δ), ὁπ 
δοοουηΐ οὗ 1π6 ἱπάθῆηί θῃ 688 οὐ {π6 ρῆιζαβθ, ᾿Ἰγόςν Ἢ Ὀνγγτη) ὗν» οὗ 

8 ῬΓΟΡΟΓ δβοθηῦ [0 μοάνθῃ, θαϊ ΟΗΪΥ οὗ ἃ τϑτροναὶ ὉΥ ἄρα. [1 
ἘΠΙΒΠα α|8ο το αἰθά ἴο ἐμθη), πον ΕἸ]1]8 δὶ γγαὰβ ἔδκθῃ ἔγτοπι ἢϊπὶ,.---- 
Δη γ7θ ΤΑΥ͂ ΟΟΓΔΙΏΪΥ Ρχθβαπιθ (Παὶ Πα ἀϊά 80,---σοῦ {ΠΟΥ ταῖρπξ 
8{}}} Ὀ6 ἴονθ, ὑπαὶ 119 Ἰωογὰ ὈΥ Ηἷ8 ἀρρβᾶγαποθ ἴῃ πὸ ἰθπιροϑὲ μδὰ 
ΟΠΙΥ τοιηονϑά ἢ18 βογνδηὶ ἔτοτι {π|8 118 ἀπ ἐΚθῃ ΐβ βοὰϊ ἱπίο 
θάνῃ ἴο Ἠϊπι86 1 δ, Ὀὰῤ 158 ΘΑΥ ΠΥ ἐθπθιηθηΐ τᾶ πᾶν ΦΆΠ]Θα 
ΒΟΙΠΘΎ ΠΘΓΘ οἡ ἐδ6 ϑαυ ἢ, ἴῸΓ ὑνΠΙΟἢ ΠΟῪ τ Ι8ῃ θα ἐο θα οὶ, ἴῃ ΟΥΓοΓ 
ἰο ἄο {86 ἰα8ι Βοποῦτ ἴο {πθὶν ἀθρατίοα παβΒέΘΓ.--ὴς τ. Ὁ (. 10) 

π6 7ονίο αδοίιιζογί, ῚΒ ΜΙ (0 »γαΐδρ. ΘΧΡΓΘ58868 [86 ἔδασ οὗ δπ 

δνθηΐ μαυϊηρ' δοία ΠΥ οσουγγοά, 88 16 15 οοπ͵ οί Γο 4, οοΙηρ. Εἶνν. 
ἢ ὅ99 ; δοοογάϊηρ ἴο {μ6 86η86 ῃ6γ6, γχὸ ἔβαγοά ἐμὲ 6 δά ἰβκϑῃ 
μῖτα.---ὟΊΙ ἔοστα ΣΝ ΣΓῚ 18 ἠο ὍΘ τοδά δοσογάϊηρ ἴο {π6 ΚἰσίλέδΑ 

ΓΝΔΣΓΤν ἕο τ ίο [86 Μδβου. βυββαξαϊοα 6 ἀϑια] ματα] ἔοσπι 

οἵ ἐεἷβ νουὰ ΓΑΣΓΤν οοταρ. ΕὐΖοΚ, νἱῖ. 1, χχχὶ. 12, χχχῖ!, ὅ, ἀπά 

Ἐπ. αν. ἃ 41ὅ.--ΤΦ, 11. Ὑμο ἕοστα γὴὴ-Ἴν ἷπ ν. 17, υἱῖ, 12, απὰ 

ΨΔυάρ. 111, 28, πηθᾶπβ ρτόορουΐυ, ὑπ0}} Ὀοΐῃρ' ἀβμαπιθά, ἀπε}] ἔθ! ησ 
Βῆδτηθ ἔτοτῃ {π6 ἀἰβαρροϊηὐτηθπξ οὐἁ 8. ΠΟρ6 οἵ δχρθοϊδίϊοῃ, δπά 
1π6ῃ ὑηὉ}] ομα ραγγαβϑιαθηὶ, ΒΟ ἢ 18 ἱπάθθά ΟὨΪΥ ἃ σΟὨΒΘαιΘ ΠΟΘ 
οὗὨ 186 5]: πι6 οὐ ἀἰβϑαρροϊηίϑά οχρθοΐδίϊομ, ἡ βθιι 8 ΑΒΕ ἴπ 189 

ΠῚ ΟὍμπρ. [86 τοπιδγκβ οα 1 ΚΙ, χνὶ!, 12. Ιῃ ἐμῖβ οα86 ὑμ6 0 πουϊὰ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ὃδνθ ὑπουρ ἢ οὗὨ βοδγοβίηρ ἴον Ηἶτη, 85 ἴπ6ν τηυβὲ Βδνθ ποῦγῃ 
ἔτοτα ἔοστλοῦ δχρθγίθποθ, ἐμὲ ββδγοβίηρ αθου εἶμι 'γ88 νδίη, δῃὰ ἐπαὶ Βα 
ὙΟΟ] ἃ τ ΔΡΡΘΔΥ οὗ 818 οσῃ δοοογᾷ, 



2 ΚΙΝΟΒ 11. 19---24, 888 

[ἈΠ ον πἰϑαρα 18 ἀθυθιορθα δηὰ ἢχϑὰ {Π|6 86η86 οὗ πίπιξισηι ἀπά οὗ 
7εδίο ἀϊωμέίιδ.1 

γνυ. 19--24. Τὴο ἔνο [Ὁ]! ονίηρ ταΐγβοΐθβ 150, τ ἢ πῃ 
ἘΠ ιβιια Ῥορὶπβ 8 ργορμϑεῖς δοίΐοῃ, δγθ ἀββίρῃβα ἰο ρχγοάαοο ἱπ 
186 ῬΘΟΡ]6 τοϑρθοῦ ἔὸ ν᾽ εἶπ 88 {Π6 πιδῃ οἵ ἀοὰ ξαγηϊβιιθὰ 1 6119 
ϑρίγιῦ δηά ρόνοσ οὗ (04, 49 ΕἸ] 174}. 

γνυ. 19---22. ὙΥΒΘη {π6 ἱπμδ θ᾽ δηΐ8. οὐ “το μο σοτμηρ]δίη ἴῸ 
Πΐτη, ἐπαῦ ἴπ [ῃ6 οἰ μουνυῖδθ Ὄχςο ]θηΐ βἰξαδίίοι οὗἩἨ Ποῖγ ἕονγῃ ἐμ 6 
δία Ὑγ88 ὈΠΎ ΠΟΙ βοὴθ δπα ἐπ απ οαιβοά πη(ταϑὶν Ὀἰγ 5,2 
ἘΠΊΒμα ῥαΐδ 88]} 'π ἃ ὩΘῪ γ6 886] δῃη ἃ ρου 1 ἰηΐο {86 Βρτίηρ ὙΠῈ 
[Π|6 τνοτάε : ““ἼΤἢυΒ βαβαῖ {πῸ Τωογά, 1 μᾶνα 1ιϑα]οά {Π15 νυνί," 
οἴρ.»γ ΥΒΟΓΘΌΡΟΙ ἰΠ6 Ὑγϑίοσ τγᾶβ [68]164, ΤῊΘ ἱπ] αΥἸΟὰΒ. ὈΓΟΡΟΓΙΥ 
8ηᾺ οἴἶἴβοι νγὰβ ποὺ ἰδθῃ ἔγοιαῃ [ἢ6 τυδίϑυ ὈΥ {Π6 88] ρουγϑα ἴῃ ; 
ἴον ϑνθπ 1 1Π| 88}} δού}} 7 ροβ868864 {18 ρονγθ) ἃ Ὑ}.016 Βρυΐπρ, 
οου] ποὺ θ6 οογγθοῖθα ὈΥ ἃ βίῃρὶθ ἀϊ8ῃ οὗ βα]ξ, θυθὴ ὍΣ ὁμ6 ἄδγ, 

1 ὙἘο οδ]θοιίοι, νι ἱοῖ δέυδον οα Φυάᾶρ. 11}. 2ὅ δπὰ δά 81]0 Ὁ, “' ου 1Π9 
ῬΆγαβο ῃὴ-Ἴν ἰδ (86 {8600]. ϑιυᾶ, ἃ, Κυῖξ, οὗ [μ6 γοᾶν 1887, ραγί 4, 

Ῥ. 912 δ᾽, 8 ταϊϑοὰ δραϊπδὺ (Π6 τηϑδηΐηρ αῦονα ἀδνοϊορθὰ ἴῃ δοοογά- 
8π00 ὙΠῸ} 668. (ἐῪ68. ἴ. 191), ἀπά ΥΠΟΡ (δα, 8. υ.}, πδιηοὶυ, ὑμδὲ ἴῃ 
7υάρ. πὶ, 2ὅ (86 ναϊδίπρ; βυ  ]θοίβ τχσδὲ μᾶνθ Ῥθθα δβιδιηθᾶ οὗ Βδνυΐηρ' 
νγϑι ὦ 8ὸ Ἰοηρ, ἴπ ἴπ6 οἴμοὺ ἔνγο ραββαβθβ, ὁπ ἔμ δοῃίσγασυ, [86 Βδιηθ 
τηπϑὲ 86 οοποοίγοα ἰο δ6 ου ἔἶϊιθ ρατὶ οὗ ὑπ οδ᾽θοὶ, ἐπὶ 18, ἴπ ον ρ88- 
ΒΡ οὐ [᾽6 ρατὶ οὗ ΕἸ1888, σῖοὸ ἰμγουρῆ (86 πτροπὶ ρου! ἴοη τνα8. δὲ 
148ὲ Δββδιηθᾶ, 80 ἐμαὶ Βθ νἱοϊἀϑὰ ἰο ἴΐ, 'ἴπ υἱἱ2. 12, οὐ ἐμ6 ρατί οὗ Ηδζβεὶ, 
συ Ββοτὰ ΕἸ βῃα Βα δι θατταββοα Ὀγ ἐπ ἰοηρ βχβάμθββ οὗ μἷϑ μ826---ἰΒῖ8 
οὈ]θοίζοη μ88 1{{||16 σοῖς, Ὀθοδαβο (86 ἀἰδογοηὶ δρρ]ϊοδίϊοπ οὗ ἐμ ἴοτ- 
πια]δ ΟῚ οοουττοά δέον 118 ᾿πηροτὲ γγὰ8 Ἰοπρ δβίδ] Ἰβιθά. ΤῊΘ ΠΟ 
ΘΧΡΙαπαίϊοιβ οὗ 11 διἰἰθιηρίοα ὈΥ (86 ὑννο Ἰδδυπθά τθῃ 8.6, ΠΟΥΘΥ͂ΘΓ, 
ααἰῖο πηΐθηδῦϊο. Ὑμαὺ Πα 5]. βαγβ οὔ διυᾶον᾽ 8 ἀββυσαρίίοη οὗἩ ἃ ἄου]θ 
χαάιὶπ Ὁ» οὗ νυ] ἢ ὁΠ6 Β'ρη18ΆἈ68 ἴο τοάάδη, {π6 οὐ ὺ 10 6 1δίθ, “" ΒΟΥ 
ΔΙ᾽ γα, [818 μο] 45 5.11} τηοσβ οὐ ᾿ΐβ ουσῃ ϑίστμοίορῖοα] οοτη Ὀἰ ὨΔΙ0η8, 
ἘΥ πιθδηβ οὗ τυ β οὶ 6 ἀοτῖνϑβ ἔου 713 ὕτοτ (86 βίθπι 8Β0}180]6 γ ἢ» 

διίδηρἶο, ἰδιΐον, [μ6 τηθϑπΐπρ' οὗ ἱγγθθο! αὐθ ἑαγυγίηρ,, ἰοἰ ὑοσίηρ,, ΠἸπραγίηρ, 
δηὰ [Πθηοθ 8 ποῦῃ γΧ95 ἴῃ (80 86η8θ0, ὦ ἐἐίϊδ τολλο. 

3.Α8 ἔγϑυθ 8 γΒ τηθηίΐομ αἶβο οὗ βοπηθ οἵου ρίδοθβ νἱπουΐ βίδίϊπρ' [Π6 
ῬΓΟΡΘΓ οδ686, 860 Πθθθηιῃ. Α. α. Ν. Μογροαὶ. 11. Ρ. 218 ἢ 

3 ΤῊσυβ Εν. ϑραηλοϊηιϊιια ἐπ Πϑιδ. ουαπσ. Ὁ. Ἰλϊ.,) Ρ. 461 βᾶγ8 : αφμαπὶ 
»υίεαϊεηι ζοεἰϊο υεῖ ρταῦυο αἰΐο καροῦὸ ἐπιδιιίαπι βαἷδ οογτισί, πϊτβοαΐ 
Ἰηϊοπαΐηρ ἐμ οΥ ΟΎ ἰο θην [Π6 ταΐγϑο]9 ἴῃ ον Ῥ8ΒΒΔΡΘ; [Ὁ ἢ6 Γδρδγᾶβ 
1Π6 881} ΟὩΪῪ 88 σαυϑα δεσμπᾶα, ἰο σι μὶοἢ 18 δα θα [86 πογὰ 88 υἱνέμω 
ἐχίταοταϊπατῖα ᾿ΥοΥδιι8 οαυβαθ ργίπιαθ, α χμα Ῥαιοο 8βαΐε περ έϊδ ἀφιιὲδ 
βαϊωδνίέαε εἰ ρεγρείμα φιϊάεπι τοϑίϊίμία. 8.0 αἷβδο Εν. Ῥαϊεεῖιιδ, ἀΕ 5. 
»λῖϊος. οχχχὶν. ὑ. 246 ἢ. 

ΥΟΙ,.. 1. 2 



854 2 ΚΙΝαΒ τι. 23, 34. 

τουοἢ 1685 ἴοῦ ἃ ἸΟΠΡῸΓ Εἰπ|6 ΟΥ̓ ΤῸΣ 6υ γ, ΠΟΥ οοπ]ά ἃ ποῖρῃθουῦτ- 
ἱῃρ βρτίπρ, {παλῷ Βαρρ] 16 ἐπ ᾿ιθαά βρτὶπρ ἢ ἴοο δίσοηρ ἀπά 
τΠοταίογθ ᾿Π] ἉΥΪΟΌΒΙΥ ορογαϊϊηρσ τηΐπογαὶ σαί, Ὀ6 Δ] ὰρ οσ 
βιορὶ, 48 4. Π. ΜΊοΙ. δββουίβι Τὴ ρουτίηρ ἴπ οὗ 188 56]Ὁ νγϑβ 
ἃ ΒΥ Ὀ0]1ς δοὺ πὴ βίοι ἘΠ Ιβα δοοοιηραπίθα [6 σποζὰ οὗ 1πθ 
Ἰμογά, ὈΥ͂ σι ῖομ αἴοπμθ πε βρτΐπρ' γγαὰβ μϑα]ϑά.} 84]:, ὁπ δοοοπῃςξ 
οὔ ἰ[5 ρονγοῦ οὗ ργθβεσυΐπρ ἔγοπι ρυιίγοβοθποθ δά ἄθοαυ, 18 86 
βυτηῦρο} οὗὨ ἱποουτιρ ΠΥ δηθὰ οὗἉ 116 τϑιιονίηρ ἀθδίμ, οορ. 
ΤΠο]., Αἰ]. ἃ. Βούρργ. Ὁ. 118 δπὰ Βἅμν, ϑ'υπιθοὶ. 11. Ρ. 825 ἢ. 
ΤῊ ἌἽἢοῖςθ αἷβϑο οὔ ἐμ:6 πον ἀἴβιι βοϊοησοά (ο {Π6 βυπιῦο] ; ΕΠ μα 
ἴοοῖ ἴξ ποὲ οὗ πιρραίδέσηα (860. ϑὅ'οιπι.) οὐ πὲ υαδὶϑ παξεντ Ῥγοάϊ- 
σίωι ἐσίδμαίαν (ΟἸ6Γγ. δῃα οἵ γ8) Ὀαΐ 85 ἃ βυπηθοὶ οὗ ΡυΓΠΥ͂ ἀπά 
ἰπν!οἸαίθῃ688.---Ὑ. 19. Γϑυο ψντν “16 ἰαπὰ ᾿8 σδυβίηρσ 

πηεϊπιοὶγ Βίσίμ8. ἰοϑχὸ ογδαυΐί, αδονέμπι Κδοῖξ, ἴ,6.,) ἱπιεμεῖζα, Θοταρ. 

(πη. χχχί. 88, Εἰ. χα! 26. [πν. 21 γρϑϑρ 15 τηοϑὲ ΒΙΠΊΡΪΥ 

τοραγάθα σε (ἀ68θη. 88 ἃ βυϊβίαῃεϊνα, αδοτίαξίο, 88 ἴδιο Βαρρΐ6- 
ταθηΐ οὗ γὴν Ῥτγοροβϑὰ ὈΥ βοιηθ, ἀο68 ποὶ βαϊ οἰ ΠΠῸῚ 1Π6 ρϑτα οὶ 

ΤῊ οὗ [16 νγογάβ ζῶν ΓΤ. ΟἾθτ., Τλαῖμ, δὰ Ἰ ὅβίον ἱποοῦ- 

τϑοῖ!γ τοηάογ, “πὰ ἔπ βοὶϊ [8 θάσγθῃ ;ἢ ἴογ ὀυθῃ ἴῃ Μαὶ. ἰΐ. 11 
δ: ἄοε8 ποῖ πιϑδη, ἴο ὃ6 Ῥδυτθη. 

γν. 28, 24. Ἑτοιὰ Φογίομο Ἐ]15Π6 ργοοοθάθά ἰο Βείμοὶ, ἐμε 
οδοἢ βοαὶ οὔ 116 Ἰἀοἰδίγοιβ νογβιῖρ (1 ΚΙ. χίῖ. 29), βϑσο {{ὸ- 
86 νγὰ8 ἃ 50 000} οὔ [π6 ργορδοίβ (νυ. 8) Ὄπ Ὀγ 1[Πῃ6 νῶν 
110|16 ομ]άσθη οαϊ οὗ Π6 οἰΕΥ ταοοῖς Ὠἷπὶ 88 ἃ Ὀ4]4 μοδά,᾽ ἢβ συγβεβ 

1 Αροογάϊΐηρ᾽ ἰο [μ6 ϑέδέθπιθπέβ οὔ ἐγανϑι!εσβ, {818 τ 6 }} 18 8.}}} ὀχέαπε, 
δηᾷ [Π6 Βουθγδ] δἀ]δοθηΐ τν6}}8 δἱ ψϑτίοιο, (86 νγδίδτβ οὔ ᾿]ιϊοῖ βργοδὰ 

οὗ (86 ρἰαῖπ, οΔἰ]οἃ Ὀγ (80 Αταῦβ Αἰῃ 96 ϑαϊίδη ( οὐδ σεν 

ταϊγίγ-νο τϊηυΐθθ ἀϊδβίαπε πουί- ν θβὲ ἔτοτω [86 Ῥγοβοπὶ νἱ Πρὸ δηα σαβίϊα, 
ὁδ 8 βτοὺρ οὗἉ Β11}8 τί βίπρ' ποῖ ἔασ ἔγοτα (86 ἴοοί οὗ ἐμθ πηοπηίαΐπ - 
ίαπα (Κυταπί] Δ» 3) ΤΟΥΤΩΘΕΪΥ βυττοαπάοά ὈΥ ἃ Κἰπᾷ οὗ τοϑεσνοῖσ 

οὐ Βδ]Υ τουπὰ γγ8}} οὗ βθινῃ βίουθ, ἐμὲ 18 ΠΟΥ͂ ὙΟΥῪ ἀἰ]αρί ἀαἰοὰ, ἔτοτα 
ὙΒΙΟΒ (Π6 νυδίον 18 οοηνογϑα ἀν ἴῃ ἸηΔηΥ ἀἰγθοϊίομβ (0 ἐμ8 ρ]αῖπ. 1ὲ 
ἦθ 8 ἴδυρθ πο βργίηρ, σι οδγίδί εἰν ποὺ οοἱὰ, Βαξ ποῖ γϑστη νγϑίοσ, οὗ 
8 δίοαβδηί δηὰ βιγοοί (βοοογάϊηρ ἐο 5ὲ. ὅθ] δοπιθνδὲ δαὶ.) ἐαϑίθ. 
Οοπιρ. Ῥοοοοῖκο, Βοβοῦγ. ἃ. Μογρϑῃὶ. 11. ρ. 41, βίορα. βοδβυὶίς, 1,οἱὲ, ἃ. 
Ἡδοβδίδῃ ν. ρ. 86 δῃὰ ΒΡ. Ραὶ. 11. ρ. 528 ἢ, 

3 Μοεῖ ἰαἰθγργοίεγβ δββιτηθ ἰμδὲ (μ6 Βδ] ἄπθϑθ ἴῃ ΕΠ18}.8᾽ 8 Ββαδᾶ τησδὲ 
Βαᾶνθ μδά 19 βγτουπὰ ἴῃ ἃ παίυγαὶ ἀϑίθοὶ, 88 ΕἸ] 1808, δοοογάϊηρ᾽ ἰο χῖϊὶ, 14 
Β΄, ᾿ἰνοά τῆοτθ (μα ΠΡῪ γθᾶγβ δἴον ἰμῖ6 ἀδίβ, διὰ ἐβογοίοσο οουϊὰ ποὲ 



2. ΚΙΝαΒ Τ|]. 1---5. 8δ5 

ἔδοηι ἴῃ {π6 παπῖθ οὗ ἔπ Ιμοχά, ἴο ἀσθῆρθ ἐπ6 Βοποὺν οὔ ἐπ Γιογά 
νἱοϊαίθα ἴῃ ἢΐ8 Ῥοῦβοῦη. Απὰ ὕνγο δῆ Ῥθαῦβ οοῖηθ οὔ οὗ [ἢ6 
ποοᾶ, δῃὰ ἴθαν ῥοσίγ- το Οὗ {1Π|686 οἰ ]άγθη. γὙΤῪ}) Ὀ614 μιθαά, γ;ῃο 

͵8 ΒΑ]ἃ οη {π6 δος οὔ εεἷϑ μο4,---νσαβ τθοκοποᾶ δη ἱπβαῖε, 18. ἢ. 
117, 24, 5. διποηρ {π6 Βδοπιδη8, οοτηρ. (ϑισίοη. υἱέ. Οἀο6. Ο. 48, 
διά υ. Ποηιῖ!, Ο. 18. Ὑδ ρῥγίθδίβ ὑγοσ {μογθίοσο (ου άθη ἴὸ 
βῆδνθ {ποιηβοῖνοϑ Ὀα]ὰ ({εν. χχὶ. δ) Ὀθοαῦβθ {πον 5ῃου]ὰ 6 
ΒΙαπαθὶθββ ὀυθῃ ἰπ οχίθσμαἶβ Εἰ ΩΝ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ἰο θϑῆανθ 

ΟὨΘΒΟΙΡ ἃ5 ἃ οὐΐοτ, ἐπὶ 18, ταοοκοῦ, μθποθ ἰο τηοοῖς Πΐπὶ ΟΥΥ ΩΣ 
δἰουα; [ὉΣ δ 18. ΑΙ γαγ8 οοπηθοίθα τὴ ἢ ΠΙΒῚΠ οΥ Ὁ» ΘΟΏΡ. 

“ε;. χχ. 8, Ῥ5. χῆν. 14, ἀπα Ἡᾶνοσι. Οοιητῃ. οα ΕΖΕΚ. ρΡ. 244 ἢ. 

ποᾺΡᾺ ἷμ Καὶ διὰ ρἰοῖ, ἴο Βρ]1{, οἰθανθ, [μθῃ ἴῃ ρἱοὶ αἶδο, ἴο ὕθαγ, 
Ἰδοογαΐθ, Ηοβ. χἣῖϊ. 8.--- ΟΝ τπαουηΐ Οὐασιηεὶ 860 ου 1 ΚΙ. χυἹ]]. 19. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΠΙ|. 

ΨΦΈΒΟΒΑΜ, ΚΙΝῸ ΟΕ ΙΒΒΛΕῚ} ΥΥ. 1--8ὃ. ΗΙΒ ΕΧΡΕΡΙΤΙΟΝ 
ΑΘΑΙΝΒῚ ΤῊΒ ΜΟΑΛΒΙΤῈΒ ΙΝ ΟΟΝΥΌΝΟΤΙΟΝ ὙΊΤΗ 9ΕΗΟΒΗΑ- 
ῬΗΑΤ, νυ. 4-- -27. 

γν. 1---ὃ. Τὸ τεῖρῃι οὔ 6ἤογατα οὐ Φογατα οὗ 1βγϑεὶ 8 ἀἰβι]η- 
συΐθηοα ἔγζοτῃ {παὲ οὐ ἢ18 δέ μο ἴῃ {8ῖ8, τπδὲ μ6 τοιηονθά τπ6 
ῬΙΠαν οὐ Βα], σον ΑΠᾺΡ δὰ δοὲ Ἂρ 'π ϑδπιδγῖα, δα σαϊβοὰ 
ἴδιο οαἸ Ενοσβμὶρ ἕο ΡῈ ἀραίῃ [μ6 ργϑάοτηϊηδπὲ σοὶ] ρίοπ οὔ [ἢ 
βἰαίθ ; δἐμβοαρἧ ἐμ6 ὑογβιὴρ οὐ Βδδὶ ἀρρβϑᾶγβ ἴο βᾶνθ Ὀθθπ 84|}} 
ΟΡΘΗΪΥ οοπεϊηυσά, (οοταρ. χ. 25 8..), νβίοι [8 ποῖ ἐο Ὀ6 ψοπάογρά 
αἱ, βίῃος Ηἷδ τροῖπον 9062 Ρ61, 1Π6 ἔοππαον οὗἉ ἴξ ἴῃ Ιβγββὶ, νγᾶβ 
ἸἸνίηρ ἀυτίπρ, Ηἷβ τ μο]9 τεῖρῃ (χ. 80.)---Οπ εἰ: ορὶπηίηρ οὗ δἰ 
ταῖσῃ οομρ. [Π}0 Τεπλαγκ8 οἡ ἱ. 17.---ΕὌΣ (π6 διῇ, ϑίησ. δῃά 
ΓΙῸ (σ. 2) οοπιρ. Εν. στ. ὃ 668. 

Ὗν. 4, δ. Α.8. ἱπέγοάἀαοίογγ ἰο ἐμ6 οχρϑάϊοῃ τοϊαἰθα ἴῃ 186 [0]- 

Βανθ Ὀθθη μα] ἴτοτα 856, δηᾷὰ πὸ ἔσϑθα οἵ (86 ἰοπϑυτθ 8 ἰοὸ Ὀ6 ἐοαπὰ 
δμουρ (86 Ηοῦτενν Ῥσορμοίβ. 

1 Θὴ ἐμ ἄθορον βτουπὰ οἵ ἐ8ΐ8 ῥγομίθιεου οοπαθοίοὰ στ {86 Ἰᾶεα 
οὔ 186 ρῥυϊοθιμοοᾶ, βοο Βέμτ᾽Β ϑυπιθο!. 11. Ρ. 184 ἢ. Ε 

Ὅτ 



856 2 ΚΙΝΟΒ Π|. 6, 7. 

Ἰοννῖπρ σ υ865, {Π6 γϑυυ] οὐ π6 Μοαδβθιῖθθ, τηθηθοπθά 1. 1, ἔγοπι 

[8οῖν ἀθρθπάθηςθ οῃ [βγδθὶ 18 τορϑαίβά ἰπ ν. 4, δῃὰ αἵ {{6 88π|θ 
ἰδ 15 8ἰαἰοά, ἴπ παῖ (86 ἐθαῦΐο σοπδὶβίβά, ποι [6 ΜΟΔΡΙ 5} 
νβϑ88] Κίηρ Μεβῆα ρϑϊά ἴο 1βγδθὶ, πδιηοὶν, ἴῃ 1ῃ6 νγοο] οὗ 100,000 

Ἰδτὰ}05 αηά 100,000 τδιι9, νν ϊοἢ ἢ ρα! πο ἀοι δὲ γϑαυὶγ, δπά ποῖ, 
88 ΟἸοσ. νὰ Η. Το] 18 ᾿ἱποϊπθ 4 [0 βαρ ροβθ, ΟὨΪ]Υ͂ ου σογίϑϊ πῃ 
οσοϑβίοῃϑ, ρου ἢ 808 αὖ ἴΠ9 Ὀθρὶπαΐηρσ οὗ ΘΔ Οἢ ΠΘῪ χοῖρτι ; 85 [Ὁ ἃ 
Μοερθῖϊο Κίηρ, ψ]ὸ Βαά ποῖ οἱγ ἐμθ θοδὲ ραβίυσοβ ἱπ ἢἷβ οὐῃ 
τουγιοτυ, θα τηῖρηῦ ταπρθ ψ ΙΓ ἷ8. ἤροΚΒ ονοῦ [π6 δα]οϊηΐηρ 
ΜΠ] ἀΘγη 688 οὗ Αὐαθῖα, [818 Θου]ἀ Βοαγ ΘΙ ἤανθ Ὀθθη ἴοο στϑαὶ 8ἃπ 
ΔΏηθΑ] ἰτἰραΐθ. ὙΠαᾶΐ ὑσθυΐθ νγὰβ ἴῃ ἀποϊθηΐ {ἰπη168, πα Διο 

᾿Αϑιαίίς ῃϑίϊοῃβ θνθὴ ἴο ῃ:18 ἀδυ, 18 οἴἴϑη ραϊά ἴῃ παΐαγαὶ ρχγοάυοῖθ 
ἀπά ἤι18 οὐἨ ἐπ6 ϑαγί, 18. ἃ γτΘ]]- πον ἕλοι. ΤΩ ββορβοσά, 

Αἴ ὯΝ Υἱ]. 14, ῬΟΒΒΘββῸ ῦ Ὁῇ ἤοοκβ, ἘΓῸᾺ δ (Οβ]ά.), 

κὰςς ἬΒΘΕ ω (Ατ80).2 Ὕ τλοτὸ ΒΓ ΟΕ]Υ ἀθηοίοβ ὦ: »αδίογεπι 

ουΐυγι -- ΠΑΊΘΕΣ Ῥαυϊ Ἀ Δεοουαπηρ ἴο [Π6 βίδιοιιθηίδ οὗ Ασαὰ- 

Ὀίδῃ Ἰοσ οορταρἢ 6 15 οο]]βοιθἃ Ὀγ Βοομαγί ἴῃ [π6 λίογροξ. ἱ. ρ. 442 

φοπιδ ουΐιηι σαργαγιπιγιο ἀθήονηια δὲ ρωπιΐζωπι δὲ σαθίονα υἱϊέδεῖ- 
Ἡνλιηῖ) 864 ρἱϊϊ8 αἰ ἰαπὶδ πιοϊ[ἴδιιδ, σιιαθφιιθ πιαστιὶ αθϑέϊηιαπξιιγ".---- 
ΣΤ ἰέσγιιπι ἰῤδγιινῖφυιο αἰξωϊέ, σοταρ. (168. ἐδώ. 8.0. - ὩΣ αΐσες 

ΤΊΘΆΠΒ ποῦ ΌΟΪΙΥ ΓΆΠ]8, ἃ8 (168. (μελτρ. Ρ- 667) 58:1} ̓οχρ  δἴπϑ 
σὴ ἢ {Π6. ἀποῖθηβ ἱπίουρυθίουβ ; ἼΩΝ 18. ποῖ δὲ 8}} ἀθρθηάθῃξ οῃ 

Θΐσυν» Ῥαΐ ἃ δοοοπᾷ οδ]θοΐ ἴο ΕΑΝ Ὁ. ΜΈΙΟΘΒ ἐμ ἢγβὲ ορ]θςΐ 18 

ἸΔΟΓΘ ΘΧΘΟΙΪΥ ἀαῆηρά ; ΠΙζΘγα γ, μ6 ρα 100,000 Ἰαπιῦθ .. 
88 (ὉΥ, 1π) Μοο] ; ἔὸγ πηϊοθ τ Β8Υ ἴῃ ΕἸ ρ] 5}, [16 σοὺ] οὗ 
100,000 Ἰαταῦ8, εἴς. 

γνυ. θ, 1. Α5 Δμαζίαϊ!ι ἀυγίηρ ͵8 βῃοσὶ τοῖρσῃι Βα ἃ ἄοπθ ποίησ 
ἴον ἴπ6 σοάἀποϊϊοπ οἵ Μοαδῦ, “6 ῃοσαπη ἱπιπιθαϊδίθὶυ δὲ ἴπ6 Ὀϑρίῃ- 

1 Ρεοιπῖα ἵρδα ἃ Ῥέοονἃ αρροἰϊαδαίων. Εἰΐαπι πμης ἐπ ἰαδε ἐς Οεη- 
ϑογὶϊβ ράϑοια αἰοιτίμν' οπιπῖα, θα φεῖδι ροριζιι8 γεαἑίυ5 λαδεί, φιῖα ἄξει 
λας εοἴμηι υϑοίσαὶ ἕμεγαί. Μαωϊοείαίἶο φμοφιιε ποπ πἰεὶ ουἷμπι δουπῖχιο 
ἡπιρεηαῖο αἱοοδαίιν. θη. ἰδέ. παί. χυὶ!. Ο΄. 8 

3 Τὴ [86 Ταποῖ. ΕΠ ἐγοβοῖ. “γγλ ἷΒ ὀχρ]αἰποὰ ΠΕ οὐἶωπι, φιαῖεϑ 
διηὲ πορίγο ἰεηίρογε Επιϊσὶ Αγαδιπὶ εἰ Ἐπιϊγὶ Τωνοοπιαπογίπι, ἦ. 6. 
Ανγαδιηι πα Τιγσαγίην ἰογνὶδ ἀοσοηίίμηι, φιιὶ ροβδίεηί οὐό5, ψιαϑβ Ῥραεσιπί 
ἥρβογιιπι εογυὶ οἱ ριιεγὶ. 8.66 (168. ἐῪ6δ, 1, 909. 



2 ΚΙΝΟΒ π1. 8, 9. 851 

πίηρ᾽ οὗ Ηἷβ γεῖσῃ }ιαδίθπθά ἴο γοϊτίθνθ [ῃ9 πϑρὶθοῖ, ἀμ ποῖ οῃΪυ 
πυχηδασθὰ 81] [βγϑθὶ, 'π Ἵγάθυ ἴο ἰΘΥΎ 8 σομϑί 6 γΆ }]6 Δ ΠΙΥ ἔγουα 
εἶθ οὐγὰ βυθ᾽θοίβ, Ῥαΐ ἰηνηθα «6 μοβμαρμαί ἰοὸ ]οἷπ ᾿ἷπὶ 'π {86 
οδπχραῖσῃ ; ὙΒΙΟΝ (Π6 Ἰαὐζου, δι πουρη μ6 νγὰβ σθηβαγθά οὴ 8ο- 
Ἄςουηζ οὔ ΜἷΒ ἔγϑαῖυ ἢ ΑΠαὺ (866 ποίθ οῃ 1 ΚΙ. χχίϊ. 29), γοῖ 
Δραΐῃ (881 ΚΊ. χχὶ!. 4) τϑϑά ΠΥ ργοιηΐβοα δηά ρογίοσιηθά, ργο- 
ΒΑΡῪ ἴῃ ογάθι οα 118 οσοαβίοῃ 5.11] τλογϑ ἴο οἰμαβεῖβα [6 Μοδθῖθβ 
ἴοσ {πον ᾿ηναβίου οὔ {πάδῃ (2 ΟἾγ. χχ.), δῃὰ ἴο βθῦνθ [)18 ουστι 
ἰπίασθδϑί, ᾿παϑτηιο ἢ 88 ὈΥ ΠΟΙΓ ΠΟῪ 80) ραύϊοη ἀπᾶον [βγαθὶ 
ὙΠοΎ σου αἴθ πὸ ἸΟΉΡΟΥ ἴῃ ἃ ροβί το ὅο ΓΘΟΟτΩΤΏΘΠ06 ΟρΟΓ ΟΠ 8 
Ἀραϊπϑὲ ] υάδῃ. ψοῊῚ ΘΔ53 (Ὁ. 6) 18 ΟὨΪΥ 8ῃ Δρρτγοχίπιαῖβ ἀβῇ- 

πἰτίοη. οὗἉἍ {{π|6---ἰη τΠ6 Ὀαρίπηΐηρ οὗἉ [86 τοῖρῃ οὗ  6βογδηι. 
γν. 8, 9. “Απά Βο (86 Κίπρ' οὗ 13.86]) 8814, νυ ῃ] ἢ ΤΥ 8}4}} 

Ψ 6 ΡῸ ἃρ (αραίηδὶ ΜοΔΡ)} Απᾶ Πα ( βββοβῃαρμδι) 8814, [ῃ9 
ὝΔΥ ΠγΟῸρΡἢ ἐμ9 Ἡ]]ΔΘΓΠ688 οὔ ΕΟ." ΤΉΘΥ ταϊρῃΐ τράγο ἰπῖο 
116 Ἰαπὰ οὗ 1π6 ΜοβΌϊ 68 'ῃ ἴνγο τγαυβ, οἰ μον ἀρουθ [86 Ποδά ὅδ 
ΟΥ̓ΟΣ ἔδ6 Φογάδη, αημα τπθη ονοῦ ἴμ6 ῬΟΓάΘΣ βέγθαῃη ΑΥΠΟῚ δηΐοσ- 
πρὶ ἔτοσῃ ἴπ6 πους ; οἵ, ργοοθδαϊῃρ σοῦπα (μ6 βου πὰ οὐ [Π6 
Τεδὰ 864, ἀπά ρυβιΐϊηρ ἔγοτα {π6 βου ΓΠγοὰρ ἢ [μ6 πογίμθτῃ 
φασὶ οὔ {π6 πιουπίαϊῃ8 οὗ Εάοτα. ΑἸΕΒΟΌΡ [86 Ἰαϊίον ὙΥΑΥ͂ γγᾶ8 
2οπροῦ δῃὰ δπουμθογοὰ τὴ στοαί αἰ ΠΟ. 68 ἀπά ρουῖ]8, θ6- 
ΟΔΌΒ6 ὑΠ6 ἈΓΠΙΥ͂ Δ ἰο ΟΓΟΒ8 ἃ ΥΘΥῪ ἀπ σα] Ὁ πιουπίαί ἢ Γηρα; 
γοῦ «}μοββαρμαὶ ἀθοϊάθα ἔν ἰΐ, ρϑύθαρβ Ῥδυ ΠῪ Ὀδοαῦβθ [π6 
Μοδθῖο8, οοπβάϊηρ ἴῃ [86 ΑἸ ΟΟΪΕΥ οὗ δοςθβ8 ου [Π6ῦ βου μοτῃ 
Βογάοσ, ταϊρῃξ οχρθοῦ πὸ δἰίδοκ ἴῃ {παὶ αᾳυάτγίου, ἀπά ἢθ τηῖσῃς 
τπογοίοσο ΠορΘ ἴὸ θ6 80]6 ἴο [8}1 ἀροπ {μθπὶ ἀπβαϑροοίϊηρ ἀπά 

τ ἈΠΡΧΘΡΑΓοα, ἀπ ονθγοοπηθ ἔμθπὶ ; ΡΑΓΕΥ πὸ ἀοαδῇ οἢ δοσοπηΐ οὗ 
16 Κἰπρ οὔ Εάομα, σσβοτα ὑγ Ἐ ἢ18 ἔγοορβ μ6 τωῖρμὺ ἴῃ 818 νΑῪ 
18Κ8 τὴ Βΐπι, ἀπά, ἐΒουρ ἢ μ6 Βμου]ά ποὶ δά ἃ πυυοὶ ἴο [ιἷβ οὐ 
ΒΙΓΘΠΡΈΝ, ΓΠΟΥΘΌΥ τγδ]κ6 ΒΓ οἱἩ ἢἷβ ἔγοορβ, 80 {παι Π6 οου]ὰ ποῖ, 
816 ΦἘΠοββαρμδὶ νναβ ἴῃ (86 8614 ἀραῖπϑὲ ἐπ Μοδθίϊθδ, τα κο 
ΔΠΥ͂ ὩῸΡ δἰξοταρὶ αὐ σϑνοῖε ΟΥ̓ ἃ βοοοῃά ἱπγαβίοῃ οὗ {πῸὸ Κιίῃράοτῃ 
οὗ δυάδα. Ὑοῖ, μονγθυϑὺ νν6}] οοποογίϑα {818 ρ΄δῃ πιρῦ ἀρρθᾶγ, 
18:6 ΔΥΠΙΥ͂ οὗ Ιβγδθ], δἴδσ 1ὶ μδὰ πιδάθ ἃ οἰγουϊῦ οὗ βουθῃ ἀδγ8 ἴῃ 

86 τηϑγοῖ Ἐπγορ ἴΠ6 ἄθθρ τόσ κῪ νΑ]]οῪ οὗἩ ΑἸΒΥ (,.ω.0.}}}ν} 

1 ΤῈ ὑβιδ] ννᾶὺ ἔγοτα {6 βουϊ οὔ 7 υ ὅδ ἰο (86 Ἰαπὰ οὗ Μοδῦ, νοι 
186 ογιιθδήθγ δπα τηοάθγῃ ἰγαυθὶ]οῦβ ἤανο ρυγβυθά, ρο68 τουπά {(Π6 

Πεδὰ ὅεδ ἴο {πὸ τππουτὰ οὗ {μ6 ΥΥ δάγ 9] Πογαδῇ (λς,3}) οὐ Κογαῖ, 



8δὅ8 2 Κινα8 Π|. 10---12, 

βορδγδίίηρ 186 ἰοιτὶυοτθθ οὐ Εἰάοτα δῃὰ Μοδρ, νὰβ ἱῃνοϊνϑὰ ἴῃ 
ἴθ στοαίθϑι ἀδηρον τοτὰ τνδηΐ οὗ νσαίου [0 πγδῃ ἀπά βαδϑῖ, δ [6 
ὙΥδὰγ οὗ [8158 ν4]16 0, ὑγογθ ΡΙΘΏΓΥ οὗ νγϑΐοῦ, ἴδ τγὰ8 Ββοροά, του] 
Ὀ6 ἔου μά, νγᾶ8 ποῦν ἀγγ.2 

γυ. 10---12. Ιῃ 1818 ἀΠΘΌΪΥ [μ6 μοαγὶβ οὗ [ῃ9 ἔπνγο Κίπρε ἃγθ 
ἀνθ 116. «ϑβοζαῖι ᾿ο]θυθα σαὶπ ἴο Ὀ6 ᾿πονιαθ]6, δηά, Η]1οὰ 
ΜΠῺ ἀοδραίΐν, οσῖθϑ οὔΐ, “( ΑἰΔ8 1 πὲ Φοβονυδῖν 188 οϑ]] θὰ {π|688 
ἴῃ γθ9 Κίηρβ ἴο ἀθ] νοῦ {μθπὶ ἱπίο [π6 Βαπά οὗ Μοδὺ. Φ6βοβδδ- 
Ῥμδὺ πδ8 οοηβάθποθ ἰπ {86 Τιογὰ, ἀπά 88ῖ8, 15 ἔπογθ δὃ6 πὸ ὑγο- 
Ρδοῖ, δὲ νυ βοπὶ ΓΠΘΥ͂ ΤΩΔῪ ὁπαυΐγο ὑπ6 ποτὰ οἵ {πο [ογά, ἐπαὲ ἰ5, 
ΤΩΔΥ͂ 5661 ἃ Ὠὶνὶπθ τουϑ]αίῖοπ οοποθγηΐηρ [Π6 ργθβοπὲ ΘΠ ΘΣΡΌΠΟΥ, 
ὙΓΒΘΙΘΌΡΟΙ 8 βουδηΐ οἵ {μ6 Κίπρ οὗὨ [βγαθϑὶ δῆβυγοσβ, ἐμαὶ ΕἼ1εμα, 
1π6 χηϊηίβιον οὐ ἘΠη6ῃ, γγὰβ δὲ Ββαπᾶά, Ὑὴο ρθισαβθ »Ό ΣΝ ΗΝ 

“Πογὸ 8. ἘΠ]15 ΠΑ, ἱπρ0]168, παὲ ἘΠΠ15}8, ἢ ποῖ ἴῃ [Π|6 σϑπαρ, νγὰϑ8 
γοῖ ἴῃ ἴπὸ ἱπητηθαϊαίθ πεὶσῃουτῃοοά. Τμαὶ ἢ τγᾶ8 ποῖ ἴπ ἔμ8 
ΘδΙῚΡ 1861} τηαν Ὀ6 ἱπίοστϑα ἔγοπι [86 βιατοτηθηΐ, “ἦ ἐπ οΥ ((86 [Βγθ8 
Κίπρβ) γϑηΐ ἄονῃ ἕο μη (ν. 12.) ΑἹ 4}1 δυθηΐβ {6 ριορβοῖ, 

ὉΠά6Γ [Π6 ᾿πηρα]βο οὗ [π6 Ὠ᾿νῖπο ϑρί τ, μα σοπιθ ἱπῆο 6 ποῖρῃ- 
Ῥουτῃοοά οὔ ἢ6 την, θθοδῦβο (ἢ 6 θῃ ασγαβϑιηθηΐ οὐ ἴΐς Κίπρβ 
τγᾶβ ἴο Ὀ6 ἃ Τη68}8 ἰπ ἴΠ6 Πδηά οὗἉ 16. Τμογά, ποῦ ΟὮΪΥ οὗ ραϊπὶησ 

δηᾶ ἐποπ δἰσηρ ἐμΐβ ὰΡ ἰο Κοταῖ (« , οοαρ. Β0Ρ. {ἶϊ. ». 7566 ἔ, 1. 

Ρ.4660. Βυΐ (μ6 οοπίδἀογαίο Κίῃρβ ἀϊὰ ποὺ ἰδκο 18 τγϑυ, Βαϊ πιδροιοά 
τθγοῦρ Ὑ δὰγ οἱ Κύγδαν ( «.ς-5},.3}})ν οτηρίγίηρ ἱπίο ἐδ βοπίῃ επὰ 

οὔἼμο Ποδὰ 868, δηὰ ἔοσπιίπε΄ ἃ “ ἐγαϊα] βορθ οὗ 89 Μοδθὶ δ (8816 

Ἰδηαά" (Εἰλίον, Ετάκ. 1ἷ, Ρ. 812), οὐ 68. βαβοὶ (χαϑ]αα"}) Αγ μεσ ἱπίο 88 
ταοπηίδίπβ ἑονγατὰβ Δα 6] ΑἾμ530, διτοπθοιθὶν ο]]6ἃ ὙΥΔΑΥ 6] Η ὕβδη ἡ 
ΒΥ ϑοοίσοῃ (ΕΟ. ἴ{ϊ. ». 81)--τὰα ἄθθρ ρίϑη, πίοι Βυτοκμαγάΐ (Β οἶδ 
ἀϊ, ». 6718) ραββοὰ σἱτ {μ6 ρτοδίεθε ἀἰ βου! ν. Τῆδὶ ὑπ 6 Ὁ δάναποαδά ἱπ 
ἐμῖ8 ΤΑΥ͂ ΜΘ τησδβι οομπουάα ἔγομι [86 ἐδοὺ ἰδαῖ, ψΒθη 86 δία ξ!]οά, 
ΒΟΥ πθγθ (ν. 21) 8:1}} οῃ (π6 θοτᾶδν οὗ {86 ἐουτιίοσυ οὗ Μοδὺ, νυ] 18 
Τουτηϑᾶ ἱπάβοά ὈγῪ {μΐ8 Ὑ δΔάγ (οοταρ. ΒύτοκΗ. 13. Ρ. 614, ἀπά Βοῦ. 111. 
Ρ- 107), δπά ἐμαὶ {Π6 νυδίον' τι νϑὰ ἔγοπη Εάομ (νυν. 20.) Βοίδ οἰγευτα- 
ΒίδῃοαΒ 8.Θ ΩΒΕΙΔΌΪΟ ἰο {π6 ΤΥ δαν ὁ] Κοτδκ. ͵ 

3 Αφοογάϊηρ; ἰο Ποδίπβοπ, ἱπάβδα (111. ρ. 16, 81) 1818 Ὑ δάγ ϑμου]ὰ 
Μμιᾶνθ ἃ πϑνϑὺ- Ἀ1]1πρ' δίγθδμ), [0 ὙυΒῖοἢ [86 ΟἼΟΥ οὐ 65 8 βίτρε οὗ ρτθϑῃ. 
Βαὶ 1 {818 βίγοδπι 6 ἀἰβιϊ ρα θθᾶ ἔγοπι οἴμοῦ πιοπηίαίη ἰοσταπίβ ὈΥ 
Ῥοΐηρ Ἀ|164 τυῖν τγαῦου, ποῖ πιοῦν ἀυγίηρ, (16 ταὶ ΠΥ Βθϑβοῃ ; ψγϑί 8βθ8- 
ΒΟΏΒ οὗ ἀτουραΐ ΤΠΔΥ οὐοιιτ, τβθῃ ἰδ Ὀθοοπιο8 ἅτγ. Αἱ ἰοδβὲ Βοδίπβου 
888 ποῖ ῥγονϑᾶ ἐμ οοπίγασυ. ἘοΡίπβοη οὶ ὰ8 {μΐ8β ῬΥ͂δὰν 8140 ἴο Β6 
186 Ῥτοοῖς Ζογθᾶ, πιϑπιϊοηθὰ σαί. ἰΐ. 13, 14, 18; Ναπι. χχὶ. 12 (ΡᾺ]. 
Μϊν ν. 107 ἢ) 
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ἸΒΟΓῈ σαβρθοῖ [Ὁγ [86 ργορμϑὶ ἔἄοτι 6 όσγαπι, θαΐ 4190 οὐ γυϊάϊηρ; 
Ψοβοόσζϑτα ᾿ἰπη56} ἰο ἐπ6 1μογὰ 88 {μ6 ΟὨΪΥ ἔγὰθ ἀαοά. Ησυμπβὶοά 
ὈΥ πιϊδίοτίαπο, ἐμ6 ἰἴγεθ Κίηρβ ῥγοοθθά ἴῃ ρεσβοπ ἰὸ ΕἼΙβΏδ, 
ἰηδίοϑα οἵ βυμπηπιοπίῃρ πὶ Ὀοέοχε Ποῖ. ΒΥ {86 ἀοδβοτίρείοη οὗ 
ἘΠΙδἢα, 88 οῃ 6 “ἐψῆὸ ρουγοά νδῖθν οἡ [Π6 Βαπάβ οὔ ΕἸ1]6μ,᾿ ἐμαὶ 
18, ὑγϑϑ Π18 βούνδηΐ, Π6 8 σϑσίδι ΠΙῪ ἀἰβεϊρτιϑηθὰ 88 ἃ ρϑπαΐῃθ 
Ῥτορἢϑί, ἔγτοπι σγῆοπι ἃ ἔγὰθ τονεἰδίίοῃ οὗ (ἀοά τηΐρης 6 τεοοϊνϑα, 

γν. 18, 14. πῃ ογάον ἴο Βυπη 6 811}}} ποτ [Π6 Κίπρ οὗ [8γ86], 
Δἰτοδαν θονϑὰ ἄονα ΟΥ̓ {π6 ῥγϑϑϑίηρ πθοθβϑ ἐγ, δῃᾷ ἰο ργοάποθ ἃ 
ΒΑ] αἴατΥ ἔταϊτ οὗ τοροπίδῃσθ ἴῃ μἷβ μϑαγί, Ε]5ῃ8 δά άγθββθβ ῃϊπὶ ἴῃ 
1Π6 βίθστι ἡ ΟΓ8Β : “ μαὲ ἤᾶνθ 1 ἴο ἀο σῆμ (Π66! ρὸ ἴο {Π6. 
(Β881) ργορβιοῖβ οἵ {8 γ ἔΑΊΠον ἀπά τΠγ τροῖ μον," πῈΟ ἸΠΔΥ̓ ΠΟῪ 
μεὶρ 1866, δπὰ σβθη  μογαπι ὈΘΒΘθο ἢ ΠΡΙΥ ΔΏΒΥΤΘΙΒ : ἴσῳ» ποί, 

τμαΐ 18, Βρθαὶς ποῦ 80, τϑαβθ τὴθ ῃοΐ, θμέγθαῖ [ῸΓ τ8 ἴῃ 6 Π6]ρ οὗ ἐΐϊ6 
Τμοτὰ, ἴον [88 1ωμογὰ [μι88 164 ποῖ πι8 δἴομβ, θὰΐ {1:16 οἶμον ἔπο Κίῃββ8 
Αἰἶβο ἱπίο {118 πηϊβέοσιπθ, ἀπά ἢ 6 δοπθ σϑῃ ἀθ νοῦ τι8 Πότ 1ξ, μ6 
ἀθοίαγοβ τῖτ ἃ 8ο]θπλη δββϑουνδίίοη, {Ππῤ ΟΠΪΥ οὐ οὗ τεϑρεοῖ ἴο 
«} ὁΒοββαρδῖ, [86 ἔγπϑ βϑογναπὶ οὗ 1π Τωογά, ἀο68 ἢ ἀοῖρῃ ἰο Ἰοοὶς 
οἱ ἶπι. 5) ΣΙΝ δηὰ ἴσοις ΤΊ ὩΓῚ ἴο 866, ΙΟΟΚ δέ οὔθ, ἐμιδὲ ἴ8, ἴὸ 

«Ὠἰπκ πὶ γον τὮγ οὔ ἃ ἸοοῖΚ, ἰο τϑῃάον αἷὰ ἴο Ηΐπι. 
γυ. 1ὅ---19. ὙΠογθάρου ΕἸ βῆ 68}]5 [ῸΓ ἃ τη πβίγοὶ ἴῃ Ὁγοσ ἴο 

φϑῖμεσ 'π μῖβ ἐπουρῖβ ὈΥ 116 βοῆς ἴοῃο8 οἵ τηπβὶο ἔτοτι ἐμ ἴπ- 
Ῥγδββίοῃ οὗ (Π|6 ουΐοσ νου], ἀπά ὈΥ Γοργαββίηρ [86 118 οὗἉ 861 δπὰ 
οὔ ἢ ποῦ] ἴο Ὀ6 ἰγδηβίδιτοά ἰηΐο {π6 βίϑίβ οὔ ἰηΐδθσγῃδὶ νἱβίοῃ, 
ΌΥ ΒΟ ἢ ἷ8 ϑρίγιῦ που]ὰ θ6 ργϑρασθὰ ἰο γϑοοῖνθ {86 ᾿ἰγὶπθ 
τονϑαοη. “͵Ἴ μθη 1Π6 ταϊπβίσεὶ ρἰαγϑὰ 186 μδηά οὗ 186 1μοτά 
σΆτηθ ὌρΡΟΩ ἷπι. Οἡ ΣΤ ὝὙ) οοταρ. 1 ΚΙ. χυῖ!. 48.--- τ ἢ 

(σ. 15) δἰδηὰβ δοοοσάϊησ ιὉ ΙδΐοΣ ὈΒΔΡΘ ἴον ἽΤῸ Θοταρ. 1 βδτη. 

χυῖ!, 48, 3 ὅπ). χν. ὅ, δῃ4 Ἐν. Κυὶι. ασ. ρ. 558, μοῦγ. ΟΥ. δ. 

1 Οομρ. Ῥαεβαναπὲ, πηίογβ. ὃν. ἀ. 1 θοπδιιδρηθέϊβπι. Ρ. 207, οα. 2. 
--ἰὶ δὴν οπο πὶβῃ ἴου δαϑιῖρίθθ οὗ {86 ρονγθγ] ἰπῆποποο οὗ τηπβῖο, 
Δθυπἀδηογ Κπονσι ὈΥ͂ ΕΣ ΡΘΓΙΘΠΟΘ, ἴῃ Θδἰτηΐηρ δηὰ οἱ θυδίϊηρ ἰδ6 τηϊπᾶ, 
]οὲ Βὲπι οοηβυ: Βοοδμανῖ δ λίεγοζ. ἱ. ῥ. 461 8΄., ἀηὰ ΟἸδθγ. οὐ 1 ὅδηι. χνὶ. 
106. Το οδ͵οοί, ον ψ πο ΕἸ1888 9818 ἔον (μ6 ταϊπβίγοϊ, ἴδ, τιογϑονεγ, 
οἴδῃ δττοπθουβὶν ἀοἰοττηϊποᾶ; ἰμ08, ὈΥ βοὴθ ΒλΡΌΐη8, ἴῃ ογᾶδγ ἴῸ 
βοοίδο {πο ρτίο οἵ ΕἸ ͵ βμα ἕου {πὸ ἀδθραγίατο οἵ ΕἸΣ ἢ ; ὈΥ πιδγ οἴδοτγα, 
ον ὀχδιιρίθ, Ὁ Ἠθγάον αἷβο, ἰο δρρθδβο ᾿ΐβ ΒηρΡῸΣ δϑδίηϑὶ «ΘΒ ΓΆΠ ; 
ὃγ Ζ. Ὁ. ΜΊοΝ. διὰ οἴβοσθ, " ἰο πὰ ἴῃ ἐ8ο βουπὰ οὗ ἐδ Βᾶγρ 8:6 δῆβϑννθν 
οἵ αοἄ," ον, 48 Κποῦθϑὶ βχρυγθββϑβ δ πιβοὶῦ, “ ἰο ἀο] νον 8 δτπποηϊοτυ 
δἀάγοββ ἴπ [86 ῥτορασ βίγαίῃ ἢ᾿ 



8600 9 ΚΙΝαΒ τιι. 30---25. 

θ1ὅ. Υ.16. ὕροπ {ΐ8 ἢ σοιηπιδηάθ, 'π {π6 πᾶπια οὗὨ {88 
Τμοτὰ, ἴο τηδκ ἃ ται! λαάο οὗ ρ᾽[8 (Ὁ)Ὑ.} 33) ἴῃ [86 νά ]]16γ, ἴοσ 

ὙΠ Βουΐ τὶ πᾷ οΥ σαὶπ Ὀοΐηρ᾽ βΒθθη, [Ὁ τοῦ] θ6 50 δου πἀδη Εν δαρ- 
Ρ᾿ θα νῖθἢ νγαῖοι, [Βαλὲ ΓΠΘΥ απ {πεῖν θοο 8 (γ γον γ. ἀπΐπια]8 ἴω- 

τοηάοά ἔν βἰδαρ!οτ) ἀπὰ ἐἰνοῖγ δθαϑὲβ (γηωγτα δθαδίβ οὔ θαγάεῃ) 
τηὶρμὶ ἀτηῖκ, Τλθ δυίν ἅγὸ ἰοὸ ἀϊρ' ρ᾽[8 ἴὰ [86 ψναάγ---ἴο οοἸ]θοὶ 
116 ψδίθῦ, ψΒ1οἱ νου οἰ Θνγῖβα ἤονγ τᾶν. ΒῸΓ [Π6 δϑπη- 
ἄδποθ οὗἉ ννῖϑι σδτη6, ἃ5 ΤΠ ΔῪΥ Ὁθ ρογοοῖνοθα ἔγοτα {886 φοπηθχίομ, ἴα 
118. τγᾶγν ὑπαὶ ἔν όσα [86 15γα 6} 15} δ μῚρ ᾿π (Π6 οαδίθγῃ πηοὰῃ- 
ἰδῖη5 οὗ ΕἸάοπι ἃ σγθαὶ [Ὁ]] οὗἉ ταῖῃ, ἃ Κιπά οὐ οἱουά-θαγδὶ ἰοοκ 
Ῥίαοθ ὈῪ ψ ϊοἢ ὑΠ6 8αῪ τγ88 δὲ ὁπςο 4116, τη ποὺΐ {Π6 15γ86]- 
1168 Βανίηρ' β6θῃ {Ππ6 γῖηα, νι οἢ ἴῃ {π6 Εἰαβὲ ΑἸ γαΥ8 γἶβθ8 Ὀθίοσθ 
ταῖῃ (σοταρ. Ηδγια. ΒΘ06. ἱ, Ρ. δ1 ἔ.), οὐ {Π|6 γαίῃ 1186]8.---Οἡ ἐπ6 
ὠνῆπ. αδϑοῖ. τὴν ὀοπιρ. Ἐπ. ατ. ὃ ὅ89.--Ψ. 188. “Βυ:, 

σΟὨἐ 168 ΠΝ (ἢ 15 ἰ8. ἃ Ἰ᾿ίσῃς τπϊηρ ἕου {π6 1,ογτὰ ; ἢ νὑ1}} 

αἶβο. ἀδ] νοῦ Μοδῦ ἰηΐο γοῦῦ μαμὰ. Αμπάὰ γο 5831|4}} βιηϊθ δΥθσΎ 
ἐδησοά ἀπά οδμοΐοθ οἰτγ, [6}] 411 [π6 ρσοοά ἔγθοβ (ἔγαϊξ {Γ668), Βίορ 41} 
Ὑγ76}}8 οὗἁ γγαῖθσ, 8ῃ πηδῦ ΘΥΘΙΥ͂ ροοά 614 νη1}} βίο 8. ἡπλ 39 7η 

ἸΩΒΠΥ͂ ΟΟῃΒΙ 46 Γ 8 ταδὶ ΓῸΓ ἡ.05 77, ρογάοἰ᾽5, ἔγοτη 325 ποσί, 

φοπαρ. (ἀθβθῃ. 1οθγρθῦ. ρῥ. 874, ἀπὰ ΥΥ̓ ἵποῦ ἴῃ 65. Ρ. υ-; Ὀὰὲ 
ἰοῦ {6 ΗΘΌγοΥν ἀβᾶρθ Βα 68, 45 ἀοἰμωϊί, ἱπ ἀύρῆ.. ἀοίοτο αὐξεοὶς 

--ἰἴο ἱπῆϊου ραΐῃ ου ἐμο 86]4, {Π|ὺ 18, ἴο γθημάϑγ 16 ἀπταϊεα! ὈΥῪ 
βουύγίηρ ἰ6 ΥΠ ΒίΟη 68. 

γν. 20---2Ζ25. Τὸ πογὰ οὔ {π6 1ωογὰ βρόκθῃ Ὁγ ΕἸ 5ῃ8 νγαβ ΥΘΥῪ 
βοου ἢ118}164, ὙΠ πδχὶ τποσηΐηρ; δὲ {π6 εἶπιθ σῇ θη [88 πιογηΐηνσ 
οὔἴϊασίηρ᾽ σγὰβ ργθβοηΐβα ἴῃ [ῃ9 ἰθιαρ]θ δὲ  ϑγυβαίβπι, ἀπά ἢΐβ ρθορὶθ 
Ὀν βδουΐῇοθ ἀπά ῥγαυϑγ ἴῃ ᾿18 6ρᾺ] βαποία θυ γ 6 ϑηἰγοαίηρ Ηἷ8 

1 ΤῊ 8 ἀοϑογίρεϊοη οὗ [9 τγδϑέϊπρ οὗ ἃ Ἰδῃᾷ σϑίδγβ ἰο ἰμο ἰαν Ὠϑαί. 
χχ. 19 {,, δοοογαϊηρ; ἰο νοῦ, ἰὰ [μ6 θαβἰθρίπρ οὗ (λ6 Οδπδδο 88 ἰοπῦ, 
ψ ΠἰοΒ τπογο ἀθδίρηθά ον {μ6 ροθθοβϑίοῃ οὗ (88 [8Γ86]168, {π6 ἔγα! ἱγεθδ 
Βῃοι!α 6 βραγϑί, οοπιρ. Ηϑγίζ. ἱ, ρ. 4. Ρ. 44, ΗἩθηρβίθπηθ. Βαϊξυ. 11. Ρ. 
13δ, Τΐβ αν ἰ8 ἰο δνθ πὸ δρρ)!οδίίου ἴο {86 ἰαπὰ οὗ Μοδῇ, θϑόδυϑ 
ΜοαΡ ναβ ἰο θ6 ἐγοδίθα πὸ δούς ὑμαπ ἰμ6 Βεογθάϊ δγυ ἴοθ οὗ ἴβγδβὶ ἴπ 
6Ά86 οὗ γγὰῦ. ΕῸΥ (86 Βοσίηρ ἄοτῃ οὗ (Π6 ἔγαϊ! ἰγθθ8 ἰ8 ἰο (818 ἀδῪ 
Ῥτϑοιϊβοα ἴῃ σαν ὉῪ (86 ΑΥὐδὸθ (ςοπιρ. Ἐοβοηπι. Α. ἃ. Ν. Μογρϑῃὶ. 11. 
Ρ. 217), δηὰ οἵαν Βαυθαγ 165 πὸ 1688, 88. ὄνϑὴ ἐδθ Εοπιϑῃ8 Βοπιϑίϊπιθβ, 
ἴῃ Ἤτον ἰο ουὐ οὔ᾽ νγδίϑν ἔτοπι [Π6 ϑπϑιιν, 8]]ϑὰ ἂρ ἐμ6 νγ}}]8 ψῖτἢ βαπά, 
(οοπαρ. Μίον. Μοβ. Β. 1.) ὃ 64, Ρ. 79 ), δπᾶὰ 86 ΕὙθθθι ὄυθῃ πον ἷπ 
ΑἸρίεγβ ἴδκθ νϑηρθᾶποθ οἡ (πϑῖτ ϑῃοτηῖθθ ὈΥ θαγπίπρ' (86 οΓΟρ9. 
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ΤΑΥ͂, ἷ ΠΕΡ οδπι6 τϑίο Πόσα Εάοπι ἀπά Ε]]θὰ {116 οουηίγν ; ἈΥ͂ 
τς ἢ ποῦ ΟὨ]Υ 88 αἱά σίνθη ἰὸ 16 1εγϑο ἰἰἰβὴι μοβὲ ἴῃ ἐμοὶ 6Χ- 
ἐγϑυϊῖν, δὰ ἀοϑίγιούϊοη ργθραγθά ἔον [86 Μοδθιίθβ. ΕῸΓ οἢ {δ 
ἐπίθ]Πρσθπσα οὗ [πΠ6 δάνϑαποθ οὔ {Π6 4]]}18ἀ Κίπρβ, [Π0Ὺ δά βαπι- 
τηοπαά 8}} ἐπαξ γγϑῦθ 40]9 ἕο θθ8 7 Ἀτγιηβ, δη ἃ ροβίθα {ΠΘπηβοῖνθβ οα 
186 Ῥογάον (νυν. 21.) ΑΥ βιῃσῖβο {ΠΟΥ͂ 866 ἴπ (86 ποὶρῃρουσβοοά 
ΟΥ̓́Θ σατηρ οὗ 18γ89] [16 νγαΐϑυ οοϊουγοα γρά ἃ8 δ]οοά, απά ἑακίηρσ 
11 ἴον ὈΪοοά, ἱτηαρὶπθ ἐμαὶ ἐπ 4116 Κίηρθ δὰ ἀυδυγθ! ] θα δπά 
ὉΠΕΙ͂Γ ἀγτηΐοβ μδὰ Ὀθθη πιαίαδ!]ν ἀοβίσογοα. [ἢ [18 θ6}16} ΠΟῪ 
βοῖ οαϊ ἴο 66 {Π6 8ρο]], Ὀπέ πιθϑὲ [Π6 1βγδϑ! θ8, θη (Π6Υ σατηθ 
ἴο 1ῃ6]γ" σαπιρ, ργθραγοα ἔῸγ Ὀδ1110, δηἃ, 48. {ΠΟῪ τοῦθ ποῖ ῥτὸ- 
νἱ δὰ ἔοσ βυοῖὶ δῃ δυθῃΐ, 816 βπλϊ(ὑθῃ, 830 ὑΠαὺ (ΠΟῪ ἀγθ ΟὈ]ρϑά ἰο 
ΤΉΆΚ6 ἐμοῦ ββοᾶρθ (νυν. 22-- -24.)ὺ ὙΠ Ὀινίπο διά Ὀγ σι οι ἐπ 
ΔΥΤΩΥ͂ οὗ [5γ86] γγαὰ8 ποῖ ΟὨΪΥ βανθα ἔγοπι ἀδβίσιιοιίοι, θὰὲ δνθη οὉ- 
ταϊπ6α ἃ σομρ θ[6 νἹΟύΟΤΎ ΟΥ̓ΘῚ ὑΠ6}Ὁ ΘΠ ΘΠι168, οοΟηΒβἰβίθαὰ ἤθγα ποῖ 
ἴῃ ἃ τηῖγϑοϊο οὗ αοά βαγραββίπρ {π8 Κπονῃ αν οὗ ἠδέαγο, "υΐ 
οπἱγ ἰπ {Π|8, ἐμαὶ αοά {π8 Ἰμογά, 88 6 δά δῃπουποθα θαΐουθ ὈΥ 

8 ῥσορμοῖ, ἰπιγοάυοοα {Π6 ἰατνβ οὗ παίυτθ νογκίηρ ἴο [Π6 ἀοῖον- 
ταῖπαῖθ ϑηὰ ἰπ {Π6 ργθάθίθυ πη ηθα τᾶ. Α'8 [Π6 Βα ἀρ} Υ ἀρρθαγ- 
ἵπρ τηδ88 οἵ νγαίθυβ νγχαὰ8 οβοίθα ἴῃ ἃ πϑῦιγαὶ ΑΥ ὉΥ ἃ υἱοϊθηΐ 

. Χαΐῃ ἴῃ {Π6 ἀϊδίδῃςθ, 80 4180 [86 1] υβίοη, {μδὲ νγᾶβ 80 δια] ἴοὸ {1:6 
Μοδθίίε8, 18. θχρίδἰπθα ἴῃ ἃ πδίασαὶ γγ8γ, ἱπάϊοαϊθά θυθὴ ἴῃ [89 
ἰοχί. ΕἼοια {Π6 γϑα βαγί οὔ [Π6 ῥ᾽ 8 {Ππ6 νγδίου οο]]θοϊβά ἴῃ ἐμθῖη 
μά αϑβαμηθα ἃ χϑὰ οοϊουσ, νγῃ! οι υγᾶ8 ΘΟΠΒΙἀΘΓΆΡΙΥ ἱπογθαβαὰ ὈῪ 
106 Ταγ8 οὗ [168 τβίπρ' 88} Ἀ]Πηρσ ἀροπ ἰξ (οοπρ. ΤῚΣ ὈΟΘΤΙ 

Ὀοστ-ὃν ν. 39), 80 ἐμαί, βεθὴ ἤοπι 8 ἀἰβέδηοθ, ἴξ πιαϑὲ ἤανθ ἂρ- 

Ρβαγϑά [|κ ]Ϊοοά. Βαὲΐ {Π|ὸ Μοδθῖῖθβ τηϊρης δ6 (Π6 1688 ἀἰϑροβθα 
ἴο {μἰπὶς οὗ πῃ ορίϊοα] 1] βίοη, 85 ὈῪ {Πποὶγ ἐἈ πα] ἶὰῦ δοχυδίῃίδηςθ 
ψῖῖ 186 τορίομ, ὑΠῸῪ Κηδν {πᾶὶ τΠ6 νδάν Π8δα δ {πὲ {ἰπη6 πο 
νυδίθυ, δηὰ ἐμ6Ύ δά 866η οὐ' ἰϑαστιϑά ποίμὶηρ οὗ {π6 γαίῃ ψὩ]ςοἢ 
μαᾷ ἐΆΠ|6η ἔλν ἔτοτα {Π6πὶ ἴῃ [Π6 Εἀοπαῖτθ τηουπέαϊπβ (ςΟπηρ. Ὁ 

ὉΛΤΝ ΤΥΤῸ ὈΝΞ τ. 20.) Ὑπὺβ ἰδ νγγᾶβ παίαγαι ἰο {Πΐπκκ ἐπαὺ {110 

ΜΑΙ 8 ὈΪοοά, ἀπ {6 Ὀὶοοά σουἹά ΟὨΪΥ ρτοοθοὰ ἴτοπι 186 

1 Τὰ {86 τηϑῃίΐοη οὔ {86 ργθβοηζίπρ οἵ [1:6 πιθδί-οβουϊηρ' (οοτρ. Εχ. 
χχῖχ. δὴ 85 ἴῃ {86 τϑξοθγθῃθθ (ο 186 Θυθπίπρ᾽ ββογῖῆοθ (1 ΚΊ, χν!. 22), 
1165 δὴ δ᾽ Ἰαβίοπ ἰο {π6 ἰδ οὗ Μοβϑβ (6ο" ἣξ ὯΡ. Ἠθηρϑίθῃρ. 1. Ρ. 4.), Ὀυΐ δὲ 
186 βδτηθϑίξπιθ δη ἱπάϊγθοί γοῦυ Κθ οὗ ἰδο τονοὶὲ οὗ 86 ἔθῃ γί θ68 ἤτοπι (86 
Ἰανδαϊ πσοσβἢϊρ δὐ Ψ γΌβδ θπι. 
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ΘὨΘιμἶθ5 Βανΐηρ ρογροίγαίθα ἃ σγοϑαὶ δβἰδαρηίογ οὐ ομα δποίδθυ, 
Ἔδρϑοῖδ!]γ 88 ([ῃ9 6 δἰουβύ Ὀδύνγοθῃ [8γδεὶ δῃὰ “ υὐδὰ τγᾶβ ἢ0 ϑϑογεῖ 
ἴο (Ποῖα; ἰξ νγαϑ ππἀουθίοα {πδὲ ΕἸἀομι, αἴδασ ἔμ ΓΘΟΘΌΟΥ δἰἰοταριοαά 
θαξ ππδυσοθβϑα! γονοὶῖ, δοοοτηρδηϊθα ἔμθπὶ ΟὨΪΥ͂ 88 δὴ πον] 
Ἑςοῃζεάεοχαίο ; δηἀ, ]δβι]γ, [6 σϑοο]θοοη οὗ ἐμεῖν ἰαὐθδὲ Ἴἀχρϑάϊ- 

ἴου δραϊηδὲ «πάλῃ ἴῃ σοη]αποίίοη ΜΠ} [6 ἘΜΔοπλτο8. δηὰ 
ΑἈπηπιοηῖξε8----ἤονν [818 τγδ8 ἐγαβίγαϊθα Ὀγ (π πηυαΐαα] ἀοδισποίίοι 
οἵ {οἱ οὐτ ΑΥΠῚΥ, σοΙΏΡ. 2 ΟἿΓ. Χχ. πα τὴν δροΐορ.. Ἶ6 18. ρ. 241 
Β.---οουἹὰ πο γοί Ὀ6 οἴορά ἔτοπι {ποὶτ πηθωοσυ. Βαΐ ἰ ἔμοΥῪ 
σΆ129 ὍΡΟΙ ἴδ Ποβὲ οὗ ἴβγαθὶ αϑάθ βυοι ἃ ἀ6] υϑῖοη, {Πὸ 4116 
φΟΙ] ἃ ΟὨΪΥ οπὰ [Ὁ (μθπὶ ἰπ ἃ ἀοίδαὶ δπὰ σϑπογὰὶ βρης. Βαϊ 
Ι5γ86] πηδγομθὰ δἴοσ {πὸ ἔυριεἶνϑϑ ἰμΐο {πον ον ἰδ πἶ δηὰ πννδϑίθὰ 
ἰδ, 88 186 ῥγόορμιδί μδὰ ρῥγοάιοίθὰ (νυν. 24 “) ᾿η)Ὰ ὙΝΌΣΤ Ἣν 

«ὁ ΠΕ] ἘΠ6Ὺ ἸΘΣ τμ6 βίοπθβ ἐμογθοῦ ἴῃ ΚΊν- Βαγβθοίῃ." Οἱ τμὸ 
ἴοστα Ὑη ΟΓῚ οοπιρ. Ἐν. Κυαὶς, αν. Ρ. 649 ποῖ. ἀηά Μασ. οἱ 

1,ον. χἰδ, 44... Τὴ δι. ἴῃ ἸΌΝ Τοίδυβ δἰἴθμοῦ ἴο ἴπ6 Ἰδπά οὗ 

Μοδϑ οὗ ἴο ἴδ6 [Ὁ]ονησ ΓΤ . Ὶν- Βαγαβθῖῃ (Β6 γα δῃά 

15. χνὶ. 7), οἴ μουυσῖβο στ Ὁ» αν ἰαίονίἑἰα (18. χνὶ. 11 ; Ψ6:. 

Χ ΙΝ, 81----86) 18 πἰτπουΐ ἡοῦνὶ (83 18 ζϑΏΘΓΔΙΥ ἀβ8απι64) ἰάθη- 

«ἰςαὶ στ} ἈΝ Ὕ 88:16 οὗἩἁ Μοαῦ, ΒΘ. ΣΡΆΡΙ (Οα]4.), [8. 

ΧΥ͂. 1, δῃ νὰ8 186 τηοβϑὲ ἱπιρογίδηξ, ῬΘΙμαρ5 [86 ΟΠΙῪ [ογίσεββ οἵ 
[88 αι, θὰ} οἢ ἃ ἰρἢ ἀπά βίθερ Ἵδ᾽σαγθοὺβ τοοὶς, ἔγοια πῃ οι 
τηῖρης 6 βθθὴ ὑδὸ Πϑβὰ ὅδ διὰ βυβῃ «}ϑγιιβα]θπ), βαστουπα θα 
ὈΥ ἃ ἄθερ ἂπά παγγον ρίθῃ, ψ ἰο ἔπθποθ ἀθβοθη 8 τνοδένατά 
ὉΠ ον [Π6 Πδπ)6 οὗἉ ΥΥ̓́Δαγ Κογαὶς ἰο {1.6 ᾿ϑεδά 864. ΤΆ ρδοβ 15 
581}}} οχίδπε ἀπάθν [Π6 πᾶιπθ Κογαῖς, ψ το ἃ βίγοηρ, οα8.16, νυ αἷς, 
Βα] Ὀγ [π6 Κηϊριῖβ οὗ (μι ογοββ, ρίαγεά ἂπ' ἱππροτίαπὶ ρατὶ ἴῃ 
186 ἰδίογγ οὗ ἴπ6 σγυβαάθβ ἀπάθ τἢ6 πᾶπιθ γα, ἃπὰ [188 θθθῃ 
νἱδἰυοἀ ἀπὰ ἀοβοσί θὰ ἱπ γθοθηὶ {{π|68 Ὁγ βϑϑϑίζθη, Βιιγο ἢ.» δὰ 
οἴμεσθ, Οὐοπιρ. Βοβοίηη. ΑἸΈΉΚ. ἢ]. Ρ. ὅ8 Ε΄, ν. Εδυπι. Ῥαὶ. 
Ρ. 208 » (68. σοτηπι. οη 158. χν. 1, δηὰ ἐΐδδ. ἰἴϊ. 1210; Βοῦ. ἴἱ. 

 ὩΡ ἷδ ἴο θὲ τοραγάθὰ δοοογάϊηρ ἰο 186 Κειλίδλ ἸΣΡῚ ἴον ΣΝ 

(ϑοθ οὐ 1 Κι. χὶϊ. 12): “διά 18γ86] οδίῃηθ ἰηΐο ἐμ6 Ἰαπὰ δπᾶ βιποῖθ 
Μοδθ," φοπαρ. Ζ. εδ Τίσι, ογῖέ, 8. αα ἢ. 1.---ΤῊο Κατ ἡ νὴ Β88 θϑϑὴ τὶ ρ Εν 

ταὐοοίοα Ὁγ Ὠδίμθ δπὰ Μδαγοσ. 81} ᾽8 {86 ἑπῇπ. σοτιεῖν., Ἡ ΒΙΘῚ ἴῃ 

8 περ] οὶ τ βἰδῃᾶβ ον (86 ἱπῆη. αὖε, Βοα Ἐπν. Κυὶ!. αν. δ65 δπὰ 
ποῦγ, ατ. 8 616. 

2 

--- 

- 



2 ΚΙΝΟΒ 111. 28ὅ---217. 868 

Ρ. 466, 111. Ρ. 124.----ΤῊ 8 ἰοχίγϑϑβ πο 8}11ϑἀ Κίηρβ Ὀοδίοχοα ; (86 
βἰΐηροτβ δυστουπάοδά 1 δηὰ αἰὰ 10 τηποὶι ἀδηιασα (ΤῊΝ, ) 

γν. 2ὅ--21. ὙΒοη ἴδ Κίηρ οὗ Μοδῦ βδνν ἐμαῦ (η6 Ὀδιε]9 τγαβ 

ἴοο ΒίτΌ ρ᾽ ἕο Γ Εἴτα, μ6 δἰξοιηριθα, τ βόνθα ππαπάγθά τηθη πὰ 
ἄγανσιι βυογάβ, (0 Ὀγϑακ ἐβγοαρἢ [6 Ῥεβίαρθιβ Ἰὰς ΔΚ, ῬΓΟΡΘΙΪΥ, 

ἴο οἶθανθ ἔδθη) ἰο (88 Κίηρ οὔ Εἰἄοπι, {μαὲ 18, οὰ ἔμ αυδτίον 
οσουρίοα ὈΥ [π6 Κίῃρ οὗὨ Εάομη, ργοῦαῦ]ν θθοαῦϑα ἢθ θχρβεϊβά 
Ἰεαϑὲ ὀρροβιοπ ἔγοσῃ αἶσα. Βαΐ 1Π6 δἰἰδιηρὶ [116α, τυ βθη μ6 ἴῃ 
ἀεβραὶν οβδσγθὰ ἢ18 ἔσβε θόγῃ βοη,Ϊ ποῖ ἴο {π6 αοάἂ οἵ 15γδ8] (ΕΡΕ.» 
ὅτ. ατοῖ.), θαΐ ἴο Ηἷ5 140] Ο]δῃιοβῇ (οοιηρ. 1 ΚΙ. χὶ. 1) οὰ [8 
Ὑγ8}}, ἀπά ὑμογοίοσγθ ἴῃ βρης οὗἩ [ῃ6 εβϑίβρβθιβ “))) ἮΝ) ὙΤῊ 

“ἐ δυιὰ {Π6γ8 γγδ8 στοαῦ ἱῃα!ρηδίϊοη ἀραίηϑὲ 18Γ86]." ΜΔΗΥ ἀπάοι- 
βίδα {Π686 ΟΣ 8 50 [πὲ ὈΥ͂ [06 Δοχηϊηδίίοη οἵ ἃ παπιδη βδοσὶ- 
Βοο ἴΠ6 Βοαγὶ οὐ 186 ρίουϑ “6 μοϑμαρμαῖ, ἀῃὰ ρεσθδρ8 80 οἵ ἐ}6 
Ἰάυτηδοδη Κίηρ, γγὰβ 80 τιοῦθα δῃηά ρυόνο θα Ἡ1Ὲ (ἢ 6 15γα 1068, 
ψγῃο Πδἀ τ] ΒΟ Σ ΤΩ ΓΟΥ ἀγίνθῃ [Π6 Ὀεβίορθα ἴο δὴ δχίγθιη Υ δηὰ 
Ξογοϑὰ ἔβη ἴο (18 ἀροτηϊπαίίου, [μαῦ ΒΟΥ τούϊτθά δῃα οοπιρα]]οα 
189 [8Θγβο 168 ἴο ἀο 11:6 βαῖηθ. ΟἿ υβ τμῚηΚ, ἐμὲ ονθη [1Π| 19γδο 168 

1δοπηβοῖνοβ ϑῈῈ 80 ϑχοϊ θα ἰὸ ἱπάϊσιιαιίοη ΕΥ̓ [18 δθοτηϊπαίϊοη, 
ταὶ {86 4|1168 τ ὁπ δοσοτὰ ταἰβοά ἐμ8 βίεορε (Βυάά. λΐδέ. ὀφοῖ. 
1. 8ὅ8, ΘομαΖ, Πδῖμθ, ἀπά οἵμιοσβ) Βαΐ 88 186 ρῆγαϑθ ΣΤ 
ἂν ἮΝ» ἴῃ 411} οἴμον ρίαοεβ ὑῃθσθ 1δ ὁσσῦγβ (ἴ0Γ ὀχδιαρ]θ απι, 
1. δ8, χυ. ὅ ; “708. ἰχ. 20, χχῖὶ. 20; 2 ΟἸ"γ. χῖχ. 10, χχῖν. 18, 
εἰς.)» 18 ΟὨ]Υ αϑοἀ οὗὨ [μ6 Ὠἰνίπο δῆσον δηά )υἀριποπί, ἩΒΙΟΙ ἰ8 
ἱπουστθά Ὁ 581}, νγθ τηδὲ ποῖ οοποοῖγο ἰξ ἰο Ὀ6 οὐ μδυννβθ 6σθ. 
Τμα β6η86 18, ΒΥ 1ῃϊ5 ἀδεὰ οὗ πουτοῦ, ἴο μοι [86 411164 Βοβὲ 
ἄγον 1μ6 Κίηρ οὗ Μοαῦ, ἃ ἔοανυ Ὀὶνίπο Ἰμάρτηθης οᾶτὰθ ἀΡομ 
16γ8ε}, {παῇ ἰ8, [8 Ὀοδβίθρουβ ἔβαγοά 1ῃ8 δῆσον οὗ ἀοά, νι μϊοι ΓΠΘῪ 

Δ βοΒ]Ζ δγτο ΘΟ ΒΥ δββύπιθβ Ἡἶ βονογαὶ ἘΔΡΡ.,) ὑμδὲ 45) τλθδῃδ 

ποῦ μῖ8 οσσῃ βοῃ Βα (μδὲ οὗἨἁ {μο Κίπρ οἵ Εἄοτα. Εον Ατα. ἰϊ. 1 οὐν!- 
ΟὐΒ]Υ Τοΐαγβ (0 δῃοίμεσ οοούττοιοθ ὑἐβουρἢ ἀπ ἰκπονγῃ ἰο ὑ8. 

3 ΤΏ Βεδίβεη ἴῃ ρτοδί οδ]δσο 168 σ ΥΎ οἴϊθη ϑηἀοανουγεᾶ ἰο ῥτορ᾿ ἰαΐθ 
ἐμοῖν ροὰβ ῬῪ δύπιδῃ βϑοτβοεβ. Τμὰβ ἴογ δχϑηρῖθ Επβοθίυ8 (ργαρ. 
ἐσαηφ. ἷν. 16) ρῖνον {Π6 ΤΟ ]ονίπρ βἰδίθιηθπέ ἔγοπι ΡΒ ο᾽ 8 ῬΒωπί οἶδ 
ΒίβίονΥ : Ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς, ἐἰ ἐν ταῖς μεγάλαις, συμφοραῖς τῶν κινδύνων 
ἀντὶ τῆς πάντων φθορᾶς τὸ- ἠγαπημένον τῶν τέκνων τοὺς κρατοῦντας ἣ 
πόλεως ἣ ἔθνους εἰς σφαγὴν ἐπιδιδόναι λύτρον τοῖς τιμωροῖς δαίμοσι. ΟὐΠΩΡ. 
πὴ Ἐηἷ5 Ε᾿, ν. δδδυϊχ, ἀϊθ βυμπορίον ἀ. ατίθοι. Η δαὶ. ἀὐωρα 1851) 
Ρ. 8 8. δυὰ 11. 



804 2 ΕΚΙΝΟΒ 1Υ..---Ὑ 1]. 

Πιδά ἱπουγτθα ὈΥ͂ ρ᾽νίῃρ οοοαβίοη ἴο [09 Βατηδϑη ΒΟ ΓΙ ἔο6 80 βι τὶς γ᾽ 
Του θη ἰπ ἐπ6 ἰὰν (1μ6ν. χυὶ. 21 δπὰ χχ. 8), δπὰ ἀβϑβίβιρα 
ἔγοτη ὅπ βίθρθ ψἱμοαὺ ἑακίηρ [16 688116 οὐ βυδ)]αραιϊΐηρ ΜοΔΡ 
δρδῖλ ἴο 18γ86], τ μογθίη [ἢ δῆσον οὗ (οὐ ἃραϊηβὲ ἔμθῖὶ τναβ 
τηδη!Π!βιθά. ΟἾἱΪγ {π6 Ἰαἰίον ροϊηῦ 18 ραξ ἔογσννασγά ἴῃ (86 ἰδχῖῦ, 
ΨΚ Ἐ119 [86 ἔΌΣΤΊΘΥ ΟΥ βυ]θοξῖνα 8:46 οὐ [ῃ6 ψαρβίίοῃ '8 οπιἐἰθά. 

ΟΗΑΡΤΈΒΘΒ ΙἸΥ͂ ---"]Π. 

ΜΙΒΑΟΌΜΟΟΒ ΝΟΒΕΒ ΟΕ ἘΠΙΒΗΑ. 

Ἐτοιι ομδρ. ἷν. ἴο ν]. 6, (Ὁ]]ονν8 ἃ 86.168 οὐ τηϊγδοι]ουβ νου 8 
οἵ ΕἸ15}ι8, 4}} οὗ τυ μὲοἢ Γ8}1 ἴῃ 1Π6 τοῖρῃ οὗ Φϑἤιογαμι Κίηρ οὗ 5γδϑὶ, 
Βυξ γῇθ δυσδηρβὰ ποῖ βυ! οΟ]γ ἴῃ σΠγοπο]ορῖοαὶ ογάθσ, δαΐ 581} ἴπ 
ἃ οογίαϊῃ οὐ οὗ παΐυσο Τῇ πηΐοῃ οὗἩ [Π9 παΐιγαὶ οσάεσ στ 
186 σἈτοποϊορίοαὶ, δοοογάϊηρ' ἰο ἴθ ἐμ6 ΘὨγοποϊορίοαὶ ἀυταηρθ- 
πιοηΐ μ88 69 ΡΑΙΓΕΥ βϑογιβοθα ἴο [Π6 παίΐαγαὶ οοπποχίοῃ, πὰ 
ΡΔΙΗΥ͂ 186 παίαγα] γθβθιη δποθ [0 [Π8 βυσοβϑβίοη οὗ {ϊπηθ,} 15 οὉ- 
νἱόσβ, Ὀθοδυβθ ζα) ΒονϑΊγαὶ οὐ ἔμι688 παυταῖίνοβ ἀγὸ ποὲ δείδομϑά ΕΥ͂ 
186 ἔοστηῃ οὐ οοπποχίοη ργόρϑν ἴο Ηθργουν Εἰ Βιου]ορΥΆΡἢΥ, [ῸΣ ουθη 8 
Βιιοοθοαϊηρσ Θαοῖι οἴου (οομιρ. ἰν. 1, 8ὃδ, 42, ν. 1, νἱ. 8--224 ἀπά 
νἷ. 1); (6) 186 τηῖγαοὶθβ ρογίοστηθά ἰπ ἔβνουσ οὐ [86 80! ]αγβ οὗ 
1ιι6 ργορ ιϑίβ δῃᾷ οὔ ρυϊναίο ἱπάϊ νἀ }8}8 αγὸ βγϑὺ τ] αἰθα (ἐν..---νὶ. 7), 
δηα αἴογνναγὰβ [Ό]]ονγ8 [86 δοίΐοη οὗ οὐγ ρυόρμδῖ θθαγίηρ ἀροὴ 186 
ΡΟΙ εἶ ἃ] ἀθβεϊηῖθβ οὗ {Π6 ρϑορὶθ ἀπά {π6 Κίῃρ' 88 {Ππϑὶν ἰϑδάϑν (νὶς 
4); δῃᾷ (6) ποῖ ΟΠ]Υ ἴῃ βθυθῦαὶ βθοιϊοῃβ 18 μδ΄, συ μῖοῖ 18. ο0η- 

1 ΤῊ6 οδαθδ οὗ (18 ρβου αν Ῥμθποταθποη ἷϑ, {μα {86 βίσὶοὶ δάβογθηςθ 
ἴο [86 ΟὨτοποϊορῖοδὶ μοϊμπὲ οὗἩ νἱϑνν ῥργου]πρ' ἴῃ οαγ θΟΟΚ8 πουἹὰ πᾶνθ 
πΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἰδ ἰο ἃ τὰ δα δου πηθπὶ οὗὨ [8.0 ΒΟΙΔΟβΘΉΘΟΙΒ πιδίίον τ ὶοὮ 
νου ὰ μανα θθθη ἀοίγ θη] (0 (86 βΈΠΘΓΑΙ ἱτηργθββίοῃ ; (0 Ὑγῃ ]ο ἢ ἴδ 
ΤΟΔΥ͂ 06 δαάεάᾶ, (παὶ [μ6 δυίμον οὗ οὔ ὈΟΟΚΒ ἀϊὰ ποῖ Βπᾶ βἰαίοᾶ ἴῃ Ηΐθ 
ΒουτοαΒ (86 εἴπη δὲ ψΈ ΟΝ 686 ἢ ΡΥ Ιου ΪΑΥ ταῖγϑοὶθ οοσυττοά. ΤῺΘ δγ- 
τη ρβοτηθηΐ οὗ {Π6 ἰβίογίοδὶ τηδίοσίδ!β μότθ Ὁ] οτθὰ τρόγθονοῦ ααϊία 
τ βοιαἾθα ἐμαὶ οὗὨ [6 ργϑαϊοίϊοπμβ ἴῃ {86 ρτϑδίθν ῥτορμθίθ, ψμοσα ἴῃ 
1ϑαῖδμ ἐμ6 ομτοποϊορίοαὶ δηὰ πδίυγαὶ ρτϊποῖρ]θ δγὸ βίσῃ:] τὶ Υ οοπι πο 
τὶ! ὁπ6 δποίβον, θυΐ ἴῃ  γοπιῖδ [Π6 παίαγα] ογάθν δὰ δραΐῃ ἴῃ Ε)Ζθ- 
Κίοὶ ἐμ6 ΘΒ γοποϊορίοδὶ ροϊπί οὐἉ νἱθῖν ργϑάοπιϊῃαίθβ ; τσθμ, Ἡΐνοσι. 
Εἴη]. 11, 2 ῥ. 68 Ν᾿, 206 δ᾿, 2608 ἢ, : 

ἜΞες 
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πϑοίθα ἴῃ τϑα ἐγ, δα βοραγαϊοα ἴῃ ἐπι ΕΥ̓͂ ἃ ΠΌΠΟΙ Οὗ γ6Ά78, 
Ὀγοῦρὶ ἰοροῖμοσ, ἔοσ Θχϑίηρ]8 {118 ρσοπιΐβθ ρίνϑῃ ἐο {μ6 Θππαμ- 
παΐθ, οὗ ἃ ο"Ἱ] 4, ἀπά {16 σϑβυσγθοιίου οὐ (μ18 ομ]]4 ἴῃ ἷ8 γουΐῃ, 
8π4 1Πκοννῖϑα {Π6 πιῖγδ 0168 ἴῃ [16 γαγβ τ τ [Π6 Θυγίδηβ, μας α]βὸ 
᾽ξ 18 ϑυνϊάθηΐ [μὲ βοπιβ οὔἉ {μ686 ουθῃΐβ, Ὑῖοἢ ΠαρρΘηΘα φαυ]οσ, 
ἈΓΘ χεοογάθα Ἰαΐθγ {μη οἴδιοσβ. ὙῊὰΒ [ῃ6 βθοϊίου υἱῖ!, 1--θ, 
ςοτηΐπῃρ ἴῃ τορσαγά ἴο {ἶἰπλ0 αὖ 411 ουθηΐβ Ὀθίοσε οἷ. ν., ἰ8 ότι [89 
πδίῃσο οὗ ἴΠ|6 οϑβα ρ]δοθά 31 [Π6 ϑῃὰ οὔ {86 τηΐγας ββ μοι ΕΒ α 
ὙΤΟΌΡΕΙ ἕο Κίησ 6 πόγατα, ὑθοδαβα [119 88] αἴαΥῪ ἔγαΐϊξ δηά οβδοὶ 
οὗ {π686 δοίβ 18 τηοβὲ σοῃβρί ΠΟ ΒΥ ἀἰβρ]αγθά ἴῃ 1. Οἱ [μ6 οοη- 
ἘΓΆΓΥ, ἴτοιη τεραγά ἴο ΟΠΡΟΠΟΪΟΡΎ [Π6 ἐΟᾺΓ τηΐγϑοίθβ νγουρῃὶ ἴῃ 
ἕν ον οὔ [16 βομοατϑ οὐ [η6 ρχσορῇῃβίβ ἃγ8 ῥδυν δἱ Ἰθαβὲ βαραγαϊθα 
ἔργο ὁῃ8 δῃοί μοῦ, ΘΟΡ. ἶν. 1---ἴ, 88---41, 49---44., δηὰ νἱ!. 1---Ἰ. 

Ἐὸγ {δαὲ {86 ἱπίθγροβθα παγγαῦνοδ δοίυδ!}Υ ᾿μξοσυθῃ6 δοςογάϊηρ ἰο 
Ἐπ6, ΠΊΔΥ θ6 Ῥογοοϊνϑα ἔγοτῃ (818, {Ππᾶὶ ποῖ οπ]Ὺ ν. 8 8΄., Βαϊ 4150 
νἱ. 1 Β΄, ἀγθ διίδοῃϑα το ἔπ6 ἴοσθροίηρ ὈῪ Ῥαὺυ τγεἰ. λϊδέ. 1,ἈΒΕ]γ, 
ἴο {86 τηΐοπῃ οὗ θοΐδι ρυϊποῖρ!θβ {Π6 βίοσυ οὗ Νίδίηδῃ [86 ἰθρδν 
ΟΥΕ8 18 ρἷαςθ ἴῃ οἷ. ν., νοι [8}}8 ἴῃ [Π6 ογάοσ οὗἩ δίυσθ δα 
τὶ. 7, βίποθ ἔΠ6 56.168 οὗ πιῖγ8 0165 ὙΤΟΌΡΑΣ [ῸΓ ἀπά οη ρῥγίναϊθ ἰῃ- 
ἀϊν! ἀπΑ]5, οἴοβθβ τὰ ἰδ, Δη ἃ ἐΠ16 τΐτδο]θ 186} 18. ρογίοστη ἃ ροῃ 
ἃ ἴογεῖρποῦ, πα ἔἢτι5 ἐπα ἔλπη6 οὔ ἐπ ῥσορίιοί αἰγοαάν Ὄχέθηβὰ ἴο 
(ογαῖρτι σοι τῖθ8 ; ἴῃ [ῃ6 οΥάθγ οὗ εἶπ ἰδ τηιβὲ Πῆνο βίοοά δἰ Ποῦ 

Ῥοΐτοοη νυν. 93 δηὰ 34 οἵ οἷν. νἱ., θθοδιιϑα [Π6 ᾿πγϑβίοῃϑ οὗ ἐπ6 

ϑγτίδῃ ἔογοοβ, ἴο ψ οι ΥἹ. 8---28 σϑίοσ, ργεοβάβα ἰξ, οὐ 6Ἶ86 δὲ ἐπ 
οἷοβο οὔ οι. νυν. Βδραγάοα δἃ8 ἃ Ὑμο]6, Πουγϑνοσ, ἐμ 6 βϑοΐΐομ ἷν. 1--- 
ΥἹΙ]. 6, μ85 118 τρη! ΟὨγοπο]ορῖοδὶ ρ]4ο6 ; ΤῸΓ {6 ἰϑέογυ ἴπ οἷ. ἢ]. 
{41}18 δὲ δῃ θαυ θυ, δηα {Πᾶὺ 1π ὙἹ1}. 7, αὖ ἃ Ἰαΐθν ρογοά. 
ΤΠ ποῦν τῆ οοπβιον {Π|6 σοπίθηΐβ οὗ ΟἿΣ 86 0, γγὸ ρϑγοθῖνθ 

ἔτοπα ἔπ ἰθβε πηοπὶθθ ΠΘΓ6 σίνθῃ οὐἁὨ [ῃ9 ργοοθοαΐηρβ οὐ ΕἼ1818, 
ψΠαΐ ἃ Ὀ]εββοα ἔγαϊε [Π6 Ζ68] οὗἩἨ ΕἸ] 6 ἢ ἔοσ ἴῃ 6 1ωογά οὗ βδθδοίῃ 
μὰ Βογῃθ, ἰη {μ6 ἢτβὲ ραδθ ἴῃ [Π6 ροβίἴομ οὗ οὰγ ρῥγορμιδὲ ἰο 86 
ἰΔοἸαίτουβ 80η οὗ [86 δαρογβεϊ ουβ ΑἸΔΡ, σοιηραγθα στ ἐμαὶ 
φ 2 ΕΠ 4} Βαὰ ἰο ΑΙ δπὰ Αμαζίδῃ. ΕῸΓν 11 γα ἀπάουρῦ- 
οὐὐγ [86 ἔταϊξ οἵ π6 δου ιν γ οὗ ΕΠ] 6}, {πᾶὶ 6 Πμογαπι οαπβοθᾶ ἐπ6 
στ γΒ Πρ οὗ Β88] πο Ἰοῃ σοῦ ἴο οοπέϊπτθ 88 [Π6 το]! ρίοη οὗ μι βἰαίθ, 
Δπα δά 1ῃ βΘΠΘΓΑΙ 8 ΘΆΓ ΤΏΟΓΘ 8ΟΟΘΒΒ10]6 ἰο [Π|6 νγογάβ πὰ ἀθθάβ 
οὗ Ε]ΙΒμ 6 τπδπ 18. ἔττο ῥγθάθοθββουβ οῃ ἴῃ {Πγόπθ, ΔΕ μοα ἢ 6 
ἀϊά ποὲ ἀβοϊάθ τὰ ἢΐ5 ψ8016 μοατὶ ἔογ ἴπ6 Τωοτὰ ἢἷ8 αοά, ὁπ 
ψΠὶςοἢ ἀσοουπί 4180 ἔπ 6 σῦτβα ρσοποιηοθᾶ προι ἔπ Βοῦδ6 οὗ ΑΠᾺΡ 
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νγ88 δὲ ἰοηρίῃ 6 Π1δἀ ἀροῦ Ηἷπι. Α 8}}}} ποῦ]ον ἔγυϊε οἵ 6 
δοῖεν! οὗ ΕΠ} 8 ἀρρθασθ ἱπ 106 βοῆοοΐβ οὔ 1π6 ρσορ ιοίβ, τ ἢ 
σ ἢ τὸ πιθοῦ τοροαίθα υ ἰπ {Π686 οαρίοσβ. ΑἸγθαάν ᾿δὰ 'π- 
Βρ᾽γθὰ ΟΟΠρΔἢἶ08 οὗἨ ριΌρἢοὲ8 ρσϑίποσοὰ διοῦσπὰ ϑβ'διηθοὶ, σθοὸ 
ἀνγοῖν ἴῃ ἢΐ8 ποὶρῃουγμοοά δὲ ΟἸἴδοαῖ ἀπά δτμδι (1 ὅπη). 
Χ. ὅ---20, χἶχ. 19 6..), πὰ ππάθν ᾿ὶβ ργοίθοϊζοῃ δπά συϊάππος, 
ἀοαϊοαίοά {ποηαβοῖνθθ ἰο {ἢ βϑυνίοθ οὗ [6 1ογὰ ἴον {π6 τονῖναὶ 
οὔ ἐπ6 ἐποοογϑίὶς ἔθϑ ησ, (παὶ Πα ἀδοϊποά διηοηρ ἐμ6 ρθορὶθ οὗ 
Τεγβεὶ, οσοαρίοα ὑπϑπηβοῖνοβ ἢ Ῥτορμοῖς δἀάτοββοβ δηά βδογοὰ 
τοαυϑὶς, δ ἃ 4586: 0164 ΤῸ {Πποῖγ σοπητοη οχθγοῖβοδ αἱ Βαιηδῃ ἰῃ 8 
Ῥίαοα οδ]]ϑὰ ΤῸ ἱπίογργοίθα ἴῃ ἐμ6 ΟΠδ]ά. ϑοο δὴ ΤΣ πὰ 

Ῥομαρ8 αἶϑο "᾿νε ἰορθῖμεν ἴδογθ, 1 ὅδηὶ χῖχ. 18 ἢ, 22 ἢ, χχ. 1. 
ὙἼΠ6886 80οἰ6[168, τ᾿ δ πρ᾽ 8016} Υ ἔγοπὶ ἃ σοτηπιοι οὈ͵οοῖ οὗ Ἰπὸ δὰ 
σνοσδῖϊου, Δη4 ἠοῖ σοπϑεϊαἰθα ὈΥ͂ Θχίο ΓΑ] γα Ϊ68, ΑΥ6 ἀ8Ό Δ} ἰάθηε- 
Βοὰ «ἰτοροίμον τ τ ἘΠ6 δἰ γα αν ᾿πβεϊαίο8 οὐ ἘΠ] 174} πὰ Ἐ]18Π8.} 
Βαϊ ορροβοᾷ ἴο {8 18 {Π6 οἰγουτηϑίαποθ, ἐμαὶ [ῃ9 τποπι 6 5 οὗἩ {860 
βοοίβεϊθϑ οὔ ρσορῃοίβ οτἱ σπαῖθά ἀπάον ϑϑιλθθὶ ἀγὸ Πουοῦ οα]]9α ὋΣ 

ὌΦΙΣ» 88 1089 ἀπάογ [Π6 ραϊάαποα οὗὨ ΕΠ1]4ἢ πὰ Ἐ]Ὶ8]18 ἀγὸ 

ἘΠ οσΠ]Υ͂ ἀεδἰρσπαίεά (οορ. 1 ΚΙ. χχ. 8δ; 2 Κι. ιἰ. 8, ὅ, 1, 15, 
ἵν. 1, 88, νἱ. 1, ἴχ. 1.33 βΒουϊὰ ποὶ {Π18 ρϑου ταῦ ἀρ μαπθοε 
Ἰοδὰ ἴο {}|18, μῳ {πὸ ΘΥΜΌΣ 3 β:0οα ἱπ ἃ πιθοἢ τλοτθ ἰπίϊ- 
ταδίθ γοϊαϊίοη ἰο Ε17} ἀπ ἘΠ]18ῃ8 88 {ποὶγ βρί γἴεπιαὶ ἔδίμουβ ἔπδῃ 
τπαΐ, ἱπ ψ  ΙΟἢ [Π6 ΘΝΦΉΔΣΙΥ Ὅ5 84 5 ΓΤ βιοοα ἴο ϑβὅδιῃτϑὶ 

ἃ5 {Π6ὶν ΒΌΡΘΥΙΟΣ (οςτον. 2» Ἵ Θ6πι. χα. 20) Τΐβ οοπ]θοίασα 

18 σοπβσπιοά, ἐξ τι ἴοοῖς το ἐμ οὔἤοοῦ οὗἨ {686 βοοἱοίο5 δη ἃ {μὲν 
Ροβίοη ἑονσαράβ [9 ρϑορὶθ. Παβηϊίο βιαἰθιθηΐβ οοποθγηΐην {0 
Ρθουϊίαν παίατο οὗ [π6 Βο-οδ]]ϑὰ 8} βοοἱὶβ οὗ {6 ρσορμοίβ δι ἱπάϑϑά 
νδητίηρ ἴῃ {9 Ο. Τ΄, ἀπά Βθῃοθ ΓΠ6Ὺ πᾶν θ6θὴ βοιηθεϊ 168 Θοπλ- 
Ρδγθαὰ ἡ ἢ ταοπαβίογθϑ," βοπιθίϊπιθϑ τὶτι (Π6 ραίθγη ΠΥ οὐ 189 

1 ΤΉ ὃν Ὑ ϊτίηρα, ἀἐ ἐγπασ. νεί. Β. 1, Ρ, 2. Ὁ. 1, Η. ὙΥΊι6. ΑΙ δοεὶὶ. 
85. ἰ. Ἡ. 1. Ὁ, 9, Βυάᾶοι, λἰοί, ἐοοὶ, 11, Ρ. 222 Ε΄. ἐπὰ δ10 δ, διὰ ἱπ 186 
οἶμον που δῃὰ ἐγθδεῖβθβ ᾳυοίοά Ὀγ Ὗ 'πον ΕΎ.. ἢ. Ῥ.- 885, δὰ ἀθ 
Ὑγοιίο Αὐόμ800]. δ 208, Ρ. 8388. 

3 Οἡ {818 ἀἰδιϊποιίοπ Εἰ μογέο ψαΐϊίο ονου]οοκοᾶ, Ἠδνασγῃ. δἰδο Ἐπη], ἰΐ. 
33,Ρ. 20, μα8 Ὀυιθῆν τοιηδυοά. 
τ δ σα. Ηΐετοη. ἐρίεί. 4 αὦ Ἐμδίϊς. πιοπαοῖ. ο. Ἵ: ΕἸ ρτορλεία- 
γώπι, σιοϑ Ἰποπαοῖος ἱπ Κ΄. Τ. ἰοσίπιωβ, αεαϊβοαδαηί δἰδὲ σαειίαδ Ῥγορε 
βμοηια «]ονἀαπὶο, εἰ ἑιτδὶσ ὠγδίμπι γεϊϊοί δ, ροίεπία εἰ λεγδὲα ἀστεοίϊδυδ 
υἱοί ἰαδαπί. Οὐπιρ. αἶ8ο ορ. 18 αὦ Ῥαιϊῖη. ο. ὅ : Νοείεν {πιοπασλογιπι) 
Ῥγίβοορε Ἡεῖϊαϑ, ποϑίεν Ηεἰΐδειις, ποοίσὶ ἄμοοϑ Πἰϊῖ ργορλοίανωπι, εἰο. 
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Ῥγιβαρογοδπβ,"} Βαϊ ἴῃ Ὀοιδι οα868 ἱποουυθοῦγ. Ὑὸ οὈἾθοῖ ἀπά 
«ἔτηθ οὗ τῃοηβο ἶϑηι βίαπα ἰπ ἀΐγθοῖ ορροδίξίοπ ἴο ἔδια 58}} ἀπὰ 
ἈΡΘΏΟΥ οὗἩ [π9 Ῥτορῇοῖβ δῃᾷὰ {Π|6 1 ϑοςθίϊθϑ ; [Π6 σοπιρδτίβοη οὗ 
τῆθπι ἢ τη ῬΥΓΒΘΡΌΓΘΘΏΒ ἱτπ ρ]168 8 ἑοὐα] τηϊβοοποορίϊοη οὔ 186 
Ῥτορμϑίίς οβῆσθ.3 ΤῈ ϑοοίϑιϊθβ οὔ ρυόρβοίδβ ἀϊὰ ποῖ νγῖβι ἴο γϑιϊτθ 
1πΐο 80 τὰ86 ἴσοι ἐΠ86 Ῥαβι]θ οὐ [6 σπου], πὶ οὐάον ἴὸ ἰοδά ἃ 

᾿ σοηξοιῃρ]δξῖνο 116 οὗ Βα ΠΟΈΥ ἰπ αὐἱοῖ 5θαποβίγαιίοη ἤΌτα θαυ ΠΥ 
11:8 δῃὰ Ὀυβίποεβ, 85 ἐΠ6 τβοη 8 οὗ ἴῃ δηςῖϊθηξ οτος, Ὀαΐ το 
Θ5Ββοσί δί 008 [ὉΓ τηθηΐδ] δηὰ σοὶ ρίουβ γαϊπίηρ ἴπ ὁγάθν ἴο ὀχοσὲ ἃ 
Ῥονγογα} ἱπῆπθηοθ οὐ {Ποῖγ ΘΟΠ ΘΠ ρΟΓ τί}, τουβθ ἀπά οδ θα 
ταῖο 118 ΌΥ͂ 1Π6 ργορμοῖϊο ρ᾽ ἢβ οὐ οἤοϑθῃ ἱπβιγαπιθηῖδ οὔ (μ6 [,ογά, 
485 ϑαιηθεὶ, ἘΠ) ἢ, δη ἘΠ] δια, σμοτὰ (Π6 Τυογὰ μδά ταϊγα ο ] οὐ 
ςΑ]10ἃ δηὰ ξιγη θη θα τ Ὁἢ δ ΘΧΊΓΔΟΓΑΙ ΠΑΤῪ πηΘαϑατο οἵ ἢΪ8 βρι σις 
ἴῃ ὁγάον ἴο ς8}} ὉδοκΚ δροβίδίθ σϑῃθγαξῖοηϑ “' [ο {ἢ [αν δηά ἴῸ {116 
ταδί οΏΥ." βοοίοιϊθβ ψ ΒΙΟΩ ρΌτγϑαθ [18 ΡΌΓΡοΒΟ οὗἉ Ἰ16, σ}}}, 
50 Ἰοῃρ᾽ 88 ἐβι6ὺ ἀο ποῖ 1088 βίρῃξ οὗ ἱξ, ΟὨ]Ὺ σίεπάγανγ ἔγοπι ἐμ6 
οχίοσηδὶ ὑοῦ 80 [ὩΣ 85 1ΐ8 ὀρροβθβ ἴπϑιι σὴ τἢ ΠΟΘ. δα ροῖ- 
βϑουϊΐοῃ. [δ ᾿γ ὀοῃιραγο ἰῃ (818 τοβρϑοῖ {88 {ἰπ|68 οὗ ϑαπιαοὶ 
ντἢ ἴΠο86 οἵ ΕἸ) αἰ ἀπά ἘΝ188, ἐμ ροβί τἰοπ οὗ 1Π6 ργορὶιϑὲ ἴο 
16 ῬΘΟρΪΘ 'π ἐπ Ἰαξίοι νγᾶβ ΤΩ ὰΟἢ. ΤΊΟΓΘ βύθιτι δηἀ Ποβ116 [μη 
ἴῃ πο ἔοστηθσ. ϑδιυθὶ βιοοά δὲ ἴῃ8 μοϑά οἵ {Π6 {πθοῦγϑου, 88 
)αᾶρο, ογάουίηρ᾽ δηὰ οοηάυοίίηρ (8. ΡΟ] 04] δά μη! ηἰδέγαϊίοη ; 88 
Ῥτορθιθὲ 6 πα, αἷβο, ἱπάϑοά, ἴο σοιηθαὶ ἸΔοἰαῖγυ, Ὀὰϊ μ6 ουμὰ 
8:6 Ῥϑορὶβ δοννθά ἀουγῃ ὈΥ͂ ἸΙοπρ πὰ παγὰ ὀρργθδβϑίοθ ἀπάον {Π|6 
ΒιΘΑΥΥ γοῖο οὗ [16 ΡΣ] βου ημ68, ἃ βυβοθρΈθ]6 ἀπὰ ἔγυϊεα] 801} (ἢν 
ἴδιο βουηρ οὗ [π6 πογὰ οὗ α οὐ πιἰοἢ μδα Ῥδοοιηθ ργθοῖουβ γῇ θα 
Βθ δρρϑαγοὰ (1 ὅδτω. {ϊϊ. 1), δῃὰ βοοῇ βατιιθά [ὉΡ Εἰπιβοὶ ἢ, ΒΥ τῆθ 
νἱοίουυ ρψαϊηοα ονὸῦ ἴῃ Ῥ]}}]15επ68 (πγουρᾷ ἷ8. ῥγαγοῦ (1 ὅπ). 
ν11.), [16 σομβάρσηςθ οἵ ἔπ παϊίοη, ψ πἰοῖι πυσδὲ ἤν σους θαϊοα 

1 5ο Τδηποπιδηη, οθοι. ἃ. ῬΈ1]1ο3. 1. Ρ. 92 4, Μοΐποσθ, Θθβοὶ. ἃ. 
ΥΥ ἰδβοηβοῖ, ῥ. 391 δ΄, Ὑγ ποῦ δηὰ ἀθ Ὑγοίίθ ἴῃ Ρ. 4. 

3 Ἐρϑοίδιν ἔμ νἱϑνν οὔ (86 Καηίο- τ θβίϑηῃ ἀϑίβαι διὰ σγαὐοῃδ θη), 
ἴμαὲ (86 Ῥτορἢῃθὲ8 ὑγοσθ ΟΠΪΥ τπογαὶ ἰθϑοθθγβ ἀπ ΘΘΏΒΟΙΒ οὗ (86 ρθορΐσ, 
ὙἘῸ νυδίοοα ονορ {80 οὔβοσναῆοθ οὗ (Π6 Μοβδὶο ἰανσ, δυᾶ 18} ν 
ἀονοϊοραᾶ πόσο ἔᾺ]}ν 18 ΤΩΟΓᾺ] ρᾶγὶ8 πὰ αἰίδομ δα βι1}} τλοσθ ἧμι Μγ88 
τοογβὶ ἰο 1ξ, ἰμδη Μοβϑϑ Ηἰταϑοὶῇ οουἹὰ Βανο οουἰοπιρ᾽ αἰοά ᾿ (866 ϑιξυᾶ- 
Ἰἴη, ἀϑβοὶ, ἃ, 5 εὐθη]. 68, ἱ. Ρ. 207 {.), ον, δθ ἀθ ὙΥ οἱΐο (Ασοῖ. ρ. 882) 
ΘΧΡΓΘΒ5868 Εἰ πηΕ6 1}, “’ (6 ρυγί ἔθτβ οὔ ἐμ ἀοοίτῖπ68 οὗἉ το] ρίου ἀπ τηογΆ]}8, 
εὐρ ϑἰδίθ βϑρεβ δηὰ πδίυγα ἰβίβ Οὔ ταΐγβοὶθ- γουκ τ ἢ διωοηρ (86 

ΘΌΓΘΥΥΒ. 
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ταυοἢ ἴο ἔπ ϑιιοσθβ8 οὗ ἢ18 δατηϊηϊβιγαίίοη, ἔμ6 σδηρσα οὗ ἐπ 6 
μοαγίβ οὗ 1ῃ6 ρθορὶθ, δπὰ ἐμὶν σοηνοσβίοη ἴο ἔμ αοά οὗ ἐποὶγ 
ξαίμουβ. ἘΠ) 6 δηὰ ἘΠ|15}8, οὐ ἐπ σοπίγασυ, δίοοά οὐὸσ αρβίηβξ 
ἃ βαρθγβίϊ μου ΤΟΥ͂Δ] ἀΥΤΙΔΒΕΥ͂ Δηἃ ἃ ρθορ]6 βοάπορά ὈΥ {88 ῥγίεϑίβ 
Οὗ .6 σαἶνθϑ ἂπὰ ἐπ 6 ργορῃοίβ οἵ Βαϊ, το γοαυϊγοά ἴῃ ἴπ6 ἢγαὶ 
Ῥίαςθ ἰο θ6 Βαμ]θα ὈΥ βανθῦθ Ἰπάρτηθηίβ ἀπὰ σοηβίγαϊποά ἴο 
δΔοκπον)θάρθ [9 Τωοτὰ δηά ἢἷ8β ῥγορῃοίβ. Εχροβϑὰ ἰῃ 1}ἷ8 οοπ- 
Ηϊοὶ ἕο οοπβέδηϊ ρϑυβθοι θη ἡ [ῃ9 μαζί οὗὨ ἴΠ6 βογνϑῃίβ οὗ Βδ8], 
1086 ψῆο ψσοτα ραϊποα Ὀγ {ποῖς δππουηοοιηθηξ οὗἁἉ ἴπ6 ψοτά οὗ [Π68 
Τωογὰ ἰο {π6 ρσορβϑίϊο οὔθ σγσοσθ οὈ] ρα, ου δοοουπί οὗ ἐποὶν ρϑσ- 
8οῃδὶ βαΐδιυ, ἴο ψιπάγανγ ἐμ πιβαῖνοβ τη οἢ τλογΘ ΠΌΤΩ 8 Ποβί]θ 
νοῦ], ἰο σοπιδῖπθ πο τηοσθ οἰοβοὶν ἰορθίμοῦ δηᾶὰ δἰίδοῖ 
{πϑιλβοϊγθβ ἰο ἐμ ῖ ΒρΙΓ ΠΑ] ἐλίΠαγβ, ἴῃ ΟΥάΘΓ ἴο ἀτῖὰ {μοτὰ- 
Β6ῖνθϑ [0 ἴΠ6 ᾿81190 ἴῃ ἀδίδθηςθ οὗ {π6 Βοῃποὺγ οὗ ἔμο Ἰωμοχὰ. 
Τὸ {818 νγαβ δά ἀρὰ [86 ρθου]αγὶγ, πιθηξοπθά οη 1 ΚΊ. χυϊὶ., πὶ 
189 ρμοδβίξἴοπ οὗὨ {π686 ργορμϑῖβ, {μαῦ ΠΘῪ σγοσθ ἴο βισχηΐϑῃ ἐδ 6 
ῬΘΟρΙ]Θ υἱτ ἃ βαρβειαϊξο ον 16 ψδηῦ οὔ [π6 1ωϑν 168] ρῥσϊοβίμοοά, 
ἴον  ἰοῖ ραγροβο ΠΣ Κουγῖβθ ἃ πΊΟσΘ ρουπιδπθηΐ οὐρϑηϊζαϊίοῃ οὔ ἢ 9 
βοοίϑείββ οὐ ργορῃθίβ νγὰβ γθαυϊβίθ Υ 6 οδῃποῖ ἐμθγθοσθ ἐγᾶμ8- 
ον ἴῃ ποέϊοθβ οὔ οἿΓ ομιαρίθυβ οοποθγῃίηρ [Π9 1Π{ δῃ ἃ 1πϑεϊξαςο 5 
οὗ ἔΠ)9 8ο!!οοἷβ οὗ 1π6 Ῥχορὶιοίβ δὲ οποθ ἰο ἰῃοβϑ6 βοοϊθίϊθβ ππᾶθν 
ϑδῖηθ6],} 861}} 1088 σἂ 78) ρΓδβαρροβίπρ' 8 Ειἰβίοσ οὶ σοπηθοίοῃ 
δούνγθθῃ ἔθη, Θβϑατηθ ἐμ {Π6 ΒΟ! 08 οὗὨ {Π9 ρχορμοίβ "δά οοῃ- 
εἰπαθα υπὶηογγαρίθα ἔγοτῃ ϑδπιαθὶ ἰο Ἐ]18η4Δ. ΤΆΘΓΘ νγ88 οϑυ- 
ἰδίη]Υ πὸ οθββϑίϊοη οὐ ῥγορ]ιοίβ ἀισίπρ {8 τγ8016.- ρεσῖοά, Ὀαὲ 
Β0Ἐ00]8 οὗἨ [Π6 ῥτόρμθῖβ δ΄ ΠΟΠΘΓΘ ΤΠ Θη ἰοπΠοα ἴῃ ἐμ ἰπίογναὶ 
Ῥδύνγθθῃ ϑὅϑηηιθὶ δηὰ ΕἸ} } 8, σου δῖ] ον οπ ἐπα στουαπὰ ἐμὲ 
ϑδιγαθὶ μα σίνοῃ πὸ ἤχϑα οχίθγηδὶ σομπβυ πο η τὸ 8 βοοίθεϊθα 
ἴῃ οΥθν ἴο βθοῖτα {πὶ Βί8 }}} γ. Α8 ϑδιηθεὶ πδὰ []8]16 ἃ {6 
φοπηπ δῖοι σίνϑη ἴο μἰπὶ ὈΥ {86 1,ογὰ ἰπ ἴπ6 ἔουπάαίοῃ οἵδ ριιγοὶν 
ἐποοσγαίίς Κιίηράοπι ἴῃ ἐῃ8 ρϑύβοῃ οὐ Παν]ά ; {π6 βοοϊθιϊθβ οὗἅἁ 
ΡΓΟΡοἱβ 68 ]]6α ᾿πέο θχἰβίθποο ΟΥ̓ Πὶπὶ τηϊρμς Β6 ἀ]8ϑοϊνθά δἱ 8 
ἄθϑιι, δβΒ Τανίά, Ὀγ {π6 σϑνῖναὶ, ποῖ ἰο 88 ἴπ6 ογθδίΐοῃ, οἵα 
ΒΔΟΓΘ ῥϑ8] πη οαγ, ὈῪ ἃ ΠΟῪ οΥρΒηἸζαίοη οὗ {{π6 ρυἱοϑιποοά ἰπϑεϊ- 
αϊοα ὈΥ Μόοβαβ οἡ β'παὶ ἔογ [86 ἰπίθγοοιγβθ οὐ {Π}9 ρθορὶθ στῖῃ 
(οά, ἀπά 1π6 τονῖναὶ οὔ {π6 1,ϑν σαὶ τουβαΐρ ἐμ γον οδοίοά, 

καὶ νγ88 ῬΘΠΘΓΆΙΥ ἄοπα {1}1 {π6 {1π|6 οὗ ΤἈΘπΐαβ (4. ΒΒ. ὅ'8πι. ΘΓ]. 
Ρ. 79. 
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88 ἃ τηᾶῃ δος Οοα Β ον ἰιθαστὶ ποῖ οὐἱ]ν αἰά 41} {}ιὰῖ σου] ὃὉσ 
ἰοπθ οἱ {Ππ|᾿Ὸ ραγί οὔ τπιδῃ ἴον (6 ργοάδαρσέϊοῃ δηὰ ρεγροίιδέίου οὗ 
ἃ ΡΌΓΟΙΥ ΦΠοοογαιῖς βρὶ εν διμοηρ [Π6 ρϑορίθ, θὰΐ αἶ8οὸ δοΐξυδ!γ 
ἱπεγοάπεθα ἃ πθῦ ΘΡΟΘᾺ ἰηίο (π6 [8 οὗ 189 {Πϑοοῦδογ.---- 7 
Βανθ [ο τοραγὰ ΕἸ] 74} {Πογθίοσθ ποῦ ἸΏΘΓΟΙΥ 88 [Π|6 γβύοσε , 
Ὀαῖ {π6 ῥγορδὺ θΌπαοΣ οὗ ουν ΒοΠ00}8 οὗ [6 ργορῃβίβι Μονρά 
Ὀγ {π6 ρβόονγοῦ οὔ πο ϑριγῖς οὗ Θοἀ δηϊπιδείπρ μΐνη, Ὀ6]ονίηρ 5οι}8 
νογῈ ἄγαν το Ηἶπὶ, δηὰ ἴΠ6η ἐγαϊπθαὰ Ὀγ Ὠἰπὶ ἴο Ὀ6 βογνϑιῖβ οὗ 
1.6 Ιμογά, ογράᾷῃϑβ οὗἉ ἷβ ϑρί γἱϊ, ἀπά Ῥθαγοσβ οὔ ἐπ {ποοογϑξῖς Π16.} 
ἴῃ δοσογάδποθ νυ ἱτἢ {Π|6΄ ομαγδοίοῦ οὗὨἉ ργΌρΒθοΥ, τ680 βοοίθἝίβϑβ 
δοΆΓΟοΪν ᾿ιδἀ ἃ χϑά δχίθγῃδὶ ογρϑῃϊζαίίοῃ δὰ ἰηβεξαςίοη οἵ 10 
δοσογάϊην [ὁ ῥγεβοῦῖθοα συ]68, θὰ ὑγοσθ σοι ημθα ἱπίο ἃ ἥστη 
ὈΠΙΕΥ ᾿πίοσηα! }Ὺ ὈΥῪ ἴΠπ6 οοπηταοι οὐ]θοὶ οἵ {Πεὶγ οβῆςθ, ὀχίδυ- 
ΠΑ}]Ὺ ὉΥ (Π|8 ἈοΒ.116 ορροβὶεἴυπ οὔ Π6 ρϑορίϑ ψῇο δα ΓἈ}16 1 αν 
ἴγοπλ {πεῖς 1 ωογά δπὰ (οά, ἀπά αὐίδο!θα {]ἸΘπηβοῖνθθ ἴοὸ Βδδ], 80 
[παῖ τυ ἤπὰ τἰθῖὰ δ τπΠ6 {πππ6 οὗ Ε1}8}}}8. δβοθηβίοῃ ἱῃ Ὠυτη οι 8 
φοΙα πη ἢ {168 αὖ ΟἸρα], ΒΘ μ6] ἀπά ὁ“) ογίομο, ψβίοι ἘΠ]15ῃα ἰουὶς 
ὉΠ6οΓ ἰἶ8 συϊάαποθ δηὰ βρβοΐδὶ ργοϊθοοθ. Αὖὐ ἢἤγβι {Π6Ὺ μδὰ 
ΡτΟΡΔΌΪΥ πὸ σομλποη δθοάθβ, αἱ 81} θνθηΐβ 88 ἰοῃρ' ἃ8 [ἢ στὰρδ 
οὔτμο νος κοά “626 06] νυ ϊβῃβαά ἴο Ἵχεγραίθ 4]} 1116 ργορ ιοῖβ οὔ [Π6 
1μοτά, ἀπά ΕἸ )4ἢ Εἰ πι861} νγαβ οδ] σϑα το θ6 οοποθαὶθά, ἀμ θβοᾶρα 
οπξ οὔ τ1π6 σουαπίσγ. ΟἾΪΥ ἀπάρν Φογαμι ἴῃ ΕἸ} [γα 8 εἶπιθ (ὁ ννθ 
βπὰ {π6πὶ ἀννο]]ἕἶπρ 'π σοτητηοι δι ] ἀΐηρβ ἢ ἃ σοπηπιοη ὈοδΓά, 
(ἶν. 88 “᾿ξ, νἱ. 1 8), δῃ 4 ϑυθὴ τθη ποῖ 41}, Ὀαΐ ργΟΌΔΟΙΥ ΟἹΪΥ 

1 Ῥγοράϊοϊίπρ οὐ ἐογοβδϑοίηρ ἑαΐασο δνυθηὶβ οδγίδίη!υ οουἹά ποῖ δὸ 
ἐδυρσδί, Ὀεοδῦθο {18 88 ὁ γί, νοι 186 ΗοΟΪΥ ϑὅριγῦ ἱπηρατγίεα δο- 
οογάϊης (0 8 ἔγεθ υ"}}} ἰο ἡγβοὰ μὸ ψου]Ἱᾶὰ ; δηὰ ἐβογθίογθ πὸ ἀοαδὲ 
οηΪν ἐδ6 5Πι8]}168ὲ πυταροΣ οὗ [86 βοβοΐαγβ οὔ 86 ργορμοίβ νγογθ δπἀοννεὰ 
ψ τὰ τη 8 γε, Βαϊ [86 ἱπηραγίϊηρ; οὗ (818 γῆ ἀἰὰά ποὶ (6 Κ6 ρ[δοθ ἴῃ δὰ 
ΔΙΡΙΈΓΔΥΥ ταδηηθν, Ὀαΐ κὸ παρ λαύομ οἱ ἴδ6 ρατί οὗ (86 γϑοϑῖνϑν ποὶ ΟὨ]Υ͂ 
ἃ Ταθηΐδὶ δίδίθ ϑυϊίβὰ ἰὸ ἰξ, θαΐ 4190 8 ἕαπάδιηθηίδὶ κπυον]θάρο οὗ 
156 ἴατν, δηά οὔ (μὸ ϑαγὶ ον πιδηϊ δϑίδιϊοηβ οὔ αοα, ἱπ σπβῖο {(Π 6 
βοἤ 0015 οὗ [86 Ῥγορῃδίβ τηῖρῃΐ 6 ργθρατθά. ΑἸΓΒουσ ὑβμογθίογθ πο- 
τοῖηρ 'ἰ8. τοϊδίθα ἱπ [80 ΟἸὰ Τδβίδπιθης οὗ ἐμθ ροϊπίβ οὗἉ ἱπβίγυοίίου ἵπ 
{ππθ86 Βοδοοΐβ, γϑῦ ἰδ πιδύ Ὀ6 δΔαβυπιϑᾶ ἴῃ ρϑηθγαὶ, δηᾶ ἱπάθοα τὴ! [8}} 
τίρμι, [μ80 {86 βεπάγ οὗ [86 ἴανν, δῃηὰ οὗ 118 Ηἱδίογὶοδὶ γϑδ] 'χαίϊοη ἴῃ 086 
Ραβί ἀθνοϊορπιθηὶ οὗ ἐδ {μϑοογϑου, ἑογιηθὰ {86 τηδίη ρμοϊπῦ οὔ ἱμβέγαοσίίοι, 
ἴο πϑίθι ψότὸ δά ἀοᾶ ἴ[μ6 οοσυ ρδίίομβ οἵ ϑαογθὰ βοϑίγυ διὰ πιυβίο, ὙΒΙΘΒ 
ΜΈΓΟ ἰπβοραγαθῖθ. Μαυβίο, μοπθυθῦ, τγ88 ἰῇ ΠῸ 6886 οἰ] Εἰ ναὐθὰ τιθγοὶ Ὺ 
ἴῃ ογᾶον (πδὺ ὑπὸ βοβ ο δτβ οὗ {Π6 ῥτορῇθίβ ταῖϊρῃὶ αἴοτν δγᾶβ αυδὶ! {Π6π|- 
ϑοἶνοβ οὗ 16 ἴῃ {Ποὶν ἀϊβοοῦγβοϑ, 88 πον (Ε. ὟΝ. ἴϊ. ν. 885) αϑβαπιθβ, 
ναὶ δα {86 πιοδὲ Δρρτοργίδϊβ πιθδῃϑ8 (0 οἰδναίθ (86 βουὶ ἴο ἀο". : 

ΥγΟΙ.1. ΧΑ 
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ἐδ πητηδιτίϑὰ απὰ γουπροῦ, ΜᾺ116 186 παλττῖθὰ μδὰ {μοῖγ ονῃ 
Βου568 (οομαΡ. ἷν. 1 5.) 

ΟΠΑΡΤῈΒ ΙΥ. 

ἘΠ1ΒΗ͂Ὰ ΜΙΒΑΟΌΠΟΥΞΙ,Υ ΜΌΣΤΊΡΙΙΕΒ ΒΕ ΙΌΟΥΒ ΟΙΙΥΥ͂.]---, 
ῬΈΟΜΙΒΕΒ ΤῊΕ ᾿ΒΗΝΑΜΜΙΤΕῈ Α 80Ν, ΑΝῸ ἘΑΙΒΕΒ ΤΗΕΒ ΟΗΠΡῸ 

ἘΒΟΜ ΤΗΕ ΒΑΡ), ΥΥ̓͂. ὃ---ὃ7, ΜΛΚῈΒ ΝΟΧΙΟῦΒ ἘΘΟΡ ὙΗΟΙΕ- 

ΒΟΜΕ, Υν. 88---41, ΑΝῸ ἘΒΕΡΒ ΜΑΝῪ ΜΊΙΤΗ Α {Π7ῚΓΕ᾿ ΥΥ͂. 
42.-.--44, 

γν. 1-7. Α ροοῦ νἱάον οὗὨ 8 βοβοῖαγ οὗ 9 ργόρῇϑῖβ οοπ- 
Ρἰαἴπβ το ΕἸ] 8μα οὗ ἢδσ ἀἰβίγθβϑ, {παὶ ἃ ογοάϊοσ 5 δρουΐ ἴο αἶα 
ἮἸΕΙ ἔννο Β0ῃ8 [Ὁ θοπάπιθη. ΤῊΘ Ἰανν οὔ Μοβββ γαγθ ἴπ6 Ἴγθάϊτοσ 
ἴμο τίσις το οἰαῖπι [ῃ9 ρϑῦβοῃ δπά ἐδ οι ἡ]άγθη οὗ ἐμθ ἀθϑίοσ, ννῖνο 
οουἹά ποῖ μάν, ἐπαξ 1Π6 Ὺ βμουϊά δ6 σοπιρβ! θά ἴο βδεῦνθ Ηἷπὶ 85 
Ῥοπάτηθῃ {1}} [6 γϑὰγ οὔ 78}1166, τνυῃϑῃ ἘΠ 6Υ βῃου α ἀραΐη Ὀθοοπιθ 
ἴγαθ, οορ. ἴμεν. χχν. 89, διὰ ΜὶἊοϊ. Μοβ. ΒΕ. 1. ὃ 148, 4.: 

Ὑ͵Έθη [16 ρτορ ιοῦ Ἰθαγηθα ἔτουι μογ, ἐπαῦ 8ῆ8 μΒαᾶ ποιμῖπρ' ἱπ ΒΟΥ 
Βιοῦβθ Ραΐ ἃ ογαθὲ οἵ οἱ] ῷ ὙΌΣ)» μὸ ἀἰγθοῖβ μϑὺ ἰὸ θοσγον οἷ 

ΠῸΡ πεὶρῃθθουγβ ΘΕ γ6 5868 (ποΐ ἃ ἴδ). ἔπη ἰο ϑῆπιε Βουϑο δ 
ἴῃ ΜΓ Β6ν σὨΣ] άγθη, το ροὰτ οἷ] ἔτοτη ΠΘΥ οσπιϑὲ ἰηΐο [86 δοστοννθᾶ 
γν65586}8 ἀπ Ε]] {Πθτ, ἀπ {[Π6π ἴο 86}} {}η18 οἱ] ἀδῃηὰ που! ΡΑΥ 
Βοῦ ἀοδι, ἀπά Κοϑρ {π8 σϑιπιδῖπάθν [γ 186 βυρροτὶ οΥἁ Πο;β86}} δὰ 
Μοῦ Ομ] ἄγθῃ.---ΤἼθ σ]άονν 4068 Δοοογάϊηρ ἴο {Π6 ποτὰ οὗ Ε]15}α, 
ἀπά {πΠ6 ο1] ἴῃ ΒΟ ογαθὲ 8 80 υγόπά θυ. }]}ν Ὀ]68864, {πὲ ἴδ ΟὨΪΥ 
66Ά808 [0 ἤονν ΨΏΘΠ 4}} [Π6 ν6886}8 8[|6 νγαᾶϑ 40]6 ἴο πιυϑίοῦ ΓΘ 
σου ] ον Η]]οἃ. Θ'[ῃ6 τνὰβ ἴο βῃαι (ῃ8 ἀοοῦ οὗὨ μοῦ μουβδ (ν. 4), 
ἰπ ογάθε ποῖ ἴο δ6 αἀϊβίυγθοά ἴῃ Ποὺ Ὀυβίποθθ ΕΥ̓͂ ὈΠΠΘΟΘΒΒΕΓΎ 
ϑρθοίαίοσβ, δῃὰα δἱ {Π6 β8πὶ6 [ΠἸῺΘ ἰο ἀνοϊά 4}} ὉΠΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ἀἰβρίαν 
ΟΡ 6 ταΐγαο]6.--- ΤΊ} ἔογηι γρ 1 ΒοΙὰ τῆ αβθη. το ὃθ 186 
»ἱοῖ Γι» Βοοδῦβθ ἰπῖ8 ἐϊολεῖνα ἴοστῃ 18 ΒθυΘ νΥῪ 80 1{40]6. 1 

Μίδαν. οι [860 οοπέγαγυ οβἠθοῖβ, ἐμαὶ {86 ρίοϊ οὔ {8 γϑγὺ ἄοθβ ποῖ 

1 ΤΊ οοπιρΙδίπε οὗὨἨ (8 νίδονν βῃονβ, ἐβογοίοσα, δὲ ουθὴ ἰπ [86 
Ἰεϊηράοτα οἵ ΙΒγαθ] {86 1δνν οἵἨ Μοβεβ νγβα ἐμ ἑουπάδίϊοη. οἵ οἶν!] ΕΟ 
866 ἨεΓίζΖ 1. Ρ. 4. Ρ. 44 ἢ, ἩΡΗΘΗΒΗ͂ΡΙΝ Βοϊίν. 1, Ρ. 188 ἐ, 
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εἰβουγμθτ οσσαγ, {16 ἔογιη. οὐ 6}|68 λέρλ. υφῆΓΥ ἀβϑαπιρὰ ΒΥ ἰξαι ἴδ 
αἶδο πονμεσο ἔσαπα, Βαϊ ΟΠ]Ὺ ζΎςΣτγ, οοιῃρ. “7008. νἱί. 28, 2 ὅπ. 

αν, 24.-ἶῦ χη τῶνον “ [8 01] βίαγϑα," {πᾶῦ 18, οεαθθα ἴο ἤονν, 

1. ἄ6 δι 1 ἸΆΒΕΙΥ οὔ άθα υτῃ ἼΠΞ ΠΝ 88 ΒΌ0 ἢ} 8 ἀϑγπάθ- 

ἴοῃ ἴβ ὈΠΌΒΌΑΙΥ Βατβῆ, απ ργοροβαβ τὸ ὁμδηρθ ΤΙΝῚ ἰπΐο ΓΜ} 

“ αῃὰ Ἰῖνο τ ῖτἢ τὰν ΟΠ άγθπ οὐ {μ6 τοϑὲ,Ὁ ἩΠΘΓΘΌΥ͂ 8} Βαυβμηθββ 
15 τοιηονϑά. ἢ ᾿ 

γν. 8---16. Οἱ ἃ ᾿οῦγπου ἴο Οαγτηοὶ, ΕἸ5μια σαπλα ἴο βῃπποια 
ἴπ τπ6 ρῥ]αὶπ οὗ Ἐδβάγαθίομ. (866 ἄρονθ ἢ. 4) νυ ογθ ἃ ΑΙ ὮΥ 
πΟΠΊΔΠ (τυ τὰ ΣΝ) οοπϑεγαίποά δὲπιὶ ἴὸ δὲ ὑἱ ἢ ΠΘΥ,  ΉΘΓΟ- 

ὍΡΟΙ Β6, (8 οἴδῃ δ ἢ οδιηθ {δὲ8 ΨΥ) ΟΆ]]16ἀ ὁπ μοῦ. ἽΝ 

(ν. 8, 11, 19) [86 ἀαγ, τπᾶὲ εἶπιο, ἔθη ; οοπῖρ. Εν. ατ. ὃ δ88. 
π ΡΉΓΙΙ ἴο ΑΥ̓͂ ΒοΪ4 οῃ, μόγθ ἴῃ ἃ βραγαῖίνθ β6η88, 10 φοραὶ 

ἴο ζεπιαῖη, ΟἹ “ηΟ 860 811 ΚΙ. χχ. 89.--Υ. 9, Ηδγϑαροι ἐ}ιῖ5 
ὙΟΙΏΔ ἢ ΒΡΟΚΘ ἴο ᾿οΥ αϑὈδηά, εἰδῇ μ6 τηῖσης Ὀα ἃ ἰὸν τῖβ ΒΟΥ 
τδῃ οὗ (ἀοά 8ῃ ἀρΡρϑὺ σμδίηδον 8π4 ΒΌΡΡΙΥ ἴδ ψ ἢ [86 ἩΘΟΘΒΒΑΣῪ 
Γαγπϊξαχο, [παὺ Π6 ταϊνὩϊῦ δ 4}1 {{π|68 ἕὰασα ἴπ ὉΠ] ΘΓ. ὙΟΓοον 

ΟἿοτ. ἱπιρσοῦθθθ!]γ οχρὶ αἰπβ οωμασιζμηι ποη ρατίοία ἴἴρηθο, 86 πῦιτο 
δίγιοίωπι; Παῖδθ, σοποίαυο ἴα πιὰρο. ὙΠῈ6 Ὀεβί 18 ἐμαὶ οὗ (168. ἴῃ 

μἷβ ἐλό8. (ϊ. 1210, οοποίαυο αα ραν ρίθηι 8. ἰαίνι8 ἀρηιιδ “’ ἃ ὈΔΙΘΟΩΥ͂ 
αἰϊδομδὰ τὸ {Π0 8146 οὗ (ῃ6 Ἰιουβθ. ὙὨΠΐβ ὈδίοΟαΥ ΟΥ ὈΡΡΘΡ 
ΟΒδαΟΓ τν88 ογθοῖθα “(δἰ ἔμ σ οὰ. ὁη6 οὗ ἴπ6 θ8.Κ ΘΟ 8 οὗἉ [88 

δυϊαϊηρ οὐ οἱ {86 ἱπίθσῖου οουτί-γατα, 866 ΕΆΌ6Σ, ΑὙΤῸ ἱ. ῥ. 441. 

1 ΤΒο ἔοστοβ "χη ἴογ γγφ (νυν. 16, 28, δπὰ υἱῖϊ. 1) δπὰ {86 βαβῆχϑβ 

Ὃ.» Ὦ (ν. , 8, 1), τορᾶτἀοἃ οἰ γιποϊορίςΑ]]}γ, ἃτθ πῆογθ δποίθηὶ ἐμδα 

το δου τανϊδίοα ἔοττια Τὴ ἀπὰ Ἵ. Ὑ' ἴῃ οΥάἀἴΠΑΓῪ 86, ὈὰΣ ἃΓΘ ΤῊΟΒ1}Υ 

Τυπυὰ οὨΪῪ ἰπ ἰδίου τυ ἴμπρβ δπὰ ο6]]ο ϑγυίδβῃιβ, Ὀδοδυβθ (ΒΘΥ͂ δγὸ ἰ89 
5.8] [ΟτῺ8 ἴῃ {μ6 ϑ' γγῖδο ἀϊδθοί, νι ἰςἢ ργοβογνϑα πιοβέ ἐθηδοϊ ΒΥ {}|6 
οἰγτποϊορίοαὶ ἔογπιβ 'π (μ6 ΟΥ̓ Βορταργ. Οομαρ. 668. ᾿ϑῃγροῦ. Ρ. 216, 
Ἐν. Κις. ατ. Ρ. 177, 812, Ηὁ0. ατ. ἃ 802, 2.---Ἴ Ὁ ἱπίδν ἔγοια μεθ 
ἴπῸ ἔοσιηβ τ Εἰσθμοτη (ΕΐΏ]. 111. Ρ. ὅ84), Βεγιβοϊάς ( Εἶπ]. 111. Ρ. 
956), διά Μογοῦ (ἴὰ Αἰπ. ἃ. Βονίμ᾽ 8 Κτίι, Ψοῦτη. ἱν. ρ. 245), ἰμαὶ 
ΒΕΓ 8 Ρϑ888ρῈ οὗἨ δι οὐ [88 Ῥθ0Π ἱπβοσίθα ὈΥ͂ δῃ δαΐβοῦ, γϑο δὰ 
οἰβοσννῖ8θ ΠῸ ρατὶ ἴῃ [ῃ686 ὈΟΟΪΚθ, 18 ἀμύθῃ8 Ὁ]6 ἕοσ (818 τϑδϑοη, (μιδὲ {μἷ8 
πδιτδίϊνϑ ΠΕ ΓΟΪῪ ΘΟΥΤΘΒρο 8 ἴῃ τηδίίοῦ τ ἢ [86 τοβί, δηὰ {86 ἔοστη 
ὙΓΙΝΝ ΟσσΌΓΘ αἾ50 ἴῃ 1 ΚΙ, χῖν. 2, δπὰ [86 οοσγθβθροπάϊπρ' βυβῆχϑβ δύ ἰο 

δ6 ποδὶ πίξῃ Θἰβογθογο δἰ ἐμ Β[ὩΡῚΥ;) 88 76Γ. χὶ. 15, οὐ οοἸβοιἱνοἶγ, 88 
Ῥβ. οἷ. 3, 4, δ, οχνΐ. 7, 19. δ 

Α 
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--Υ 11 δ᾽ ΑΒ ΕἸίβα Ἰοάροὰ ἐπ τη γΐσς) ρυθρασθὰ βὸν μἶπι, μι 

τοϊθῃθα το ῥργόνθ ᾿ἰπ|561} σταῖθἔα] ἕο 1[ῃ9 ἔτθη ἀβῃ 10 βθοντ ἴο ἷπὶ 
ῬΥ [8 μοβέίβββ, ἀπά ᾿ς] δὰ μ6ν ἴο ᾿ἷπὶ ΒΥ ἰδ βογναπὶ μαζὶ δηὰ 
ρἀάγοβθοα μ6ῦ: “Ἅ Τβοὰ μαβὲ θη 41} [818 οαῦθ [Ὁ τ8 (ΤᾺΣ 

ΥΥΤΎΤ ὁοἰϊέοίίαπι σιναπι 9685, Ὑ͵ ΠΟΥ ἴῃ ἰθα.) συ]ιαὶ οδπ Ιἀο ὥς 

60 7 Ῥοβὲ ἔμοὰ Τοααΐγθ ὅο βρθαὶς ἢ [Π6 Κίπρ οὐ 16 οαρίαϊπ 
οὔ 1π6 Ποβὲ Ὁ {πὶ 185, μαϑ8ὲ τῇ ΔΠΥ σοπσθγῃ ἢ τΠθτὰ, {Ππᾶῦ 
οουἹά τρᾶῖα ἰπίαγοδε τῖΐῃ ἐπθπὶ ἤῸΣ ποθ. ὅϑὅ:6 δηϑυγοσθά, “1 
ἄνν6}} ἀπιοηρ; ταΐῃ8 οὐγῃ ρΘΟρ]68,᾽ 1παὲ 18, 1 Ἰῖνο χαϊου!Υ ἀη ἃ ρθᾶςθ. 
ΔΌΪΥ διμοηρ᾽ ΠῚ ΠΟΙ Ρουγβ, 80 ὑπαὶ 1 4ο ποὺ ποοὰ {ΠΥ ἰπίθγοβδἑ 

- 0 πὴ ἢ ἐπΠ6 Κίπρ οὐ 186 στηάθ68 οὗ ΗΪ8 ἰϊησάοπι. ᾿Απραγ- 
μοσύνῃ χαίρω, καὶ εἰρηνικῶς διάγω καὶ πρός τινα ἔχειν ἀμφισ- 
βήτησιν οὐκ ἀνέχομαι. Τποοάὰ.---Υ͂. 14 Ν᾿. ΥΠΘ ἘΠ15}8 οοπίδοττοά 
ζαυίϊον σι ἢ 6] αὶ οα {ἢ6 πγαίίογ, {Π6 Ἰαίον βαἰὰ ἰο ᾿ἰπ), “ Βυῖ 
186 τγοιδῃ 88 ὯῸ 50η ἀπά 15 ἰγεδαγ ο] 4," βεγθαροπ πο σά 
[ον δρμϑῖη, δηὰ ἰηξοστηθά ἤν, “Κ" Αθουῖ ἐϊ8 εἶπηθ ποχὶ γϑαγ ἔμοι 
Βῃ 4] διδγαοθ ἃ 80η." Τὸ αϑυϊπηδίθ 1Π6 στϑαὶ νου ὙΠ] Οἢ {18 
ΔΗΠΟΙΠΟΘηἸθηΐ ἱπρ ἢ 64, γγ8 ἃΓ6 0 σοηΒ: 46 Γ ποῖ ΤΏ ΓΟΪῪ [16 παίαγαὶ 
Ἰουρίηρ οὗ ἃ πιοῖοῦ ἴον οἰ] άγθη, θὰ δὲ {Π6 881π6 ὑΐπη8 {86 
οἰγουτηδίαποθ [Π8ὲ ὈΔΥΓΘΠΠ 6858 δπα οἢ}] 16 88Π688 γα γὸ σοραγάδα ἘΥ͂Ί 
186 18γ86 1168 88 8 ἀΐϑρταςθ (θη. χχχ. 28; 1 ὅδηι. ἱ. 6 ἢ ; [ζ01κ. 

1. 25) ΠΟ ἃ Ρἷουβ τπηδίογπαὶ μϑαυῦ πηυϑὺ ἢᾶνο [6] 1116 πλοῦθ 
βοαίοὶν, 85 ἴΠ6 [,ογὰ μιδα ῥγοηνϑθα 1 ἢ18 ψογά ἴο [9 ροάἀίδαγϊπρ' 
δἰοηρ νῖ τ οὔμον Ὁ] ββῖησβ, [ἢ9 ἔταϊ! οὗ [186 ὈΟΔῪ αἶθὸ 88 ἃ βρϑοΐδὶ 
δ] οβδίηρ᾽ ἔον 1ῃ6 γὰρ [Ὁ] β]παθηὶ οὐ 18 σοπηπηδπατηθηῖβ, Πεαΐ νἱ]. 
18 ἔν, χχν!!. 3, χχχ, 9, σοπιρ. Ῥδ. ὀχχν!!, ὃ ἢ ΤΣ ΓΞ» Κ ὙΠθα 

186 [ἴπ)6 τονῖνθβ," {μὲ 18 ἱπ [89 Ὁ] οσίηρ; γϑαγ.ἢ ΤΝ6 ὀχργεβείοῃ : 

1 θα (μἷ8 Θχργϑββίοη 866 {μ8 ἀἰβουββίου δοίννοου ΕὙ σβοῖθ δηὰ Το- 
Ἰποκ ἴῃ ΤΟΙ υοἶκ᾿Β Βεὶεν, Ζ. βργδοθοῦκὶ. ἃ. Ν. Τ' ῥ. 08 8. Το τϑπᾶοργ- 
ἱπρ' οὗ ΣΤΥ ΤΠ “θυ ἐσπιρια υἱθόηβ, ἴ.6. Ῥ,ασβθη8,," 511}] τηδϊπιδί πᾶ 
ἘῪ Εν Ζβοδο (8606 εἷ8 Οὐπηπι. ἐπι ερ. αα ἤοπι. Ο΄. 9, 9), οδοπάβ, 49 ΤΟΙ. Βα8 
τί ΒΟΥ δθοννη, (1) δραῖπϑ {86 τα] οὗ ρταπητηδγ, 48 ΣΉ, τ ΙΟἢ ἢ δ8 ποξ 
186 ἀτ(ΐ616, οδπποῖ "6 Ἰοἰποὰ 88 δὴ δάὔδϑοϊῖίνθ συ τἢ ΤᾺ, ΒΝ 18 ἀοβποὰ 

ἘΥ ἐδ) ἀγτίο]6, οοπέαίπϑ (2) ἃ ρυτα ἐδαίοϊορ πα ἐδ 6 ζοτοροίῃρ, Ὁ 

ΤῊ τπᾶ (8) (86 δββογίίοῃ συ ἐσπιριια Ῥγαξθεηϑ οὐ “ δυουξ {μΐ8 εἶπιο ἵξ 

ἐξ [8 Ἰλνίπρ᾽ ΞΞ ργθβθηῖ " (88 Μ. Βαυπιραγίθη βαυ8 οα θη. χνὶϊὶ. 9) ἰβ 
Θὀαυΐναίθηυ ἴο “ δροῦΐ {8ῖ8 ἐἶπηθ δογ 8 Υϑὴῦ ΟΣ ποχὲ Ὑϑᾶῦ δθοτὶ ἐμῖϑ 
τπ)6,᾽" 8 αυϊίδ ΔΥΌ  ἸΛΑΓῪ σπία σὺ φμο. - 

“Ἂς 
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4 (Δ Κοη ἤγοτα απ. συ], 10, 15 ; οομαρ. Ηδηρβίοη. Βείϊγ. 1ϊ. Ρ. 
186. 116 ΒΒαπατζηπιῖίθ 18 ἴο ρατίακα οὔ 18 σταοθ οὗ αοά, βίοι 
ΘΆΓΔΙ Ἔχρουϊθηςοά ἴῃ ο]4 ἃρθ, ἐμαὶ 8 τηδὺ Κπονῖ ἐμαί [η6 Οοά 
οὗ ΑΡγαβιᾶτα 86}}} γὰ]68 ἰπ δῃά ουδσ 18γϑεὶ. ΠΕΡ ΙΚΙΝΣ {πδΐ 18, 

χαῖβθ πὸ ἀβοθὶ θα! ΒΟρΘΒ ἴῃ ΤΏ Βαπάπιαϊ, οοιαρ. ν. 38. 
γν. 11----25. ΤΙπογοά 1016 (που ρΡὮ 6118 ἀππουποοιιθης ἀρρθαγοὰ ἴο ἴο 

16 ΘΒαμΔμπλἶγ6, 88 ἔουτη υ]ν ἴο βάγῃ (6 6η. χυ]!, 12. 5), γοῦ ἴὲ 
φάμα ἴο δ6 [Ὁ] ]164.---Οἡ ν. 17, οοιιρ. τεπ. χχί. 2. Βαΐ Ποὺ 
διε τγὰ8 8001 ἰο Ρ6 ἰσ]ϑὰ ἀπά οοπῆσγμιοθα ὈΥ ἃ 511}} ποσὰ ρ]ογίοιβ 
πιδηὶ εδέδίίοη οὔ [Π6 οἰηπὶροίθποθ οὗἁἩ ἴπ6 ,οτὰ σογκίηρσ τγοα ρα 
μἷβ ῥρσορῆεὶ. ὙΠ η 116 οἰ] ἃ ρίνθπ το μθῦ ὉῪ οἄ νγαβ στον 
ἴο Ὀ6 ἃ Δ, ἢ6 οῆςθ οοτωρΙαἰποὰ ἰπ {16 6] νῖιῃ {Π6 γθαροῦβ οὗ 
ἃ νἱο]επὶ μϑαάβδομθ, βαγίῃρ ἴο 18 ἔδῖμον, ἐς ΜῪ μεϑά, τιν ᾿ϑδά Ὁ 
πὰ ψ θη δγοῦρῃξ Ποπιθδ ἴο ἢΐβ πιοῖπον, 4164 δὲ ποοῦ ου Βδὺ Κιιδθὰ 
(ν. 18---20.) ΑἸΠΙοαρἢ {Π6 ἀϊβοαβθ οὐ 1πὸ οἰ] ἃ ἴβ πὸ ἔτ ΠῸΓ 
ἀοῆπεά, γεῖ οχροβίξοσβ οδπ βοαγοθὶυ θ6 ψγοηρσ ἴπ βαρροδίπρ ἔδιδΐ 
Ὧ6 ἀϊοά οὗ ἱπῆαιητηδίίοη οὗἩ ([πΠ6 Ὀγαὶπ ργοάποορα ὈΥ͂ ἃ βίτΌ 6 οὗ 1[ῃ6 
ΒᾺΠ, 85 {116 Β1}-δΊ ΓΟ Κ ἀυτσίηρ [Π6 Ποῖ βϑαϑοιὶ πᾶ8 Ὀγουρῆξ νἱοϊθηξ 
ἔν οὔ ὨΔΗΥ ἔγαν 8} }6 08 ἴῃ (Πο86 ὀοιαηίτῖ65, οοαρ. ΟἸοσὶς. αὐ, ἢ. ἐ. 
ἀπά Βοβεπιη. Α. ἃ. Ν. Μογρβϑῃὶ. 111. ρ. 221.--- ὙΥ Ποὺ  πιοπείοη- 
ἴηρ' ἴο Πού Βαβθαηά [Π6 ἀφαῖῇ οὗ τὴι6 οἢ1] 4, (μ6 Ὀο]ἰονίηρ Θ΄ μαμδπ)- 
τη (ν. 21 11.) Ὀσηρβ (μ6 ὈΟΑῪ ἱπῖο ἐπ6 σμϑτηθοῦ ργθραγοὰ ἔοσ 
ἘΠι51α, Ιαγ8 ξ οῃ [8 64, χϑᾳαθβίβ ΠῸΡ ΠυΒΌδῃα ἴο Βθη ἃ δ 888 
1 ἃ ἰδ ἴο ἰοδὰ δηὰ ἀγῖνα 10, ου ἡ Ἀἰοἢ 8.6 βμοι]ά γἱ46 (88 18 

5111} σαδίουιατΥ ἴῃ {110 Εἰαβὲ, β566 Βοβθηπι. Α. ἃ. Ν. Μογρβηὶ. 11}. ρ. 
222), δὰ Βαβίθῃβ ἰο {Π6 πιδὴ οἵ (οά οὐ Οδγμλαὶ, ποῖ οποθ 1πίϊ- 
ταλπρ [μ6 ΟὈ]θοῦ οὗ ΠῈΓ ᾿ουΓΠΟΥ ἴο 6’ ϑηχυϊτίην παβθδπά, ἴῃ 
ὑγάογ ἴο Ἰο86 πὸ [ἰπ|8 ΠΟΙ 8|1οὁνν ΒΘΙΒ6] ἴο Ὅ6 αἰνογίθα ἔγοπι ΠΒῸΣ 
Ῥύγροβϑ ὈΥ͂ ̓ ΐβ Ῥοβ810]6 οὈ]θοιοη8, οὐ [0 ψγανοῦ ἰῃ ΠΟΥ ΘΟ ἤάθηοα 
ἴπ 186 ννοπάδγ- νου κῃ ρονγοσ οὗ 1Π6 ρσόρμοῖ. ΕἼΌμὰ ἴμ6 στοὰ 8 : 
“ὙὙΥΒογείογθ ΜῈ ἴμου ρὸ ἴο Εἴτα ἰο- ἄγ, 88 1ξ 15 πο [ΠΥ ΠΟΥ ΤΏΟΟΠ 
ΠΟΥ Θαθ δι᾽" (ν. 28) Τμεοά., Κιίπιοιῖ, Ο. ἃ [μἀρ.) Ὗ δἴ8}]}.,) ατοῖ., 
Οἴδγ., δα οἴποῦβ, ἰᾶνο τσ ΠΥ ἱπβογτοά, τ[μαὐ {Π6 ρίουβ ἴῃ 18γδ6ὶ 
οὔ [686 ἄδγβ, ψ ῃ]οΒ, δοοογάϊηρ ἰο [86 ἰὰν (ΝΌπι. χνῇ]]. 11 Βα, 
μὲν. χχιϊ!, 8), βου! μανα Ῥθθη γο] ρ] ΒΥ Οὐβοσνθά, ὑγαγθ δδουβ- 
Ἰοπιρα ἴο 4856 π18]}6 ἰὴ ογάθν το Ὀ6 δα Β6α Ὀγ 116 ργορῃοίβ, ἔγοστα νυ ἰ ἢ. 
Πογὶ ἱ. Ρ. 4. Ρ. 48, ἀπά Ηδηρβίθηδ. ἱ. Ρ. ᾳ. πᾶνθ ἔσο οοη- 
«εἰαάοά, ἐμαὶ ᾿π 16 Κἰηράοτα οὗ [5γαθὶ ἤοΐ ἝὨ]Υ τναῦα 186 ϑαῦθαι]5 
ὉΠ ΠΟῪ πιοοη5 ΟὐὈβαγνθά, 85 Ἀρρθᾶγβ 850 ἔγυπι Απ|. υἱῖϊ, ὅ, Βαϊ 



874 2 ΕΙΝΟΒ ττ΄. 28--- 82. 

1Π6 Ῥγορἢῃϑίβ ἤαῦο ῥχονϊ θὰ {π6 ρίουιβ ψῇἢ ἃ βαθϑέξαυξε ἴον τ 6 
σπϑηΐ Οὔ 1,ονοεῖοαὶ ρυϊοβι μοοά...---Ὑ, 38. οησχῦ ἜΘΗ Γη--οὐσῶ 

ἮΘΓΘ ΒΟΔΥΌΘΙΥ͂ τη68Π8 ἃ 7)ῖδιι, πὶ ἢ.88 [Π6 8656, “1 18 4}1} γγ6}}. ΤῊΘ 
Ὑ τὰ πιϑ88] ἴῃ ΥΘΡΙΥ ἰὸ (ἢ6 αποβυίοη σοποογηΐηρ [Π9 ὑγο] ἌΓ Οὔ ΔΠΥ 
918 (868 ν. 26) Β661η8, 48 ΟἿεσ. [88 σϑιηδγκοά, ἴο πᾶνθ Ὀθθῃ 4150 
Θηρία, τ βθὴ ἰΐξ τγαβ ἱπίθπ θὰ ἴο ρῖνα πὸ ἀβῆπίϊο δηβυνοῦ (ο ἐπ 6 
ααεβέϊοῃ ἀπά γοῖ ἴο βα: Εν ἐπ6 Θῃηααΐῖγογ. 

γν. 28ὅ---82. ὕΏοη ἘΠ] βἢ8 βὰν ἴπ6 ΘΒ 8Π,Πἶ6 σοηληρ δὲ ἃ 
ἀἰβίδποθ (πρϑὸ Ῥτορονῖγ, ἔτοτα Ἐπ6 ορροβίτο ψυαγίοτ, ἐπαὲ 18, ἤ6Σ6 

ἐπιΐπιιδ, ἔγοτα ἃ ἀϊβίδηςθ, σοιῃρ. 11. 7---1ὅ), 6 βοῃξ ἢΪ8 βοσυϑῃῦ 
(ὐϑδαξὶ ἴο τηθϑὲ ΠῚ ἰὸ δπαιίτα αν [Π6 νι] ΓΘ οὐ Ἠθυβοὶε, ΠΡ 
Ἠαβθαῃά, δηὰ Βογ ομ] 4, 5:6 δηϑυγοῦβ, ἡ ἱσχύν Ὀδοαυβο 586 νυῖβμθα 

[0 Βρ68Κ ἱπηπηθαϊαίθν τ ἢ ὉΠ6 ῥτορηοί, ἕο ορθῃ ἐ86 στίεῇ οὗἁἉ Ποὺ 
Πιϑασῦ ΟΠ]ΥῪ ἴο πὶ, ρΌ68 ἴο {π6 ργορῇῃθὲ δῃη ἃ δι γδ 68 ἢ 8 ΚΠ 668, 
ἴῃ ογάδν ἴο δηΐγθαὶ 6 μοῖρ οἵ {Π6 “Ἅ Ποῖγ πηδὴ οὗἩ Οοἀ᾽ (νυ. 9.) 
(ὐδ)ναζὶ νγίβι!6β ἴο πάθον μοι---φιοα υἱάογοίων ἱπυογϑομπάα ἱπιροῦ- 
ἐιηϊίαδ, ργορλοίαπι ἔα γαϊίοπθ Ἰρσθγὸ δὲ φιαδὶ οοσογο υϑἰϊ6. ΘοὉ. 
ϑοῦπη. Βαΐ ἔπ6 ργορῃδὶ β8γ8: “ 1μοῖ ΠΟΥ δίοπθ; [ὋΣ ΠΥ 80] 18 
ψνοχοά πὴ] πη ΠΟΥ ; δηὰ {π6 Τωογὰ μδῖ ϊ4 ἴὲ ἔτῸΠ} τλὸ, δῃηὰ μαι 
ποῦ ἰ0]4 τη (ν. 27.).) Ὑῆδ ρίουβ σγοπιϑῃ πον οομαρ] αἱπ8 ἰο (Π6 
Ῥτορμοὶ (νυ. 28), “ ΙΔ 1 ἀοβῖγο ἃ 80η οὗ {π Τωογὰ 3ἅ---ίπου ἀἰάδβι 
Ῥτγουηΐβο Ὠΐπὶ ἴο πιθ οὗ {π]π6 οὐνι δοςοογα," “ὁ ΠΙᾺ 1 ποῖ βᾶυ, θῸ 
ποῖ ἀοοοῖνο τη (ν. 16) 7 παΐ 15, Ὁ] 1 τυΐῖϑιι ΠΡΊΠΥ ἕο ρὰΐ ἔ 
ἴπ τὰν πνογά, {πὶ βυο ἢ ἃ {πἰπρ' 15 ποὺ ὈΘΆ]6η ποῦ ὙΥ̓Πδὶ [88 
ὈΘΙΆ]]Θπ ΠΘΓ 5.6 ΠΘΥ͂ΘΡ τη ΘΠ ΠΙΟῊ 8, νΥ ΒΙΟἢ. ἴα ρβγοΠο]ορΊοα]γ Ἔχ ρ] αἰποά 
δὲ ὁπ66 ὈΥ ΠΟΙ στοαὶ στοῦ: Ὀαὲ [Π6 ργορἢδί νγ88 8016 ἴο ἀΐἴβοουοῦ 
ἴξ οὗ Ηἰτηβοὶῦ ἤοτ τ μαὶ τγὰβ βα]ϊ 4. Ηθ {πογοίοσα οοπηπιδη 48 ἢΪ8 
βοσναπί εἰσὶ (νυ. 29 8.) ἴο [68 Ηἷβ βίδῆς, ἴο ρὸ σῖτα ἰδ ἀΐγθοι! 
ἴο Θ'᾽|᾿π6πὶ δηὰ ἴο ἰΔΥ 10 ροη {116 ἴλοθ οὔ {π6 οἰ] ; θπξ 116 5 δῆ 
Ἰαϊἃ οῃ συτουρῦ ΠΟ ταΐγ80]6 : “( {ποτα στὰ8 πὸ νοῖοβ, π0 ἢϑαυΐηρ," 

ΔΎΒΕ πογάβ, “' 10 8 ποῖ Π6Γ ὩΘῊΥ ΠΊΟΟΠ ποὸΡ ΘΘΌΡΔΙΝ,᾽" ἀγα ψαϊίο ρδτ- 
ὙΘΙΒΟΙΥ Θχρ  αἰπεὰ ὈῪ Ηδτπιὰγ (Βεορδοιὶ, 1, Ὁ. 8381 οὗ [68 αοττηδῃ 
ἴγ8}8}.} 88. “1ἰ 18 πο (Π6 πβυδὶ {ἶπ|8 οἰ ΠΥ ΤῸΤ ἃ βϑοῦϊασ Ἰοῦτπον, 
Ὑπίοα ἰ8 ὙΥ]ΠὨΡῚΥ Θοτηπηθποοὰ τυ ἰ86 ΠΟ ΤΠΟῸΠ, ΟΥ [Ὁ ἃ βδογϑὰ 
9. 

2 ΟΙάδν ἐββοϊορίαπβ, ϑδποῦ., 8360. Ξβΐοῃπι., ΟαἹπι. σοποϊυάοὰ ἔγοτα τΗΐ5, 
{Πδὲ {86 ἀοηώπι ργορλείϊας 88 τοὶ ἃ μαδίϊιισ, Ὀπΐ ὁ υἱγέμς ἐγαπδίθηδ; 
δαὲ ἰδ ΟὨΪΥ 1Τ0]]ον8, {μαΐ [86 βαροσηδίσταὶ τονο᾽ αἰΐοῃ οὔ θνεσυ δνεηὶ ἀϊὰ 
ποὶ Ὀαϊοηρ' ἴο {π6 ἀοπωπι Ῥγορλδίϊαθ. ἰ 

Ὁ 



2 κινοβιν. 35--.-32. 815 

“αὶ 15. 1π6 ἀθαᾶ σαᾶνε πὸ εἰσῃι οἵ 118. ΤΠ Ἷ8 15 Ἴ)16 τηϑϑηϊπρ' Οὔτ 

ιν ΓῺ μὰ ΠΘΙΘ 48 ἱπ 1 ΚΙ. χυϊῃ. 99. ὙΤΉΥ ἀο65 [μ6 ῥτορβεῖ 

δοιὰ Ηἷβ βεσναπὲ ΟἿ ασί ἰο ἸΔγῪ ἷ8 βίδῆ ἄροη {6 ἀθρδά ἢ Απά ἢ 
ἀϊὰ 6 φοπιπιδηα Ὠΐτὰ ἴο στθϑῦ πὸ ὁπ6 ΒΥ μ6 ΜΑΥ δῃᾶ ἴο χτϑίαση Ὡ0 
δτεοιησ  ὙῸΘ ἔνο αυθβεομβ ἅτ οοηπθϑοίοα, ἴον [86 ῥχοβί δ᾽ οπ 
ἴο στοϑῖ ΔΗΥ͂ 9Π6, πιαβὲ γοίου ἴο (Π6 οὐ]οοΐ οἵ [18 πιβδίοη. ΤῊθ 
ΔΠΒΥΤΟΥ ρίνϑη ὉΥ͂ πιοϑὲ ἱπίογργθίουβ ἰο ἔῃ δθοοπά ααθϑιϊοῃ, "6 πιογα 8 
πεοίονοί, 18 ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ πηϑδιἰβἔμοίογγ, ᾿πουρἢ [ἢ 6 ὙΘΙΙΑΓΚ 18. 4180 
οοττοοῖ, ἐπαῦ 4116 Οὐΐθη δ ]β ἰο86 τα ἐπι 'π ἐθάϊοτιβ στϑοιϊηρϑ, 
(οοπιρ. ΝΊΘΡαΝν, Βοβοῦγ. ν. Αὐδρ. Ρ. 48, ΥΥ ἴπον ΒΕ ὟΤ. 1. ρ. δ97 (Ὁ) 
Μοτο ἰο {Π ράγροβθ 86 [16 σϑηατῖβ οἵ ΟἹ. ἃ 1.8ρ.5) μὲ Ο΄, υἱἑαγοξ. 
οπιπόηι οσμζογηι αὐνίμπιχιο αἰδίγαοίίοπθηι ἰοξιπιηιο 86 ἀϊδροπογοὲ 
»εν» ργέοοδ αα ἑαπίϊξ πιϊνασιἶὰ ραϊγαίϊζοποηι, πᾷ οἵ ΤΏ ΘοΑ,, ἤδει αὐτὸν 
φιλότιμον καὶ κενόδοξον, καὶ ὅτι τοῖς κατὰ τὴν ὁδὸν ἐντυγχά- 
νουσι τοῦ δρόμου τὴν αἰτίαν ἐρεῖ. ἡ δὲ κενοδοξία τὴν θαυματουρ- 
γίαν κωλύει. ΟἾΪΥ νὰ τητιδὲ σοηπϑοῦ ἐβογοσῖ! [Π6 ΤἌγΕΠοΥ νον 
οὗ ΕἸ μα, ἴο συὶ οδ΄ δηϊθοθάομε νυ ὈῪ 1818 ρυομ! δίοη 1ῃ 9 ονδβίοπ 
1παῇῷ ἴῃ 1Π6 ο8868 οὗ ἔπ ἐγ 1] ο58η6885 οὐ θἢα2}᾽8 τ ϊβϑίοη {116 Πα ΓΘ 
οὗὨ [ῖ8 δἰξθιηρὲ αἱ τεϑαβοϊϑέϊομ ταῖρι 06 βου θθα ἐο 81: δχέογπαὶ 
δοοϊάθης. ΕῸΓ δ βοηὶ (θδζὶ σῖεἰ ἢ15 βί8 Εν, ποῖ ̓π [ῃ8 Πορο {παὶ 
[6 σου] δοίθδ}]γ ροσίοσιῃ {})}6 τηῖγδοϊθ, δαὲ ἴο σὶνθ ἃ ργςίϊοαὶ ργοοῦ 
ἴο ἴπ6 ΘΒ παιηπιῖΐθ ἀπά μον ἔμπα γ, ρου ρ8 8180 ἐο μαζὶ Ὠΐπη- 
8615. 1π4ι 1η6 ρόνοσ ἴο ΜΟΥΚ ἃ πιΐγϑοὶθ ἀἰὰ ποῖ 118 πηδρίς αν ἰὴ 
ΒἰΠ8616 οὐ ἴῃ ἢ18 5 δῆ, ἐμαΐ ὁη 1Π6 οἵμον μδηά 1ξ οου]ά ὃθ δἷς-. 
φοτρ]5Π6ἀ ΟΗΪΥ 88 ἃ τηϑῦῖς οὔ Ὀἰνπθ οπιηϊροΐθποα {πσουρῇ (ΑΒ 
ἃ ῥγάγοσ. ΤῊϊβ δχρϑαϊθηΐ, ἐπϑγθίογθ, νγὰ8 Ῥχοτηρίθα ποὲ ἘΥ͂ 
1.6 ἀοβῖρῃ ἴἤο ϑχα]δ [͵8 οὐστιὶ ρβῦβοιι δὲ {Ππ86 θαρθῆβθ οὐ δῃοίμοῦ, ἴο 
ἀβρίδυ Εἰπηβοῖε 88. 186 ΟΠΪΥ ψοπάθι- οσκοῦ, οὐ ἰο ϑάναποθ [8 
οὐσῖ τορυϊδίΐοη (Κ βίο ἴ. ῥ. 4. ρ. 87), θὰξ οη]γ ὉΥ τοραγὰ ἰο {86 
μα] ον θῦβ, τ ῃο τ] θα ὁ Ὠΐπι, τυ μοβα (ἈΠ τναβ ἴο θ6 ραν βοα ἴτοπὶ 
ΘΓΓΟΠΘΟῺΒ Ποίΐοπ8, ᾿ατπαά ἔγοπι σοηάθηςθ ἴῃ (Π6 ᾿πη8Π ῬΘΓΒΟη 
οΥ̓ [86 ῥγορμοὺ δηὰ ἀϊγεοίθά οὐἱγ ἰο αοἄ [Π6 Ἰμογὰ ; απά {86 
τοβαβοϊδιίίοη αδἰθιιρίοα Ὀγ Οομαζὶ (ΑΠ]6 ἃ ποῖον Ῥγοῤίον ἤάθηι ἱρϑὶ 
α πιριϊίον δ ποη αἀἠέδίξαπι (860. ϑ'΄ο 3.) ποῦ οἡ δοοοπηΐῖ οὗ {Π6 κενο- 
δοξία οἵ Οεμαξῖί, Βαϊ 'ἴπ ογᾶβν ἴο βαμηπιοπ ἐδ σοη θϑβθουβ οὗ {Π6 

1 ΟἸθβαῦβθη ἤπιάβ (818 τθϑβϑοη 8180 ὑ1π8δι 18! 80 ΟΥΎ ἵπ 186 5:τηΐ]ὰν ρτα- 
οορὶ ρίνοη ὈῪ Ομ γίϑὲ ἴο ἷβ ἀἰβοῖρ]θβθ, [υκὸ χ. 4, δπᾶὰ βυϊίηρ ποῖ πον 
186 ῥγθοράϊηρ ποὺ (6 ζ0]ον ίηρ οοηπίοχί, δά ἰμογοίοτο πῖβῆθ8. (0 
διβογῖῦθ ἰο ἀσπάζεσθαι ἴμ6 Κἰ πάτοά ἰάθα οἵ βοοϊκίπρ' ἴογ ἕδνοιιγ. 



810 9 ΚΙΝΟΒ ΊΥ. 33---97. 

Τμοτὰ πὶ Ιβγδθὶ τό ἔγπθ ἕβί "ἢ ἴῃ [6 Τμοσὰ. ΤΠ ρίουβ τγόπηϑη, ἴἢ- 
ἀοοά, δρρϑδγβ ἴο βανθ ρ] 806 {{{1|6 ὀοπβάθποθ [τὸπὶ {πὸ ἢγϑὶ ἴῃ 86 
οχροαΐοηι δἀορίοά Ὀγ ΕἸ 8η8 ; [ῸΥ 5116 ΒοΙ ΘΙ ΠΥ ΑΘΒΌΓ68 πὶ, {πᾶΐ 
88:6 Μ}}} ποῖ ἰθαᾶνθ μιἴπη (ν .80) ; Ὀαΐ [Ὁ 8 8}}} ἃ αποβέϊοη, ἡ μούπον.. 
εἰἶ8 ἀγρίηρ οὗ [86 ῥτορμδῖ ἴο οοτηθ δῃὰ ἢ6]ρ Ποὺ Ὠἰτηβο}} διοβα 
ἴτοτα ἃ ἀουδὶ οὗ 1Π6 ταϊγδου]οῦβ ροννϑν ρταηιθά ἰο {Π6 ργορῇῃδῖ, οὗ 
ΔΝ ΠΘΙΒΟΥ 10 τν88 ποῦ σϑίμου [Π6 παΐαγαὶ οσργοββίοη οὗ Ποῦ θχοθβδῖνθ 
δτιοῦ ἀπά ἀγάθηϊ ἀθβῖγε ἰο 866 μοῦ δοϊονϑά οἰ τϑβιοσγϑά ἰὸ 118. 
ΤῊ Ἰαλου τὺ Ὁθ ἱπέδγγθα ἔγοπι {Π6 σοπιρ]αποα οὐὗὨ ἔπ ρτορμϑῖ 
ἢ ΒΘΓ τοααθδῖ, Βαΐ ἴῃ {πα ο886 ΘΥΘΓΥ ταῖγϑοὶα βῃου]ὰ βθῦνθ 
ποῦ ΟΠΪΥ͂ ἴον [886 ρ]οτίγίπρ οὔ αοἀ ἴῃ εἶν ρβύβοῃ ἔοσ σθοσπι ἰξ ἰβ 
ντουρθῖ, δαΐ 1π σθπογαὶ ἴῸγ [ῃ6 σϑοορηϊίοη οὗ {π6 σίοῦυ οἵ (86 
Αοά οὗὨ Ιβγὰβὶ ἀπιοηρ ἃ}} Ὀθ]δνθυβ. 

γν. 82---871. ὙΠ6 ταϊδβίηρ οἵ 1:6 ἀοαδά ςἢ}} 41 Ὀγ ἘΠ181ι8 15 οοσ- 
ταίη}Υ ἀπδ]οροαβ ἴο ἐΠ8ὺ δΔοςοπ)ρ] 8164 Ὁγ ἘΠ) 4ἢ (1 ΚΙ. χν!. 20 
4), Ὀπὶ 1Π0 τγᾶὰῦ δά πιδῆποῦ ἴῃ ψ ϊοῖ ἰδ 15 οδοιθά Ὀγ Ἐ] δια 
80}}} αἰθδυβ σοῃβι θυ Ὁ]Υ ἔγοτι [Π|6 ἤογηιογ; ὙΏ16 (Π6 ἴοστηεῦ 
τοοῖς ῥΪαοθ ἐητηθαϊδίο] δῆον ΕἸ 1)}4ἢ Πδα βἰγοιο!οα Εἰ πιβ6}} {πγδὸ 
εἰπιθ8 ου [86 ἀθαᾷ οἰ}}} 4, [ἢ τεβαβοϊ αϊου μοσθ [868 0806 5ῦδ 0 
ΒΥ βίθρ. Αὔἴον ΕΠ 8η8 μδά ρῥγανϑᾶά δπά βονγθά }")πι86}} ἀονγῃ (οη 

ΤΙ. οοπῖρ. οη 1 ΚΙ, χυίϊϊ. 42) {16 ἢγβῃ εἴπιθ οπ {86 ῬΟΑΥ δπὰ 

ϑρρ]ϊοά ἢ18. ποῖ ἢ, ογθϑ, ἀπά Παπήβ ἴο ἐΐθ6 τηοὰτἢ, οὐοϑ, δπα 
Β8π45 οὗ [π6 ομ1] ἃ, [Π6 ἤ68}} οὗ {Π|6 4 Ὀθοοπλθβ γᾶστα. 7πργόβϑα 
68ὲ απΐπια πὶ σογρὼβ ριιογὶ εὐ σωρὶξ οαἰοίάσογα σογριξ δἴηι6 ἰαπιξη 
αοὐδδιιδ υἱδαϊἐδιθ. 800. Βοῦα. Οἱ {818 ἢ6 ροθ8 ἈΠΠΟΣ δά 
ἘΠ ΠῸΡ πὶ 16 Ομ πα θο᾽ οποθ, ρου δ ρ08 μὲ απιδιμίαπαο ἐποϊίατοὲ ἕω 
φιαλονόηι σαίονοηι, ψιδηι ρώθῦο ἀδίπια ἱποιπιδονίο αδρίγατοί, ἔμπι 
τπα)ογότι ἐονυογόνι ὁγαπ δ ῥτὸ ρμοτὶ νεδιικοϊἑαξΐοπ (οἾτ.), πὰ 

1 ΤΒουρ ἰδ ἴ8 ἀϊδείποι} Υ βἰαἰθὰ ἴῃ 186 ἰοχέ, 1μαὺ {86 ΘΠ] ν᾽ 85 δο- 
{Δ }}γ ἀοαὰ (νν. 20, 81, 82), γοὶ δοοογάϊηρ ἰο [86 ορίπΐοι οὗἨ 186 
ΤΑΓΟ ΠΑ] 10 ἜΟΧΡΟΝΟΥΒ ἢ6 πιαβί ῃα 6 ὈΘΘῃ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 8 ἄδδρ [δἰπὲ ὁγ ἃ Εἰπὰ 
οὔ Δρορίοχυ, δῃὰ ομ]ν ΔρρΑγΘΉΕΥ ἀοδα, δπὰ ΕἸΐβμ πυυϑί μανθ τοολ]οϑὰ 
Βὲπι ἰο 136 Ὀγ βοιηθ πιθάϊοδὶ ορογδίϊοῃΒ ποὺ ραγίϊ σα νυν ἀοβοσὶ θεὰ (868 
ΕἸΟΒΒοτη, αἱΐρ. ΒΙΘΙοΙΙ. ἱν. ῬΡ. 24θ, Μαογοι, Ηδγιπθηθαΐ, ἃ. Α.Τ. ἢ, Ρ. 
16} Δοοογάϊηρ ἰο Ῥαββαναπὶ {ΤΠ πίογ8 '.. ἃ. 1,6 θοπβιπαρη. Ρ. 204 {.) 
δηὰ Βπποπιοβοῦ (ἃ. Μαρποίίθπι. Ρ. 442), ΕἸ180:8 τοβίογαά, ᾿ἷπι Ὀγ πιδρ- 
ποίϊο τηδηϊρυ]αίίομβ, δηὰ Θθμαζὶ νγαβ ἀπο ]6 (ασοοτάϊηρ' ἰο Ῥαδβδν.) ἴο 
ἀο 1τ|}8, Ὀδσδιβθ ἢ6 δῃὰ {86 τωοίβεσς οὗ [μ6 δα] πδὰ δὴ δηιρδίμν ἴὸ 
ΘΆΟΒ οἴμετ. Βαϊ πὸ ἀθδᾷ ρογβοη [88 γοῦ ὕθδῃ τεδίογοα ὈΥ͂ δπὶ π|8] πιδρ- 
ποείϑτη. 

3 Απὰ επΐβ ναῦν ἀϊεγοποθ ἀΐγθοι! Υ 5] 1οννθ, Ἐμὲ ἀοιδ]8᾽ 186 πιθαϑυτθ 
αἴ [86 βρίτίὶ οὔ ΕἸ} 6ἢ ναδ ποὶ ἱπιραγιοα ἰο ΕἸ 1888. 

δ 
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δραΐη δον Εἰ πηθ6 1} ονοῦ 06 Οἢ114, ἤθη ἮΘ ΒΠΏΘΘΖ68 οὶ 860 

668. ἐλέ6. 1. 485) βονθῃ ἰἴτηθβ δῃἃ ὀρθηβ [εἶβ 6γ68---δεσιεέΐ διιπὲ 
κιρέιι8 υἱξαΐε8 δίστηνμιξαϊνο, αρονέϊο οσιζοτιηι. ΒΘ 0. βοῖπη. ΤῊΪ8 
ΒῃΘοζίῃρ᾽ νγὰϑ8 1Π:6 ἤχϑβὲ δοὶ οἵ γβοονεγϑὰ χεβρίγαϊϊοῃ. 

Υ. δὃ8--41. Αἱ ΟἸΠρᾺ] ἀυγίηρ ἃ ἔππιΐμθ (866. οῃ υἱῖδ. 1 () 
ἘΠΙΒμα ππακοϑ δ Π ὈΠΒΑΥΟΌΓΥ 8πα ροΐβομοιϑ σϑραβὲ, Βα οΌΥ δά 
Πιαστη]θ88 ἴῸΣ [ἢ 80 !ο]Αγ8 οἱὐὔΓἱ [6 ῥγορῃϑίβ, ΒΥ ρουτίπρ' τηθα] ἱπίο 
16 ροΐ ἴῃ σι πῖοἢ ἰδ τγὰ8 σοοκοά. Ὑ. 88. ὙΣΕΝ ὈΞ πλϑδῃδ 

ποῖ, {ΠΕῪ ᾿νε πιὰ Ὠἴτι ἴῃ σοπηπιομ, ὈὰΣ ΠΟΥ βαΐθ Ὀθίοσθ 
λυΐτη Ἠρατίηρ Ηἷβ ἱπβεγαοίίοι, οοιρ. νἱ. 1. -τπρῦ ΘΟΓΓΕΒΡΟΙ δ 88 

ἃ ἴογπι. ἰδοῆη. ἴο ΟΌΓ Ῥαΐ οῃ, οὗ [Π6 ρἱδοίησ οὗ ἃ ροῖ οῃ 
1 ἔγο, οοτιρ. Εὐζοῖς, χχίν. 8, βῇὰ Ηδνθγη. οὐ ἐμ ρᾷβ88ρθ.--" 
Ν. 89. Τὸ ἀπ οαΪς γἦ τηοβὶ οχρ δῖ, οἶδγα, 80 α͵5ο [9 ΟἸιδ]ά. 
ΠΕΧΕΝΝ ΤῊο 1Χ Χ. τεϊαϊπ [π6 Ηθῦγον νον, Ομ βοτηθτμαὶ 

αἰειοτίθα, ἀριώθ, οπ πεϊο ΤῊ ΘΟ. τϑιηαγῖκβ, ἔπαὐ οἴ Π6 ΓΒ θχρ]αἰπθά 

1: ἄγρια λάχανα. Ἴ]ι6 ὅ'γγ. ἀπά ΑΥδ. ρῖνο ἰδ ὈΥ Ἰνλοξ, τος 

1παῦ 18, τα] ] ον, 8 οἰδηὶ το οαΐθηῃ ὈῪ 1Π8 ροοῦ; [16 Ταϊπαμά, 

ὙΥΧῪ ὑδπαῦ 15 ΔΞΙΞ ὅπιρα, τοοκοῖ, ἃ Κἰπά οἵ οαδῦαρο, οὗ ΩΣ 

(ὐδβδυῦ. αὐ Αἰδόη. Ὁ. 248 βαγ8.: γισαο οἴϊηι ἱπέθν' ἐσπιμΐογιιτη ἰωιιϊ" 

ἐΐαϑ, αἰϊφιαπάο οἰΐαηι ὑπῖον δϑαίΐογιηι πιθηϑα8 αὐἀπιΐθϑδαθ. ὅ6θ Οδζεϊϊ 

λίόνοῦ. ἴ. Ῥ. 459 Β΄. ἀπά (Ἔβθη. ἐΐθϑ. 1. ὅ6. ΤἼιθ οοπίθχε βρϑδκβ 
τηοβὲ ἴου {π6 βθηθγαὶ τηθαπίηρ οἷθνα.--- Ὑ Ὁ 8 ἀθηοῖοβ ποῖ [89 

ν}] ἃ νἱπο (υἱδία ἰαδγιιδοα, ἄμπελος ἀγρία), Ὀπὺ ““ νν] ] ἃ Υτι πο Γ8,᾿ 88 
ἹμαΊΠον μ88. γ76}} στ ογοά ἴδ, ἃ ταππῖηρ ρἰδηξ βἰ τα αν το 1μ6 Ἡν 4 
νἷπο. μα: ΤῊ ΐ8 Δ Ὀ6 Κπονπ ἤοτα [86 ἔγαϊΐβ, τ αἰοῖι [86 
βόβο αν ΟΡ ΤΠ6 ᾿τορ ιοῖβ ραϊμεγθὰ ἔτοσα 1, ν᾽ 1 ΧΧ. τολυπὴ Ξ 
ἀγρία, τ1μιαὶ 15, ἀοοογάϊηρ το δυῖά45, οοϊοσμπίλίδ. 8. {π6 Ὑ]ρ. ; [6 
ΟἸιβ] 4. αι. ϑ.υγυ. ιανϑ τϑίδἰηθά 16 βᾶπιθ σογά, δαὶ τπ6 Ατδῦ., δῇδσ 

1Π6 ὅ'γτ., τ άθσβ λλς. οοἰσυπειδ. ἘΣΡΒγαΐμη 501.» ΒΟΎΘΥΟΥ, 

ταθπεϊοηβ [γα ϑχρίαπαιίοηβ, α.) ἰδ ϑα, Ο σιισιιγδίἑαθ ραγύαο, ὃ.) 

μῖδλο Δ. οὐυα ἀπιατα, ἴ.6..) οοἱοοψηι 68, ο. ἐλΩ.. «δ. οιισιιηιὶδ 
αδἰπΐπιιθ. ΟΥ̓ {π686 ἴῆγθθ βαρ μαι η8 ΟὨΪΥ [Π6 Ἰαΐίον ἔνγο σϑἢ 
δ6 ἰάθη ἰμῖο δοοοαηί. Οοἱοααϊπεϊ4α ἀπὰ ν]]ὰ σασαταθοτβ αν 
ΒΟΤῊ 6 Γαβοιιδῃοθ ἐο ἐμ ἰθανθβ ἀπὰ ἰθη 1118 οὐ {π6 νὰ νῖπθ,) δηὰ 

τιοὲν ἔγαΐτ8 αἰβο δῦ δῖκθ. Οἰδίδίωϑ (᾿ϊονοῦ. ἱ. ». 898 8.), Εοδθηπι. 

(ΑΙΙΚ. ἵν. 1, ν. 126 81), ὙΥ ἴπον (ΒΥ. 1. 528), ἀπὰ (ἀοββη. (ἐλέδ. 
2 
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11, 1122) Ἄανϑ ἀθοϊδοά ἴον ἴ6 ν}]ὰ οπουπιθοῖβ, δὲν ορρ-ϑδάροά ᾿ 
ἔγαϊ! οἵ νΥῪ ὈϊοΥ [αβίρ, τ μοι, ἤθη ἴδ 18 σῖρθ, ὁπ [6 βρ)έοδι 
τοῦς, Ὀαγβὲ ψ ἢ ἃ γα ἀπα βαπῖγιβ οαδ βαρ δπὰ βοοά-ρταΐηβ, 
ψΉ 116 ΓΠ8 ῬΤΟΡΘΙ Ραγιου ]αυὶν 818 [Π6 ταά. »ἨΡ ἴο ΒΡ 1, 'π 

{πο ὉΠ] ὰ. ἀπά ὅγυ. "ϑδιιδ, τιἰρέμ8 ὁδὲέ. Βαϊ 11}18 ῬΓΟΡοΓΙΥ, ἴῃ ΤΥ 
ορἰηΐοῃ, 18 ἀἰ ΓΘ ΟΕ ορροδο ἴο {μἷ8 οχρίδηδοη. ΕῸν πον σουϊά 
1Π|6 Βοῆοἶαῦ οὗ 19 ργορῃαοῖβ ἤαγὸ Ὀγου σῇ ποτθ ἀπὶ π]αγοά ἴῃ [ἷ5 
φαττηθηΐ ἔγυϊ5 ἐπᾶὶ Ὀαγδῖ οἡ 6 8]1ρἢ68ι τουοἢ, δηἀ βῃγοά {π6πὶ 
ἰηίο ἴπ6 ροὲ τιτμοῦΐς Ὀθοοπηῖηρ βυβρίοἰουϑ οὗ ἐποῖν Ὀοὶηρ οδίδοϊο 
Ι ῥγείοσ, {πογοίογο, στ ΜΙίςοΝ. (ϑωρρὶ. αα ἰεαα. ἢεῦν. τ. 844 [) 
δια Οϑάτηδπη (τϑιτη. β'δηγη]. ἂὰ8 ἃ. Νιαίατκ. ἵν. ρ. 88) ἐἴε ὁχ- 
Ρἰδηϑίϊοπ οὔ ἐπ οἱ νϑγβίοπβ. ΤῊῆθ ςοοἰοαυϊπεϊάα αἶ8ο θοϊοπρ ἰο 
186 ἈπῚΠῪ οὗὨἁ σασαπιθογβ, ταη δοηρ [Ππ6 στουπά ἀπά ἔοσπὶ τουαπᾶ 
ὙΠ ]ονν ἔγαϊίβ οὐ ἘΠ 81Ζθ οὗ ἃ ἴᾶγρθ οὔδῆρθ, ἸῬῃ]ΟὮ δτα σι γον 
Ῥιξύον, αὐβίογροηξ, οαυβίησ οο]ἷς ἀπά αἰδοίϊηρ ([ῃ6 ποῦνοβιΪ ΤῊΘ 
ΟΣ ΓΘ οἷν ὈΙ ΟΣ [α8ι6 οὗὨἨἁ {18 ἔγαΐς αἰαττηθά τῃ6 βοποΐαγβ οὗ {89 
ΡτορΠοῖβ ἰπ ραυίακῖπρ οὔ ΤΠ18 πιθ88, 80 [Πα [ΠΘῪ ΟΥῪ οαυΐ, “( ποτα 
18. ἀθαίῃ ἴῃ {86 μοὶ." Ἐαἴθῃ 'π ΔΩΥ ἀπδη ν ἴΠ686 ἔγαϊ8 τιὶρῃξ 

. ΒΟΙΌΔΙΙΥ σαπ86 ἀδαίῃ, οοπρ. Τ)Ἰοβοοτ, ἱν, 175 (1718.) ΤῊ ἡ θεΐουθ 
τ ὙΠ 18 ποῦ τοάπηδαηΐ, Ὀὰΐ ῥγθβαπιθβ ἃ Ἐμοῦ βαρρτοββοα 

ἴῃ Βρθθοῖ, ρεύπδρβ, {ΠΟῪ ἃγθ στὶρῃὶ ποῖ ἴο οδὲ οὗὨ 1ΐϊ, ἀπά (δα) 
Ῥηηρ θα]. ΤΠδὲ [Π6 πιραὶ σαβ πῃ οου]ὰ ποῖ γθονθ [86 Ὀὲτ6Γ- 
πι688) Θύθῃ {16 ὀχορ. Ηδπάρ. δάμη 8, θὰξ δὴ ἐμ βαιμθ {ἰπ|6ὸ δι ἀ8 : 
“18 ΤΏΔΥ Βᾶνο δα ἀ6α βοιῃϑιίηρ 686." ΒΥ βυοῖ ΔΥΒΙ ΓΑΓῪ δααϊ- 
τἰοπβ γγ76 ΤΩΔΥ ΠΟΓΔΙ ΠΥ Ἔσρ αἰη δηγίμίηρ παίασα! γ. ἘΠ] 15Π8 αἷδο 
ἸΟΟΚ ἀντᾶν ἔροτα {Π| ἔοοα ποῖ ΟὨΪῪ 118 ὈἐεοΣ Ὀαξ 118 ποχίουϑ αι! εν 
(οθβοσνθ {Π6 Ργαϑα 5) Ὕ2,7.) ΤῊ τηθὰὶ 85 πδίισαὶ πα ψγ}0]6- 

Βοτη6 Πα ΓΙ ΠΠΘΩΐ οὗ ΠΙΒῚ Ὑγα8. [86 ΒΥΠ1θ0] ορίογοα ὃν ΕΠ Ἶδηα ἴο 
ξἶνα τ. βοιοΐατθ οὔ ἐΠ6 ῥσόρ ιθίβ {118 βοοίῖπρ' ἀβϑιγαδῃοθ ὑμπαὺ [Π6. 
οοά νγὰβ ἀδργίνοά οὗ 118 ρογῃϊοϊουβ ἰθπάθπου. 

γν. 42---44, ΒΥ τἈΠ0 νογὰ οὗ ἐπ [μογά, 88 ΕἸ 15η8 δπποιποθά, 
ὈΘΠΕΥ ὈΑΥΪΘΥ Ἰοαγεβ ἀπά βοηι8 μγοιηα σοΥῃ, βθηΐ δ8 ἢγβι ἔγαϊίβ ἴὸ 
1.6 ῥγορ]ιθῖ, ἀγα 80 Ὀ]βββθά {πὶ ἃ πάγθα τηθη οαῖ οὗ 1 ἀπά {Π6γθ 

18. βοπιοίῃίησ Ἰοἴδ. [ἡ [Π18 ἔθοάϊηρ, Ὀ]6ββθεά ὃγ π6 ψογὰά οὗἉ 1πΠ6 
Τμογὰ, νὰ πᾶνθ ἃ ἔμίηδ ΠΥ ρ6 οὗ τι6 Ἰηυ υϊτ468 τη Γαου]ουϑὶγ ἔρα ὈΥῪ 

1 Ἐνϑῃ Οίϑἐμϑ 1. σ. ». 408 σοπορᾶθ8 : πέῦ ἀἰδέιοον, φιαεάαηι ἐπ οοἶο- 
εψγηίϊλί ἄεπι οοπυεηῖγα ποίαβ τῶν γακκγοῖι, μὲ απιαγογέπι, υἱτειϊεπίϊαπι εἕ 
ἐσχίεγηαπι ζασίεηι υἱἱΐ ἰσαπφιε τοβροπαφηίδηι. 

᾿Ξ - 
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Οἰιγῖδε (Μδϊι. χίν. 16 δ΄, χυ. 86 ἢ. ; Μαυῦὶκς νἱῖϊ. 8: Τζ0Κ. ἰχ. 7; 
9}. νἱ. 11 ); ([Βουρᾷ ἴὲ ἰ8 ποῖ ἴο θ6 ονῃηοοϊκοά, ἔμαὲ Ἐ)}18}18 
ἀϊά ποῖ ρογίοστῃ, θυϊ ον ργθάϊοι {818 ταΐγδοὶθ, ἀπά ἐπογεΐοσο ἀοθ8 
ποῖ Ἀρρθᾶῦ 88 ἃ ἴγρϑ οὗ [ῃ9 Ἰωογά. Τἢο οὐ]οοῖ α͵8ο στ τί ἢ 
1818. Ὀγοῦ παγταῖϊνθ 18 σίνθῃ ἴο 18, 18 ποῖ ἴο ΤΘΟΟΓ ΟΠ6 ΠΊΟΓΘ 
τηΐγϑοὶα οὐ ΕΠ] 158,1 Ὀὰΐ ἴο βῆον ἐπαὶ [Π6 [ιογὰ σαγοά ἴῸΣ 18 Βοῦ- 
νδηΐβ, ἃ8. 6 ῥγονί θὰ ἴον ποῖα {πὶ πῃ ϊοῖ μ6 Πδά ῥχουηϊβοά ἵπ 
1.6 αν ἴο {π6 1μον 1164] ᾿γίοϑί8. ΕῸΓ, δοοογάϊηρ ἰο Ὠεαί. χυἱ]. 
4 ἔ; Ναῃηι. χΥῇ!. 18, 1πὸ Πγβι ἔγα 8 οὗ σογπ, πηαϑί, 8π4 οἱ], 88 νυ6}]} 
85 ἴῃ6 σαΚο8 θα κοά οἵ 1Π6 ἤγβε οὗ [Π0 πονν σογῃ,, γεγο ἕο Ὀ6 ρίνϑῃ 
ἴο τῃοτη, οοπιρ. ΜΊοἢ. Μοβ. Β.. ἱν. ὃ 198. ΤΙ γθοογά αἷβο αἴογά 8 
8. ΠΟΥ, ον άθποθ, ὑπαὶ {Π ρου ἰπ 1βγαοὶ αἰά ποῖ δοκπον]θᾶρθ {μ6 
Ὀτίεβίϑ οὗ [16 σαἶνθβ ᾿ηβεϊψαῦοα ὈΥ Φ ΘγΟθοΑπὶ 88 ἰΔν ἢ] ; σοιαρ. 1 
ΚΙ. χὶ. 81, ἀπά Ηδοηρβίθηθ. Βοὶεν, ᾿1, ῥ. 186 ἔ.---Β81-8}.8}18}8 158 
Ῥίδςθ ἴῃ τΠ6 Ἰαπὰ οὗἨ 5384] 188 (πο, 1 ϑὅδτη. 'χ. 4) βἰἐπδἰθά, 

δοοογάϊηρ ἴο Ελιβο0. πὰ Ηΐβγοῃ., ̓ ββόδη Βοπηαη τΐο8. πουτῃ οὗ 
Ῥοβρο 8 ἰῃ τπ6 τορίοη οὔ ΡΕΒΕ Ἢ οὐοϑὲ οὗ 1Π6. οἰ ο πᾶσα οὗ 
Μουμτι Ἐρμγαῖα. Αοοογάϊηρ ἴο ΤΠοπίαθ᾽ ποῖ ἱπιρσοθδθ]ο ὀοπ- 
Ἰεοίατο, {μῖ8 ἀἰδεγτῖοι Πα τϑοοϊνοα [8 παπῖθ σου, ἐλγοο-ἰαπά, 
ἔγοπαι {Π6 οἰγουτηδίδηςο {παὶ Πότ ἴἤγοο αἰ βθγθης 8 Υ5 στα ἰηἴο 

οἶδ, ἔθ νδάγ Κυτανα (1},1,5), (Ξ66 Και ον 8. δια, ἵἰ, Ρ. 142.) 

ὙΠῸ ρῥΐαοθ νγᾶ8 ϑοζουγ ΡΥ ποῖ ὮΓ ἰο [π6 νϑϑὶ οὗ ΟἼ]ρα] δοά 
ΒΒ ΙΠ6]. ὙΠ πογά 0.» οοσαχγίηρ ὈοΒ᾽ 468. Π6γῸ ΟΠΪΥ ἴῃ [μον. 

ἴϊ. 14, χχίῃ, 14, ἀαμᾷ ἕακοπ ἔβεηςθ, 1π6 ΒΑδΌ. ΘΧρ  αἰη, “ ἑθῃάον 
ἀπά ἔγθβῇῃ θαγ8 ; ὙΠ ποὰΐ ΔῊΥ οἰγτηοϊορίοαὶ στοιπά8, οοπρ. ΜΊΟΝ. 
ϑερρί. αα. ἰφαα. ἢ. Ρ. 1855 ἢ, ᾿Ἴογα αἶβο ἐμ 6 ἀπδγθηῦ ὀχρ] πᾶν 
τἴομϑ οὐ ἐπ ο]ἀ ἐγδηβιαίουβ ᾶγὸ ἴο "6 ἔουπὰ, ἰσγ) 8 Βϑγθ, δπά 
1μον. χχὶ!. 14, δοοογάϊηρ ἴο {π6 8ὲ τοιηδτκ οὐ 6βθη. (ἐλδϑ8. 11. 
718) δὴ δρυγονϊαίθα Ἵσργθββίοη ἔοὸσ Ὁ σὺν {παῖ 18, σοπδιιδιιηι 

8. ροϊοπία (ἄλφιτον) ὕγιμποπεὶ ργαθοοοὶδ θὲ λογηὶ, “ἔγοβῃ υμθαῖσῃ 
οΥ ὈΑΙΘΥ ρτοβίβ. ὙΤῊΘ αϑβαπιρείοη, μονονοῖ, ἐπαΐ ἴσγ. ῥτὸ- 
ῬΟΣΙ͂Υ βρη ῆθ5 ἤ'υσοδ ἀογίσηιδὶθ θαδφιι ργαξοοσίονοθ δὲ ποὐὔϊἰϊογ68 18 
ΨΟΙΥ ἀποογίαἰη. 60 {118 ραυ οι Αγ ἰπ (168. ἐ. 6.--- Οἡ (π6 ὅπαξ 

1 0 α [86 γγῆο16 ἐμ οο]]δοῖῖνο τηΐγαοϊθβ οὐ {18 ομδρίον ἃγὸ ποὲ ἀθδίρῃποά 
ἴο ἈπΆ ΚΘ τοϑρθοῖ ἴον {868 ῥγορβοί, δυὺ (0 ρτουπὰ {Π6 βΒοββοϊδγβ οἵ {π8 
ῬτΌΡοίΒ δπᾶ {86 ρῥίοιιβ ἴπ [5γδδὶ ἰπ Π46]1ἐν ἰονναγάβ [6 Τωυτὰ δηᾶ ἴπ 86 
βἰοδα αὶ ἔβι "ἢ, {πδὲ [π6 αοἄ οὗἉ ἐμεῖν {λέ μουβ του] ποῖ ἰϑατθ ΠῸΡ ἔοτβακθ 
ΔΩ ὙΠῸ ἐγιρίοα ἴῃ Ὠΐἷπι, Ὀαΐ, 85 ἴπ ΦΌΓΠΊΘΓ Εἰ Ι6 5, 80 ΠΟῪ 8130 που]ὰ δ6 
Ὡἰἢ [0 4}} ἐπ ἐδ (αὶ πῖρἢ Ἠΐβ αἰπηρ μὲν αἰὰ, 
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λογ. γρῃε δαροιιϑ, ρέγα, δοαρ. (168. ἐἦφδ. 1. 11,184 ἀπά Ὑη. 

ἴθα. 8.υ. 

ΟΒΑΡΤΕᾺΚΒ Υ. 

ΗΒΑΙΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΒΥΒΙ͂ΑΝ ΣΕΡΕΒ ΝΑΑΜΑΝ, Υ. 1--190, ΑΝΡ 

ΡΟΝΙΊΒΗΜΕΝΤ ΟΕ ΘΕΗΑΖΙ ὙΊΤΗ ΓΨΕΡΒΟΒΥ, Υ. 20---27. 

Υ͂. 1. Νααπιδῃ, [π6 οσαρίαἰπ οὔ [16 ποβὲ οὗ [88 Κίῃρ οὗ ϑγτία, α 
γ Π]δ πὶ γΑΥΓΙΟΣ ἀπ ΠΙΡἪΪΥ οϑίθοπιθά Ὀγ 18 Κίηρ, θβοδαβα ὈΥ Ὠΐηι 
19 1,ωοτὰ Παά ρσίνοη ἀ6 ̓ ν σα ηο 0 (πυηῦσν Ποῖ ΠΙΘΓΕΙΥ νἱοίοτγ, Βαϊ 

Ῥτοβροσῖεν οὐ θνοῦυ Κιπά, ἴῃ πἰοι πὸ ἀοαθε νἱοίοσυ τγαβ ἱποϊ αἀθά), 
ἴον [6 ϑγτίδῃβ νγὰ8 δ] Π]Ἰοϊθα στ {Π6 ἸΘΡΓΟΒΥ͂ (Ἐῷ9 Οη [8 

ἸΟΡΥΌΒΥ δηὰ 115 ΔἸ δγθηὶ Κὶπά8 866 ὟΥ ἵποὸν ΒΥ. ἱ, ρ.. 181 Β΄, ἀτὰ 
186 11, τπθγθ φαοῖθι!.-- ἢ ΝΙγ)» ὁ)8 ἴο ὙγΠ086 Δρρθδγαποθ Γὸ- 

βρθϑοΐ 18 ραΐά, {πὶ 18, 188 1Παβευΐου, 15. 1. 8, ἰχ. 14; Φ0Ὁ. χχῖϊ. 
8. Νὸ οἰΠ1ρ5|8 οὔ ἡ οοσιγβ Ὀθίοτο τῆγῷαν δὰ. [86 βοῃίθποβ ἰ8 ἕο 
Ὁ σοῃοοῖνοα {Ππ8 : “ 8η4 {Π6 τηδη νγᾶ8 38 ἃ ὙΥΥΤΊΟΥ Ἰθρτουβ." Ηθσα 
ὙΘ ἅτα ἀϊγεοίβά ἴο ἴΠ6 αἰ θγθποο οὐ νῖϑνγβ φοποουηΐηρ [ἢ 9 ἰΘρτΌΞΥ 
ἈΙΠΟΩΡ {ΠῸ6 ΙΒγδο 68 ἀπὰ τῃ6 ϑ'γγίαπβι Ὑ͵ΉΘ ἴῃ ϑγὰθὶ ἐπ 6 
ἰθργοῦβ γεγο ὈΥ ἴανγ Θχοϊ αἀθά ἔτοπὶ Πυπηδη βοοίθεγ, δθοαῦβθ [ῃ6 
{ΘΡΙΌΒΥ ὙΜγὙῈ8 τοραγάοα 88 ἴπΠ6 ὈΟΟΙΪΥ ὑγρα οὔ βίη (οοιρ. Η θη βίο Ὁ. 
ΑἸ σῖβιοὶ. 1. Ρ. 594), ἱπ ϑγγία ἃ Ῥούβοη αθδοῖθά σῖθ 1Π|6 ἸΘΡΓΌΒΥ 
νγ88 ἰηνοϑίθα ἡ] ἃ ἸΗΡἢ 5ἴαΐθ οἵ ς6 ἰη {π6 οοατὶ οὗ {Π6 Κίηρ, 1 
εν. 2, 8. ΤῊ αἰδοπιίοι οὐ ΝΙααπιδὴ 18 ἀγϑύσῃ ὈΥ 8 τηδίάεη οἵ 
15γ86], τα κθὴ οαρίϊνα ἰῃ ἀπ ἱποαγβίοῃ οὐ [Π6 ϑυτίαπβ, σε ῆῸ τγᾶβ ἐπ 
16 βασνῖσθ οὗ μϊ8 τυῖίθ, το 186 ρσορῇαδῖ ἴῃ ϑαπηαγία (Ἐ}18}}8) δβ ἐμ6 
1285, ὙΠῸ σου τϑοονοῦ Ὠϊπὶ οὗ .18. ἰθρσοϑυ. Ὁ ὙΠῸ 886 

βοῦνοά "τ ΣῊ -Ξ Ὁ "ῶν»» “ἡ σ ἢ σΟΠΡ. Ῥ. 8.--Ν. 8. 
της Πογὸ ἂπά Ῥβ. οχῖχ. ὅ, 15. ἃ ραγτῖο]α οὗ ψβαμησ : “Ὁ τπλ 1 

ῬΤΟΡΘΘΙΥ ἴο Ὀ6 τοραγάοά ||Κ6 ὙΔΝ» 88 ΟΥ̓ ΣΙ ΠΑΙΪΥ ἃ δα ϑέδηπτῖνθ 

(Κἰμπαο μι), ἔτοπι εἶϊο ταά, γηγι, οοαρ. Εν’. Κὶς, 6τ. ρ. 501 ἀπὰ 

1 ΤΏοτο 18 ἴογο 6180 δὴ ἱπάϊγθοϊ γοίδγθηοθ ἴο (8 ἴων οὗ Μοβεβ, νη ΐοἢ 
Ῥϑοοιῃθβ 811}} πιο ουϊάθηΐ ἰπ (86 8646] οὗ (86 παγγαῶνθ, ἀπά ἢδα ὕθοπ 
ποιϊοοά Ὀν οί ᾿. Ρ. 4. Ρ. 46, ἀπὰ Ηθηρβίοην. Βοί ἐγ. ἰϊ. ρ. 187, 

. 

--Ἦ 
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668. ἐλέ8. ἰ. 69. Οἱ [86 οοπέγϑτγ, Εἰ ὐγεὶ τοραγάβ 1 ((Τὐποου Ρ. 
98), 885. ἃ οοιῃηροιπά οὗ τν πὰ "ἰ, ΔηΔΙορου3 το υἰοης. Τμθ 

Ῥεου αν ρἤσαβ χγναρο ὩΌΣΝ γεσερίξ α ἰέρτα, ᾿θα] οὗ [8π6 ἸΘρτΌβυ, 

15. Θχρίαἰποά ὮὈΥῪ Ναπν. χί!. 14 ἢν, γμθυθ ὮΙ 8. ἀϑοὰ οὗ [Π6 τθ΄ 
Δαπιϊβδίοη οὐ Μίτγίδιη, σγο νγὰ8 ϑχοϊιαἀθα ἔτοῃη [Π6 οαιὴρ οἡ 
ἀοσουπὶ οὗ [Π6 Ἰοργοβυ. 4.8 118 σϑϑἀ πιϊββίοπ ἴοοῖ ρϑοθ ΟΠΙΥ͂ 
δον θοίπρ' μεαϊϑά οὐ [86 ἸθριΌβυ, ἢ ἢ γ)ὰ8 ἰγδηβίαγστοά ἴο {10 
Ἠθα]ῖης ᾿[861}. [Ιἡ ν. 11 15 18 δσοηβιγαθα αἰΐα ᾿π {1118 δθη88 Ὑ 1 ἢ 
ἀεοιι8. ρέγ8. ΟἸ]ΙΘΙ ΘΧΡ δ ῃδίϊοΠΒ 566 ἰη 2. ἀ6 7)ῖδι αὐ ἢ. ἐ. 

γν. 4, ὅ. 4.8 βοοῃ 848 Νιαδιωδῃ οοπηηπηϊοαῦθϑ [15 Ἰη 6] ]Πρθηοθ 
ἴο 18 βονδχοῖρῃ, ἢθ 15 ρχγουϊ θα γν1}}} ἃ Ἰθεΐον ἴο {Π6 Κίπρ οὗ 18γδοὶ 
δηά ἔγανοὶβ ἴο ϑ'ϑιηασῖα, σαγγυ ηρ; ὙὙ10}} Ἰὴπὶ ΤΊΟἢ ργθϑθηῖ8. Τϑη 
ταϊθηΐβ οὗὨ βῖ]νον - (26180 Ρυ. τἰχά.) 43.5421. 6000 53}6Κ8}8 οἵ 
Βοϊά διηοαπὶ, δοοογάϊησ ἴο ΜΙοϊι., ἰο 8824 ἀποαίβ, δοσογάϊησ ἴο 
ἘΠ5Θμβομται, 24474; θὰϊ 10 15 ψαϊΐα ἀποθυίδίη, 88 [86 γϑἰαὐϊνθ 

νδ]αθ οὗ ροϊά δηὰ 8311ν6γ αἱ {πὲ {ἰπ|6 15 ἀπκπονῃ.----ς Τϑη ΠΟ] ἀΔΥ 
δβαϊ!5,;» ὈτΊΧΒ Γήοτν ομδηροθβ οὐ σαττηθηΐθ, εἵματα ἐξημοιβά 

(Οἀγϑ88. νὴ]. 249), χιτῶνες ἐπημοιβοί (Οἀ. χὶν. 514), ἀγο οοΒΌΥ 
βἰδίθ- ἄγθββθϑ, τ ηϊοθ οΓΘ ΟΥΠ ΟἹ ἔδϑέδὶ οσοδβίοηβ, ὙΠ γΘ [ἢ 9 
Ονἴθη8}8 ἃγὸ 5811}}] υϑυῪ ἰοπά οἵ ἔπ οἤδηρθ οὗ ρσαττηθηίβ (ΝΊΘδ. 
Βαβ86 1. Ρ. 182), 886 Ηδπιᾶν ἰἷ. Ρ. 112, {|. Ρ. 441 δηὰ ὙΥΪΠοΓ 
Ἐ. ΥΥ. 1. Ρ. 182. ὙΠ 686 ῥγββθηΐῖβ ἀθβίρποά [Ὁγ ἴῃ8 ργόρμοὶ οα 
Βα ηρ Εἶτα τ γΘ ΘΧΕΓΘΠΊΘΙΥ να] 88 ; θαὶ ΝαπΊιδη, 88 οδρίδίη 
οὗ 1π6 ϑιγυίδῃ ΑΥῚΥ δηὰ ἔανουχίίο οὗἁἉ ᾿ἷ8 βονθγοίρῃ, 88 πὸ ἃ 
Ῥοοῦ τηϑη, δπὰ (86 πηαίδαγ, οὗ νος ἢ ϑσχρθοίθα ἴο 6 μιϑϑὶϑὰ, 
85 ΒΌΟΝ 88 ΠΟ ΡΠ γϑβίοϊϑη ἴῃ ἢϊβ οὐγῃ απ τνᾶβ 8016 ἴο ουγα. ᾿ 

γν. 6, 7. ὙΥΆΘη, ου {116 ἀγγῖναὶ οὔ Ναδπιδῃη, {π6 Κίηρ; οὗ Ιβγβϑοὶ 
ΑΘ Βογαι) γθοοῖνθα 186 Ἰοἐίοῦ οὐ {Π|ὸ ϑιγτίδη Κίηρ, ἀπά γϑδὰ ἐμαὶ 
86 τεαχασβίθα ῃΐπ ἰο 68] Νδῖηδῃ, 8 γθηΐ ἢΪ8 αστωθηῖβ ἴῃ ΑἸ Δ. ΠῚ, 

Δα οχοϊαϊπηθά, “ς Απὶ 1 ἃ ροά, ἐπαὲ οδιὶ ΚΠ] ἃἀπὰ παῖ αἰϊνθ." 
Νίϑνοσ {πη κίηρ πὶ ἢΐἷθ Ἀῃθ6] 16 οὗὨ (Π6 ρῥγορ[ιοὺ ΕΠ 1818, «6 Βμόογαπι 
8068 ἰπ {Π8 ἀθβῖγο οὐ {16 βϑιυγίδη Κίῃρ' ΟὨΪΥ 8} Οσοδϑίοῃ [ῸΓ ἃ Ὧδνν 
ὙΥΔΥ7) ΘΠΟΘ ᾿ΐ8. δἰγηι. ΤῊΣ. Δ πον (Πογθ δηᾶ χ, 2) 18 θχ- 

ΡΪαϊποά ὃν 118, (μαὺ {π6 016 σοπίθη!β οἵ ἐΠ6 Ἰοί[οῦ ἅγὸ ἠοῖ οοτῃ- 
τηυπίοαῖοα, δαΐϊ ΟΠ]Ὺ [86 ραββαρθ οὔ 1 το δέῃ ρσ ἔο ἔῃ ργεβθπὶ πιαϊίογ, 
οοτρ. Εἶν, Κι τίς, ὅτ. Ρ. θ55ὅ ποῦ. ΤῊ ἔδγπιβ οὔ Ίμ6 Ιϑεξογ, “ 1 βοπά 
ἴο ἴΠ66. . . .. {μαῖ ἴδοι τηαγοδὲ Π68] μΐπι," γγθγα ποῖ 80 
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ληβοϊθηβ ἴῃ ταθϑηΐηρ 88  ϑμογαῶι ἱτηαρίπθα.} ΠΩΣ Ὶ 888 ΟὨΪΥ 

εἶθ τηθαπίῃρ, οασβθ αἷπη ἰο 06 ᾿θαϊθά, δα ἕμου μδδὲ ἃ ψοπάοργ- 
ψοσΚίπρ' ῥγοροῖ.---Πο νοσὰβ κἀπὶ 1 ἃ ροά ἰο Κι]] ἀπά πιὰκθ 
αἰϊνθ," 816 ἃ ἀθβουρεϊοη οὗὨ ἴμ6 Ὀϊνὶπθ οππὶροΐθῃςοο, 8686 Ὠβαϊ.. 
χχχὶϊ. 89, 1 ὅδη. ἰϊ. 6, πὰ ποῖ ἴο 06 τοίδγγοὰ σῖτα Οτοιίαβ ἴὸ 

1818, [Παῦ ἸΘΡΓΟΒΥ 18 υδίωξ πῖον σμέϊδ. [ΒΡ ΣΙΆΡΡῚ ἔγοπι ΤΙΣ ωὖὶ 

ἐδηιριι8 ψιεῖὶ, ἀαρρνορίπιαυῖξ ἐφπιρονὶ διιο, ἴὰ καὶ ππιυβ64, ἴῃ ρί; 
οδυοηΐξ, οσοΐάογο Κεοὶξ ἴο σα8θ ἴο Θοπθ Οὐ ἤδρρθπ, οοοδβίοη, Εἰχ. 
χχὶ. 18, ἴῃ λέ». ἴο σα188 βοιῃθίίπρ' ἴοῸ ΘΟτμλ6, [0 560} ἃ Οσοδβίοῃ, 
Πθη06 χης ΠῚ] οοοδδίοη, πὰρ. χὶν. 4. 

γυ. 8..-ὄ14. Αδον ΕΠΒΙα μθαγὰ {16 αθαῖτ, Β6 σθῦακοβ {με Κίς 
ἴον ἷ8 πη ]ονίηρ οοπάαποϊ, ἀπά ἀἰτεςίβ Νδηϊδη ἴο σοπηο ἴο ᾿ΐπ)ν, 
“Τῇαῦ ᾿6 τυ Κπονν ἐμαὶ {ΠογῈ 18 ἃ ΡγΌρ] οὶ ἴῃ 1βγα6]." ὙΠ θα 
Νδδιιδῃ νι 1118 ἐγαίη (Βογβ68 ἀηὰ Ἵμαγιοίβ), βιοοά δοίοσο 188 
Βουβο οὗ ἐπ6 ρυορμϑῖ, ἢθ 58 γ8, ὈΥ ἃ πηθββθηρσοῦ 86ηΐ Οὐ ἴο Ὠΐπι - 
“(60 ἀηά νν888 ἴῃ Ψογάδῃ βανυθῆ {ἰπ|68, ἀηα ΠΥ Ηθβῃ ψ1}} τοΐαγι 
ἴο {π66 δά ἴδοι Μ1} 6 τ μο]6." Ναδιηδῃ πα δχρϑοῖοα ἐμαὶ 
πιο ργορῃβδὲ νψου]ὰ σοηλα οαἂΐ ἴο ᾿ΐπ, ἃ τηδη 80 Πίρῇ ἴῃ γϑηῖ, ἀπά 
Ῥογίοσια ἐπ ουγο ΒΥ 8οϊθιηη ἱηνοοδίοη οὐ 8 (ἀοά 1} βαμἀγΎ 
τηΔη]ρυ]αἰΐοη8, πὰ 18 ἘΠΘΓΘΌΣΘ 50 ρσονοκοϑά δὲ 1ῃ}8 {γϑαϊτηθηΐ, 
τμαῦ Ἀ6. ὑΌΣΙβ τουῃα δηα ρΌΘ6Β ἈΥΓΑΥ 'π ΔΠσΘΓ, Ὀθοδσ86 86 {ΠῚ 08 
818 παϊδνα βίγδδῃχβ, [6 σίνοσβ οὗ Τλαϊηδβοῦβ, πιὰοἢ Βοῖίοῦ μη 4}} 
18:6 νγαῦθσβ 1 ἴϑγαθὶ. Βαῖΐ [18 βαγυδηΐβ σϑργδϑθηΐ ἴο δίτι ἐπαὶ μ6 
πισἢῦ 581}} ἐγῪ {Π|18. ΘΑΒΥ ΟΌΓ6, ἃ8 μ6 του σογίδ  ὨἸΥ πᾶν ἀπ 6 
βοτθί ϊηρ πιο] στοαῖον (ογο ἀ Βου]}) αὐ ἔμ6 νογά οὗ [Π6 ργο- 

, Ῥδιθῖ; 8η4, 88 500η 88 ἢ9 μα ἀϊρροά ὨἰπηΒ6 1} 1π [6 οτάδη βουθῃ 
ἔπ|68, Δοοογάϊησ (ο ἴπὸ νογά οὗὨ Ἐ"]15}ι8, 1.18 ἸΘΡΓΌΒΥ 18 Γϑιηονϑά, 

1 ΤῈ οΪ4 οὀχροθίίοσβ ἠοαπὰ ἴπ {086 ὑνγογὰβ ραγί]ν ἱπβοίθποθ, ραυ Υ 
Ἰρηαοόγάποθ 7η8οἰεηίία---αμπὶ ἱπερεγαί γεσὶ ]εγαοῖῖθ, ἱσποταπίϊα--- ἄτας 
»υίαΐ ἴῃ ροίεβία!ε τεφίθ 6856, ἐπιρέγαγε ργορλείας εἱ ἑαπεί Ναεπιαπιιπι. 
Βαΐ δὲ ἐμ συγίδῃ Κίηρ δὰ δοίμα!ν πὸ 6ν1] ἀθβῖρτι, θαὺ ΟΠ]Υ πὶϑμθα 
186 ουγθ οὐὗὨἨ Β18 ὨΙΡΉΪΥ Θαίθοπιθα ρΘΠΘΓΆΪ, γ0 ἅγΘ ποῖ ἰὸ ἱπίογσργοέ ἢἷβ 
ΟΓ8 ἴοο ἈΔΥΒΏΪ]γ. [ρπογᾶποθ οὗ 186 παίαγθ δηὰ οϑῆοο οὗ [86 ργορμιοῖβ 
{86 οογίδι]Υ Ὀθίγαυ, Ὀαῦ (μῖ8 ᾽8 ποῦ ἴο θῈ τηδάθ οἵ τηυοῖὶ δουοαπὶ ἴῃ 8, 
Βοδίμϑῃ Κίῃρ,, ἡ’ μ086 ρυϊθϑίθ 8 γόητες ΘΓ αυἱίε δὶ μἷβ βοσνῖοθ. Τμδὲ 
86 ἀο65 ποῖ τηϑῃϊίοη ἔ|6 ργορμϑέ ἴῃ Βῖ8 ἰθύν 1β δχρί αἰπρᾶ ραγεὶγ ΠῸπι 
186 ἤλοί, (μι 10 18 ΤΙΘΓΘΙΥ ἃ Ἰοιίον οὗ χσθοοιπιπθμάἀδέϊου, (ο νυ ῖοι Νδαπιδα 
Αἰπιθ6 7 νγᾶβ8 ἰο δἀὰ [86 Ὡθοθββᾶσυ θχρδηδίϊοη, δηὰ ρδγο]ν ἔγοπι Εἷβ. μδν - 
ἵπρ' ῥργοβαπιϑά (μὲ βο οοϊθυγαίϑὰ ἃ ργορβδὶ που Ἱὰ 06 απίνοσϑα! ν Κπονη. 

-- 
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“18 βθβὴ σδῃιθ ἀραὶῃ (88 ἔγθϑἢῃ δῃἋ Ὑ7|016) 88 ἐπι6 ἤ6ϑ οὗ ἃ 111}}9 

ΟἸΠα." ΤΠ γϑᾶβομ ΜΕΥ ΕἸ}15}18 ἀἰἃ ποῖ φοχὴθ ουὖὐ ἰο Νδηηδῃ 18 
᾿ς πΘΙΈΒΟΣ ἴο θ6 βουρᾷξ σὴ Ερμγ, ὅγχυ., ΤΒ6οά., ἀῃὰ Ῥύοοορ. (82. 
ἶπ [86 Μοβαῖο αν, νυ ἰοἢ ργοβ! δ᾽ 64 Ἰηξογοοῦγδβο ὙΠ ΙΘΡΘΓ8 ; [89 
1ανν, ἱπάθ6α, ργββουι θα 186 ἱῃβρθοίίοῃ οὗ [86 ἰθρϑῖβ ὮΥ [116 γί βϑδίβ, 
οσ ὙΠΟ ΡΌγροβο ΨΒΘΥ͂ τησβϑὲ ΘΟΠ16 ΠΘΑΓ [Π6πὶ, ὩοΣ ὙΠ Ο.. ἃ 1.80. 
ἴῃ [16 ἱπίθηοη [0 ΤηΘΡΏΠΥ [116 τηῖγδοἶθ ἴῃ [ῃ6 ογθ8 οὗ Ναδιηδῃ, 
Ῥαϊ ἀϊβοονϑβ 1186] ἴῃ [86 ὀχ ργεββίοῃβ οὗ Νδδπιδῃ οοῃοθγηΐηρ {18 
εοπάυοι. Νίαδιμδι ν᾽ 88 5|ΓὈΠΡῚΥ Ὁ] ἊΡ ἴῃ 1[Π6 Βαυρ! 1 Π655 ἰῃ- 
Βδγθηΐ ἴῃ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ παία γα] τηᾶπ ΟΥ̓ ἢΐ8 Βῖρἢ οἶνὶο ροϑἰ ίοη, πὶ ψ  ῖοὰ 
411 Ὀδποαῖι 8 τηϑβίοσ δηὰ βογογεῖσῃ θονγοά βϑίογθ ᾿ἷπ), δῃά 
ΒΟΥ Ὠΐτῃ τηοϑὲ ΓΘυ θυ ἢ γ, 8Π4 νν88 ἴο χϑοθῖνθ ἃ 88] αὐϑιΎ Πα Πι- 
ὈΠῺρ, δηα αἱ [86 β8πὶ8 [1τὴ6 ἴο ἰδᾶγῃ ὑπαὶ ἢθ οὐνγθᾶ [18 συγα ποῖ 
ἴο ἃ πιαρῖοαὶ! τοῦ οι οὗ [Π6 ρσορξζιοῖ, θὰ ΟὨΪΥῪ ἴο [86 ρους οὗ [88 
Ἰμογὰ πουγκίηρ [γοῦΡῃ ἰδ πογὰ.}-- -Ψ, 10. τ ἰδ “Ὧν ἤδϑἢ 

“11 σεΐιγη," {πᾶ 18, θδοοπλο βοαηά. 1π 189 ροσέβοι ΠΣ ἸΘρυοβΥ» 
οὗ ν Ἐς 6 ἃγΘ ᾿πνο ὨΓΑΥΪΥ δὰ ἴο {1 Κ μοτθ (οορ. ν. 27), 
1.6 Ηοβὴ 18 ἀἰββοϊνθα δῃά Ἴοοῃβαμηθα ὈΥ 8.808, Ὁ]ΟΟΥ8, πα ΤᾺ 
Βοβἢ, τπῈ}} δ Ἰθηρσὶμ [Π6 ραιϑηῖβ οἴθη ἀϊ6 βυἀάθη]}Υ ἰπ οομβααρ- 
Ἰοῃ σοι ἰ πο νΥῖἢ ἀγΌρΒΥ, οοπῖρ. Ὑ πον (ΕΎΥ. 1. ρ. 182 Ε), 8ο 
ταῦ ἴη6 συ χθ ΤΩΔῪ ὑ6 ΤΊΡΉΕῪ ἀοβου θα 88 ἃ γοϑίοσϊηρ οὔ ἢ Ηθβὶ. 
Ὑ.11. Ὁ ΤΙ ἴο ψγᾶνθ 186 Βαηά, ἐμαὶ ἴ8, ᾿6γθ, ἴο τπουῦθ ἰξ 

ἈΠμὸΡ ἀπά ΕἸΜΕΒΟΡ οναν ἐμ6 ἀοοοαθοά ρατὲ, ἴο βίγοκ ἰδ. Υ. 12. 
ΑΡδῆᾶ δῃά ῬΒΑΡΡΑΓ ἃΓ6 τῖνϑυβ οὗ Πδιηββοῦϑ. ΤῊΘ Αθδηα (πρϑΝ 

ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ Ἰάἀοπεΐοαὶ στ Ὸἢ τον ὉΥ σοπιπγαίΐδίίοη οὗ {{|6 ΤΩΝ μ 

ΔΠᾺ Ὧν 88 ἴΠ6 Κορὶ ἢα8 ΟΝ Θοπιΐης, ἤρου [6 8}}} Απιᾶπα (βοηρ. 
ἦν. 8) ἃ Ρβὰἷ οὔ Απθ] δ α8, 18 σθΠΘΥΆ]Υ ἰακθὴ ἴον ἐΠ6 Χρυσοῤ- 
ῥόας οὐ Βαρδίνης (ϑιορὶι. ΒΥΖ.}, ποῦν οΔ]]εἃ Βαγδὰγ (,.5) [80 
οοΪἀ βέγθαπι, νυ ἰοῖι ἀἰνί468 ἰπίο ἔνθ Ὀγαποῖθθ, δὰ βουτᾷ τπτουρἢ 
Τθαπιδβοιβ; 866 Ὁ. νυ. ΕἸοδίον, ΥΥ ΑΙ Π ἈΠχίοπ, ρ. 165 ἢ ὙΠῸ 
Ῥ Ασα (ΒΒ οδίδτ' ἔτοτὰὶ .ῥ3»Ρ̓ )κεεϊπαυϊξ) τααβὺ ὈΘ ἃ 8π)8]}] βίγϑασα 

ἀοβοθπαϊΐηρ αἰ8οὸ ἤοτα ΑΕ θαπα8, [πᾶ ἀΠ165 118 οἶθα ἀπα ἰγδη8- 

1 Δασηιαν φιρογδμα 6δὲ σμα τιρπάαπα αἰσηϊίαία, φμα ἀρμα γερθηι 
ϑυγίασ ροϊϊοδαΐ, ριωμαίφωιο ργορλσέατε ἄωπο ἱρεὶ ἀθῦστθ ἡοποτθηι ἐσλίϑετθ, 
τέ ἰρεα αὖ διπι ὀφτγοάναίμεν ; ἱπιασίπαξιιν, δὲ μέϊφιιδ »τορλεία αἰϊφωὶά ροεεῖ, 
ἑά ἑαπιδη ἀδδεγθ Μετ ρογ' σοπίαοίκνι τπαπια, φιαεὶ οἰγέμε οἰησιίατὶδ ἴα 
τοαηῖ; ῥγορἠδίαθ γεείάοτ6 ἀδδεαί, φιιοά σιεηι ποτ οτ οί, ἐπι μφ' φμαφὶ 
ποῦ τόσο βογοί, οοπηέμτ' ἑαπάοηι. ἰείατα ἑπιασίπαίίοπιδης τνκάντν αγσ- 
ποηίο α γαϊϊον ρείδίο, φιοά ἀφμα “ογάἀαΉ ἴ8 686, ἱπιροίσηθ. ῬΘὉ. βοδιη. 



884. 2 κινοϑῦ. 1ὅ--19. 

Ρᾶγεπὶ νγαύοσβ τυ (Π6 Βαγϑάν, ἀπά ἰβ πονν “616 ΕὙ]6} (Χετι,ἀ5}), 

ΠΟΙΏΡ. το ἶν. ,εϑἰἰπαυῖξ. ὙΠ686 ἀδίογιαϊ παίϊο 8 ἀτθ, μουγανασ, ποῖ 
χαϊΐα ἐατίαίη, 88. Ἐπ6 βέδίθμηθπίβ σοποογηΐησ ἐπ6 πϑπιθ8 οὐ 1Π6 
Βαγδάγ δηὰ ἰ(5 ἐγὶ θαίατίθ8 ἴῃ αἰ ογθηΐ ρ]ᾶσα8 ἀγ ποὺ αυϊξα οοη- 
βἰϑέθπξ, οοΡ. (168. οα ΒΡ ΚΒατ 8. Β οἶδα ἴ. Ρ. 488, ἐλέδ. '. 116, 
πὰ ᾿ϊ. 1182, ὙΥΊηον, ΚΟΥ. Ἰ. Ρ. 60, ἀπά ἰἱ. ρ. 398. Α58 ἔπε νταἴοσς 

οἵ ΕὙ]ΘᾺ 18. “ [Π6 ρυγεδβὲ πα πιοϑὲ ὑγβηβραγθηΐ ἔμαὲ σδη Ρ6 ἐοαπά, 
Δα 18 ὙΘΓῪ ΒΟ ΘΒΟΠΊΘ, πάρα τῃϊ5 βέγθαπι τργονϑϑ {Π6 τυϑίοσ οὗ 

1η6 Βαγαάγ, πῃ θῇ 8 οοπδίἀογοὰ ἀπο] Ἔβομιο," (0. ν. Εἰςβίον 

Ρ- 157), νγϑ οδῃ 6Ά5}}. σοπορῖνο, [πὶ ΝΝαδιηδη οϑίθοπηθα ᾿ΐ8. ἢ4- 

εἶνο τίνουβ δϑίϊου ἔπη (Ὡς ννϑίεσ οἵ Φογάβηῃ, ν ἈΪοΒ 18. ἀβαδὶυ 
του] οα, “οὔ ἃ οἶαγ οοἱουτ, (Βοδῖπβ. Ῥα!. 1]. ῥ. 496), ἸυΚογαστη 
γαῖΠοΓ πάῃ 6014, θα 81}}} ἀγί ]κα 016, σοπιρ. Βοβθατα, ΑΠῊΚ. 1ϊ..1, 
Ρ. 201, ἀπά Ὑίπον ΕΥ̓. 1. Ρ. Τ08. “πῺΝ (νυ. 18) ἰβ ὀοηβάϊηα 

ἈΠ ΓΟΘΡΘΟΙ ὮΙ] ἔογμι οὗ δἀάγθββ, 88 ἷπ νἱὶ. 21. ΤῊΘ βϑηΐθῃοθ 

ὩΣ ΟΥΤΆ ὝΣΤ ἰ8 ἴο Β6 ᾿οϊποά 88. οοπαϊθοη ἢ 89 ΤΟ]]ονίηρ, 

416 186 ῥγορμϑὶ μαὰ τοϊὰ ἔπθθ (Ὁ: 4 {πθ6 ἀ0) βοτηθ ρστϑαξ τϊηρ, 

σπου] άβε πο ποῖ πᾶν ἄοπο ἴὑ Ῥ᾽ Οὐπιρ. Εν, Κατ, αν. ρ. 669. 
ΗΘ». ατ. ὃ 626. 9 ζῇ “ μον τη ἢ τϑέπον [ἤθη (οοπιρ. Εἶν. 

ὃ 622), θη μ6 [88 βαἰ4 ἴο {Π|26." Υ. 14, “ Η9 ἀΐρροά Βἰπι- 
861} βουύθῃ {π|68 ἴῃ “ογάδη." ὙὍΠῖ5 Ἐ]ΙΒΠα ΠδΔ τεχαῖγοα, θθοδῦβα 
1π6 οὐτα νγᾶβ ἴο Ὀ6 ρογίοσμηθα οὐ [Π6 ᾿ 5818 οὗ {Π8 οονθηδηὶ οὔ 416- 
Βονδῖι τὴ 1βγαθὶ. ὅϑθνοπ 8 [π6 βίριαίαγο οὗ [π6 σονθηδηΐ, 860 
Βέπν, βγη. ἱ. Ρ. 198, 

Υ͂. 1ὅ--19, Αἴοσ Ν,δαπιδὴ νγὰϑ οἰδαηβοᾶ οὐ ἢἷ8 Ἰβργοβυ, μο 
τοϊαγῃβ ἴο Ε]188ι8, σοπἤξδββοθ θϑίον Εἷπὶ ἢἷδ 6] 167 {πὶ ἐπ γο '5 ἢο 
Οοά ἴῃ 411 {π8 βαγεμβ Ῥαΐ ἴῃ 1βγδδῖ, απὰ οῇξεγβθ 1π6 ῥγορδεῖ ἃ γῆ 
ἴῃ το κθῃ οὗ 8 σταϊ 46. Βαΐ ψῇθη {Π6 Ἰαέδοτ, ἴο γσθίιονθ 41} δρ- 
Ρβδγϑῃῶθ οὐ βο βῃπϑββ, ὉΥ ψ ΐοῖ (Π6 186 Ῥγορηϑίβ σοτ μον 
δοξιαῖοα, βιοϑ ἀ Ἀ50} τεξαβθα ἴο σϑοεῖνθ πῸ ργεβθηΐ, ΝΙαπιδῃ Βεὲρξ 
ΤῸΓ ρῥδυπηἰββίοη ἴο ἴδ ὕτο ταὰΐθ8᾽ θαγάδη οὗὨ θαγέϊ, ἐμαὶ ἢθ ταν 
ῬῈ 806 ἴο ὑγογβῆρ «6ἰιονδῇ {ΠΘΓθοη ἴῃ ἢἷβ8 παιῖν ἰαπᾶ; ἔργ ἢ 
Ὑ1}} ΠΘη σοι οβαν ποι Ποῦ Ὀπιττ -οβουίησ ΠΟΥ β8ουῆοα ἴο 8ηγ 
οὔιεν ροά, Ὀὰξ ΟὨ]Υ ἴο ομονδῇ ; θὰ πιὰ Φομονδῖ ραγάοη λΐπι 
ἴη (18, {παῦ θη ὁπ δοοουπὶ οὗ Ηἰβ οβῆοθ ἣθ τρσϑὲ δοσοτορ ΠΥ 
Ηἷβ Κίπρ' ἱπῦο {86 ἴθιιρ]6 οἵ Εϊπιηηοπ, ἣθ θονγβ ἄονγῃ τυ τε} Πἴτὶ 
Ῥϑίογ Εἰπιπιοῦ. Πι {88 σοηξεββίοῃ οὔ Ναδῆγδι τγ ἕδνα ἐδ 



2 κιναϑν. 15---19. “8ῦ 

Ῥινίμθ οδ]θοῦ ἴῃ ΗΒ σατο. ὙῊ6 ὈΟΔΠγ μοῖρ ρίνθῃ νὰ ἴο Ὀ6 ἴου 
Ηΐπα {Π|6 γγῪ (0 ἀο]νθγαποθ ἔσοιῃ Ηἷ8 βρί γίὑλα] πΐβοσυ, {816 τηθδῃ8 
οὔ Ἰοαάϊπρ μἷπὶ το ἔ6 Κπον]θᾶρθ οὔ {}ιο ἔγιιθ οὗ αοὐ, δῃηᾷ ἴο τ ἴπ 
λιῖπι. 1η {Π||8 4180 ἢθ ρο68 80 ἔᾺΓ 88 ἴο Ῥχομῃηΐῖβθ, {πῇ 116 Μ}}} νγοῦ- 
Β}1Ρ πὸ οἴμογ ὐοά θαΐ {ἰἸ6 Ιμογά ; Βαὶ πὶ Κπον]οάρθ γϑιηαὶῃβ 81}}} 
ςομηβιβοα ψ ἢ ροΙ γ Π  ἰβῖῖο Βαρογϑεϊίοη. ΗΕ Ὑίβμ88 ἴο ἴαἶκθ βαγι 
ἔγοπι ἐμ6 ἰδῃὰ οὗ 15γ86], ἰο βδουϊῆοθ προὶ ἰδ ἴο ἐπ6 αοὰ οὗ [5γ86], 

θδοδυθθ ἢ6 8 8|}}} θθινν άογθὰ τὴ 1ῃ6 πιϊϑοοποορεϊοη, {πᾶΐ 
“7 6ἤόνδῃ,, 88 1μ6 μθαίμοη Ὀθ]ονθα οὗ ἐπιεῖγ σοάβ, οαπ θ6 {Ὸ]Υ ἀπά 
ΔΕσΘΡίΔΌ]Υ γουβῃρρθα οἠΪΥ ἴῃ ἢἷ8 οὐνῃ 8 η4, οὐ 'ξ ποῦ {πθγθ, γϑί 
ὉΠ 8Π δἰ ογβοϊθᾷ οὗ {{|6 δαγῖδι οὐ ἢ]8 οσσῃ ἰαηά, Βαϊ Ὀϑσαυβ8 
μιῖ8 Κπον]θάρα 15 511}} οὐβοιγοά ΕΥ̓͂ Βα ρουβε το, ἢΘ σαηποῖ ΘΟ Π 858 
μἷ8 ἔΆἢ ἰπ {Π6 Τιογὰ 88 {Π6 οὔἱγ Οοα νυ Πουΐ ταβρθοὶ οὐ ρβῦβοιι8, 
ἃπα Πορο8 6 Ππονδῃ Ψ1}} ἐουρῖνθ ἢΐπι, 1 Π6 511}}, 80 ΖᾺΓ τβ. [ιἷ8 
ΘΑΓΒΪΥ οὔῆοϊα] βἰεααἰ οι ΥΘα ἶΓ68, ΘΟΙΩΡΙΥ͂ οὐὐνταΓα]γ τι 14ο]4- 
ἴτγ, ὙΠ Ποὺ ΤΟ] γουβῃϊρρίπρ ἰά018. ὙΤῊΘ δῆβνγον οὐ ἘΠ]ΐ8Πα, 
“(ὁ ἴπ ρϑᾶςβ᾽ (ν. 19), σοηΐαΐπ8 ποτ 6 Δρργοθαίϊομ ποὺ ἀϊβαρ- 
Ῥγοβαίζίοῃ οὗ ΝΙβιηδπ᾿ 8 σο]σίουβ οοηνἰοἰΐομβ, Ὀαΐ 18 ἴῃ 8. ἀϑ8] 
ἔοστη οὗ Ἰϑθανθ- τἀ κίησ, ἴοι ἴῃ τη6 πηουτῃ οὗ {Ππ|6 Ῥγορμοῦ τνὰβ 
φογίδ! ΪῪ τλοτθ ΤΠ 8} ἃ Θομν ΘΠ οΠδὶ [Όγπὶ, ᾿ξ ννὰβ ἃ Ὀοηϑαϊουίοη ἴῃ 
ΜἘΙΟΝ 6 τν]βιθα 1Π6 ρθᾶςθ οὗ {π6 1,ογὰ ἴο {πΠ6 ἀοραγίηρ ᾿γτίδη. 
Ναδηιδη, ἱπάθρά, μδά ποῖ αβκθὰ 9 ρσόρμδὶ σι θίμου Ἀ18 οομνὶο- 
τίου 88 τὴρῃῦ οΓ σσοηρ, ΒΘ ον [Π8 ΘΟΌΣΒΘ ῥγοροβοά νν88 νγ6}}- 
Ρἰθαβίηρ οὐ αἰβρ᾽θαβίηρ ἴο ἐπ6 Ἰμογά, Ὀὰδ οαἰθροσῖο δ! ἀθο]αγ68 : 
ΠΊΔΥ͂ 6 ῃοναῖ τηᾶῖτα ΔἸ]ουνά ποθ ἔῸΓ Ὠΐπὶ ἴῃ 118 τϑϑρθοῖ, πιᾶν ἢ 
Ρᾶγάοῃ [18 τυθαῖηθββ. [Ι͂{ἢ {1118 σα86 ΕἸ ]8Π, 85 ἢ6 γγ88 ποὺ βθηΐ 
ἴο [86 Πρδίμθῃ ἴο ββία] 18} ἀπιοηρ ὑΠιθτὰ 1[Π6 ΘΧο] αϑῖνθ νουβῃὶρ οὗ 
186 ἴσα αοἄ, θαΐ νγὰ8 δρροϊπιθά ἴο ςοπνογὶ ἴβγϑϑὶ ἔγοπα 1Δο] αἰ γΥ 
απὰ Ὀτίηρσ ἴμθιὰ μας ῖκ ἰο ἐπαῖγ οὔ] θά αῃὰ 1,ογὰ, Ἄοου]ὰ ἀο 
ποίησ πιογὸ ποὰΐλ ἃ Ὀ νίπα σομπητ βϑίοη {1181 ΘοΙητη δ [18 
μοαΐμθη, ψμο μαὰ Ὀϑοοιηθ ἃ 6] θνοσ, ἴο {π6 Ἀσίμου συϊάδποθ οὗ 
1Π6 Ἰωογὰ ἀπὰ Ἠΐβ ργδοα.᾿--ν΄, 18. ὙΠΟ 9] ΜΠ 4}} 1.18. Θα Ωρ, 

1 Μοοῖ οἵ {π6 οἸάον ἐμοοϊορίδηϑ Τοαπᾶ ἴῃ ἔμο860 νγογά8 οὗ {86 ργορβδὶ δα 
ΒΡΡΙΓΌΥΔΙ] οὗ {86 το  ἱρίουβ σον ]ο θη ὀΧργοββοα δηᾶ (86 οουγβὸ Ἰαϊοιἀοα 
ὈΥ Ναδιηδῃ, δῃηᾶ, 88 1ῦ νγ88 ᾿τροββὶ 0168 ἴον ἐβιι 10 δατηϊ {Πδὺ ἃ ῥτορμοῖ 
ΜΟΌ]ἃ παν ἀρρτονϑα οὗ ραγιοϊρβιίοπ ἰῃ ἰΔο᾽ αἰτουβ δυγθιηοηἶθθ αν πὶ ἴμ 
ἃ Βοδίβθῃ, δμάἀθανουγοὰ ἰο οὐνίαίθ {86 δοπβθάσθηοθ ἰββαΐηρ' ΠΌτι {μοὶ σ 
νον, πϑιθοὶυ, ἐἰοίίαπι ἐὐφο 6586 Οἠγὶδἐἰαπὶβ συμφώνησιν πιστοῦ μετὰ 
ἀπιστοῦ δαὶ! βγηιδοϊϊξα ἱοτιόνη δἰ οοτηπιμπὶοαίδοπεπι οἰπὶ οοτοπιοπία ἑάι ἰοΐα- 
ἐγῖοα, οἴτμοῦ Ὁν 1μ6 οχέγθιμο Υ ἰουοοὰ οχρίδπδιίοι. οὐ ὅ6 ὑγοσὰ8. οὗ 

0... 1. 2» 
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886 2 ΚΙνΧαΒ Υ͂. 1ὅ---19., 

τ8αὲ 15, τσὶ εμ 4}} {Π|6 μιοβὲ οἱ [ηῖ8 [ὉΠ] Οσγασβ. Ση98 (βῸπι 3 ἴὸ 

Ὁ]688, νγῖβἢι Ὀ] βββίηρ' ἀηἃ μδρρίπ688) βί τ: 68 ΤΠΟΥΘ ΘΟΤΩΙΠΟΠΪΥ͂ ΑΪΠι8, 
εἰδ, Ῥγοϑϑηΐ, σορ. απ, χχχ δ. 11; 1 ὅδ, χχυ. 27, οἱς.---,, 
11. εν (θα: 1 ποῖ, ςοιηρ. Ενγ. ατ. ὃ 620.---Υ 18. ἸΘῪ ΓΞ 

το 6 οἵ Εἰτηπιοη. ΡΆ 186 Ροπιθρταπδίθ, ἀθποίθβ ΘΓ ἃ Δ γ 

οὗ [89 Ξϑ'γτίαπβ, οὔ στ ἷοὶι ἔγασθδ αγθ ἑοαπά ἴῃ [Π6 πατιθ Ταρτίτα- 
τῆοη (1 ΚΙ. χν. 8) δῃά ρϑσθδρβ ἰπ [86 ἑονσῃ Ηδάδατίπλτλοπ, 
ὉΠ|688 16 σοαυΐσο τ ἢ ΗἰΖὶρ ἴο ομδηρο [π8 πιουτηΐπρ ἴῃ Ηδάα- 
αἀτγϊησαοη (Ζοςοδ. χὶϊ. 10) ἰῃῦο ἃ πιοαγπίῃρ ονϑῦ Αἀοηὶβ 88 (ἢ 6 
ἀθοαγίπρ τὶπίορ ϑαη. Μονοῖβ (ἀ. Ῥῃηδηῖρσ. 1. Ρ. 197 1), τοΐον- 
τὶηρ᾽ ἴο 1} ἔδοι ἐπὶ Ηδάδὰ νγᾶβ ὑπ 6 βυργδεπιο σοά οὗ {Π| ϑυῖδῃ8, 
ςοηϑίάοτβ Εἰπητλοη 8η δ γαυϊαίθα ἔοσα οὗ Ηδάβα- ἰνηθοη, δπὰ 
[16 ροά ἴο ὃθ 8 ἀβιυ Κίπάγθα πιὰ Αἀοπῖ5, ὙΠῸ νγὰ8 80 παιηθα 
Δἤον [μ6 ροιπορταπαῖα τ! ἢ τγὰ8 βαογθά ἰο πίω. Ὑθον (ΒΥ. 

᾿:. 890) δηὰ (ἀε8. (ἐλ45. ᾿ϊ. 1292) τὰ ΟἸον., ϑδαίάθη (6 1) 18 
3'ν».) ἀπ οἴπουβ ἀθυῖνθ ἢ. ΠΌΩ ὩΝῪ -ΞΦ Ὁ) 8π4 σοι ραγθ 

νι Ὁ ᾿Ελιοῦν (οἵ β'απομαη.) τς γῶν διιδ οποοΐδιιδ 8. δυιπιηηιιδ. 

ΤῊΘ ψογάβ, “ δηὰ 16 Ἰθαῃϑί ἢ ΤΑΥ͂ μδπὰ;,; 816 ἴο 6 ππάεχϑίοοά, 

ποῦ ᾿Ιρογα]γ, Ὀαΐ 48 ἀθϑισηδιησ {Π6 βογνίοθ, σῃῖοῖ Ναδπιδη 88 

Νδδπιδη, ἰδὲ 6 βρθδῖκβ8 οὔἱυ οὗ ἐμαὶ νυ βϊοι μ6 Βδὰ δἰ ἐμογίο ἄομθ, ποὲ 
οὗ (μαὶ πϑῖος Βα Ἰηϊοηάοά ἰο ἄο, οὐ ψῖίἢ τοΐθγθησθ ἰο ἐμ Κηονσι πβδρὁ 
οὗ ΣΉ ΓΙ ἔΡ ΣᾺ] ὉγῪ {86 ἀϊδεϊποίίου Ὀοίνγθαη ἐπουιγυαέϊο τερὶθ υοϊωπίατγία δἔ 

τεϊίσίοϑα (Δοι Δ] ποτ ρ) δπᾶ ἱποιιγναίίο ϑεγυϊ 8 δὲ οοαοία Ναεπιαπὲ 
(πιο Βουσιηρ' ἴον βίαίθ σοπνθπίθηοθ). ὅ90 188 νυὶοιϑ ορὶηΐοηθ δηᾶ ργὸ- 
Ἰχ ὑγϑδεϊβοβ οὐ (88 ροϊπί ἴῃ Ρ(ο ον Β ἀμ. νος. Ρ. 445 Β΄., 7. Μογοσ᾿Β 
Απηοί. αὐ ϑεᾶον Οἱ. ν. 904 Β΄, βίαν 8. ποίας εεἰϊ, αα. ἢ. 1. ἀπα Βαά- 
ἄθυβ᾽ ἀλίδέ. δοοὶ, ἴϊ. ν. 860 ἢ Βαϊ {818 σοηβοαθθῃοο 8 ποὺ οὐνϊαἰθᾶ 
οἰἴμον Ὀγ ἐμθ δββαπιρίοπ, ὑπαὶ Ναπιδὴι Ὀονγθὰ Ὀϑίοτο Ηἷ8 (ἰοὰ οη]ὺ οαξ 
οὗ οἷν] τοβρϑοῖ τὶ βουῦ τγουβμρρὶπρ Πὲπι, ον ἴδ τὸ δάτηϊέ, (μδὲ 8 
μιὰ οοπἤοϑθθα ἷ8 ἐδ τὶ [ἢ βαβηοίθης ραὈ] οὐ γ, θο [μδὲ πο ὁπ οουἹὰ 
Μᾶνϑ δῃῦ ἀουδύ οἵὗἨ {86 τηδίίον, οὗ τ μῖοῖ, μοννοναν, ποι ἷπρ' 18 βαϊἃ, οσ 
ΒΥ ἴδ6 δββυπιρίϊοπ, (μαὲ (86 ῥῬγορβεὶ ἀϊἃ ποὺ δβχργεββὶν βαποίϊοῃ ἢὲβ 
ΘΙ, 80 ἸΟῃρ᾽ 88 νγγθ, οῃ (9 ὁπ6 δδπᾶ, τορϑγὰ {116 ὑυγογὰβ οὗ Ν δΙΔΔΏ 88 
ἃ υρβίΐοη, Θοποογηΐηρ νοι 6 τ ]δηθᾶ ἰο ἤθαρ {86 ορἱπίου οὗ 88 
Ῥτορϑῖ, Ὀθόδυβθ οα ἐδ18 βαρροδίϊίοη 8 ΘΏΒΥΨΟΣ, “0 ἴῃ Ῥεδοθ," οοτ:- 
(δἴῃ8 ἃ ἰδοῖξ ἀρρτγονδὶ οὐ 18 νίθιν, οὔγ ὁπ 186 οἴδιον δπᾶ, ἰθανα οαὐ οὗ 
νἱον ἔῃ ἔδοί, [δαὶ Ναδίιδῃ, ἱμβουρὴ ἃ Ὀ6]ΐανοῦ δπιοηρ ὑμ6 Βοδίμϑῃ, 
νγ88 58.1}} ποί 8 πιθοῦ οὔ 6 οονθπδηΐξ ρϑορὶθ, δῃᾷ ἱμογοίογθ Ε]ΐβ8α, 
848 186 ρῥγορίιοί οὗ [86 οΪά οονθηδηί, δὰ πὸ ὨὈϊνίηθ οοπιπιβϑίοη, ἴο 
ΟὈ]ἶρθ οὔθ βίϑπάϊηρ ψιβουῦ (86 οονοπαπί οὗ αοἂ τῖ! [5Γ86] ἰο τϑ- 
πΟΌΠΟΘ 411 μοαι μοηἶϑ ργδοίίοθθ, ἰο ψΒῖοἢ ἐπα ἀἰθοίρ 68 δηα οοπήδϑβοσα 
οΥ̓ Ομ γῖϑε σοῦ δρροϊηίοὰ δηὰ Ὀουπᾶ ὈΥ ἴμ6 οχρτθββ οομπητηδηὰ οὔ (89 
1οτὰ (Μαίι. χχνη, 19 ἢ) 

᾿-ο 
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οὐ]αΐδηὲ πὰ ἰο τοπάον ἰο ἢΐ8 Κίηρ, σοτῃρ. νἱϊ. 3---17. Οπ 6 
ΟΠ α! θϑ ἔογιι ὙΉΓΙΓΙΨΤῚ οοπιρ. Ἐν. τ. αὶ 881.--πΝ). 19. ΤᾺ9 

νΝ “4 δοά Ἰέπρτα » (μπ|}.)} ἀοποίθβ ἃ υϑσῦ βῃογέ ἀϊβίδποθ 

ΤΣ δῃα αδη. χχχυ. 16, χῖνη!. 7. Ὑ8ι6 δἰ γτηοορΎ οὗἩ ΣγὩΣ ἰβ 
τπιηςοχίαϊπ, 866 7.4. ἀο Τῖσιι ογῖξ. 8. ς. 19 δηὰ 6168. ἐῪό8. 11. 6568. 

γνυ. 20--27. βοδσζοοὶν νγὰβ Ναιγδῃ ἀδραγίθα, ψθη ϑμαζὶ 
νγ88 56 1Ζ0 ὙΠ} ἃ ἀοβῖγο οἵ ἃ ρατῇ οὗ [6 ϑ.. γἱδῃ᾿β Θοβί! Υ ργοβθηΐβ 
1ιδὲ τγοσθ σοὐθοίθα ὈΥ 818 τηδϑίοσ. Ηθ ὑπούθίοσθ ἕδη δῆδσ ἷπὶ 
δηὰ Ρερροὰ οἵ Νιαδιηδῃ, ὕπο Π84, ουξ οὗ ρτοΐοπῃά τοβρϑοὶ ἴὸσ [8 
τπδβίοσ, Δ] ρῃἰοά οαΐ οὐ 118 οπασῖοι δὲ 118 Ἀρρυόδοῖ, ἴῃ 86 πᾶπιθ 
ΟΥ̓ ἷ8 τηδβίογ, ἃ ἰδίθπί οὐ β|]νν δῃἀ ἔνγο σμδηρδβ οἵ σζαϊπηθηξ, 
88 Β6 ρῥγεϊθῃαϑά, ἴοσ ὑτο ρόοοῦ βομοΐαγβ οὐ [ῃ9 ῥγορμιείβ, γιὸ Βδά 
σοσῖθ ἔτοτα πιοαπὸ ΕἸ χαΐπι ἰο ΕἸ 8Π8. Νίαδιηδῃ ἴογοθβ οῃ Ηἰπὶ 
ἴντο (Δ) ϑῃΐ8 οἵ β'1νϑσ, δῃ ἃ οουσίθου ΒΥ βοη δ ἔπθῖ τ] ([Π6 ΟΠ ΔΏρ68 
οἵ σαϊταθηΐ ἰο {π9 ἢ1}} θ6βιθ [86 ἀννϑ!]τηρ οὗ Ἐ]115}18, γογο αομαζὲ 
868 Χά οὗ {πὸ ὈΘΑΙῸΒ ἀμ ΘΟ 6648 ἢ]8 ἰγεαβασθ. Ιτωτηθαϊαίθὶ υ 
ΔΙ͂ΟΣ ἈΘ Δρρϑᾶγβ δραὶῃ Ὀθίογο [εἶδ πηδδίοι, 88 1 μ8 ᾿δὰ ποὶ Ἰεῆ; (9 
Ἰιοιδ6, θπὲὶ [π6 ρσορμοὶ, ἴο σσῃοπὶ {Π6 αὔἴαιν μδὰ Ὀθθῃ γανθαϊθά ἴῃ 
Βρ᾿ ΤΙ, δοοοβίβ πἴπη τ [86 αποδίίοη, ὙΒθηοΘ οοπιοϑὲ ἴΒοὰ, 
(εἰιαζί ̓ξ ἀπά οῃ εἷβ ᾿γίμιρ βυθοῦ, (μα ἢ6 δὰ σοπθ πὸ πΒ ΠΟΥ, 
ὨΡΌγαΙ 5 τα τυ ἢ 41 ἤ6 δὰ ἄοῃθ, ἀπά ἀθῃοῦμοθβ ὁπ ἷπὶ [ἢ 6 
Ῥαπίβῃπιοηῦ, ἐμαὶ [Π6 ἸΘρτΌΒΥ οἵ Νίδηιδῃ 5}18}} οἰθανθ ἰο ῃἷπὶ ἀπά 
815 ΤΆΓΙΪΠΥ [ῸΓ νοῦ, ἃ ρα βῃπιθηΐ πῃ ΐο ἢ 18 ἐσ  νἢ Ἰηηϊοῖοά, 
ΤῊϊ8 ἤθανΥ ᾿ΠΗΠΙ ΟΠ. τγαδ ποῦ ἴοο Βϑνεγθ ἴοσ ἔθ οὐπηθ οὗ (6821. 
Ἐν Ὁ νγγᾶβ ποὶ ἴΠ6 οογθίοιυβῃθββ δίοπο ἐπα νγὰ8 ρα ηβῃθά, θαΐ δὲ 
186 Βαπιὸ ἔπι {πΠ6 1}} 186 τηδάβ οὐ π6 ργορῇῃϑιβ παπὶθ ἰο σαίῃ δῇ 
οδ]θοῦ ῥγοιηρίοα ΌΥ ἃ πηθᾶῃ σονθίοιβῃθβϑβ, δηα [Π6 αἰζοπηρί ἴο οοη- 
εθδὶ 1 ΌῪ Ἰγίῃησ. απα λαθς ζωῖξ ποπὶ πιοάο ἱπίδηιροβίϊυαο δωρο- 
δοκίας (αοοσρίϊοτιδ πιμπογιηι), 864 υδὶ πιαίπιθ πιοπαοῖ. Νίαπι 
φυὶ ρτγορ]οίαπι οἵγοα θα χιίαθ αἷ πιιιιι8 ἵρ δῖιι8 ροτεϊποηπὶ, οἴγοιπι- 
πυϑηΐγὸ υἱέ, πιοη τὶ αἰϊοϊξιιν" 8ρίτίξι! δαποῖο, ομ)ιι8 ἐπδέγιιπιθπία διπὲ 
φτορλείαε. Ῥῆάε Αεἰ. υ. 8. τοί. Υ΄. 20. προ -- "5 ΓΝ ἩΩΤΙ 

ὙΠῸ» δ μ88 τϑίγαϊηβά ἔγοτη Νδιιδῃ, ἐπὶ 18, βραγϑά ἴο ἰδε ἔγοιῃ 

Ιἰ8 βαπὰ. Οἱ ὌΝ Ὁ ΔΙ͂ΟΣ 2.) ὙΠ 8680 ΔΡόνα ρ. 29.---ΥΔ. 21. ΤῊΘ 

4υϊοκ Ἰοαρίπρ ἄστη (5 ΘΟΠΊΡ. ὅση. χχΐν. 64) οἵ Ναδῃιδῃ ΠῸΠΩ 
1.15 οβατίοῖ, αἱ 1π6 ἀρρτοδοὶ οἵ (ἰϑμαζί, 15. ἃ [όὀκϑη οἱ σταϊθῃ! ἀπά 
ταβρθοῦδι! σοιηρ] αἴβδηοθ, νυ ῖοἢ ΝΝδαπλδπ τυ ἸΒμ6α [0 Βιιονν ἔθ ῥγο- 
Ῥδδὲ ἐπ {88 ρϑγϑοῃ οὗ [ἶβ βασνδιξ. Ουἱθ δέν νὸς τὰ 1{ῃ9 

Β 
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Ῥτοοίβ, φυοίοα ὈΥ̓ ΒΟΥ 6ΓᾺ] δ ροβίϊουβ ἔτοπι δοοοῦπ8. οὗ ἰγᾶνε]β, οἷ 
Ἴιθ σου ΘΥ τ οἢ ΟἸ ΓΙ βι 8 η8 δ πα {06 »}8 ἴῃ ἴΠ6 Εὐαβὲ ἀγδ σοπι- 
»εϊρα ἴο βου ἰο ἀἰβεϊη συ ϊβῃθα Μοβίθπμδηβ θη ΤΠΘΥ πιροῖ (Πθπὶ 
ἘΥ αἰϊρμεπρ ἔγοπι νϑὶς θ8 ἀπ α8868. Υ. 23. ΤῊ Ἰοοβθ οοππθο- 
εἴοη οὗὨ 6 νοχάβ ΡΞ ὈΤΔΘ»» γ ἰοἢ ὁσοῸ 8 Θἰβθινῃογο 8130 (566 

Ἐπ. ατ. ὃ 499, 515), 8. ᾿6γθ νγν6}} σἤοβθῃ, πὸ ρεγθαὶ ἱπαϊοῖαπι 
πυπιοτὶ (ὟΝ ̓π.) Υ͂. 34, ἴσβυγτ δι 11, δἰτμον ἐπδὲ οα π ἴοι ἔ]6 

ΟΕ οὗ ϑαιηασία γγ)8ἃ8 ΒΕ ΟΣ Ἐη6 τ ]]-Κπονγῃ ἈΠ] ἴπ ἐμ ποῖρᾷ- 
Βουχμοοά οὗ ΕἸ Βα 5 ἴουβθ. Ὑ. 26. Τὴθ διαδίσιιουβ τοσάβ : 
ἩΡΣῚ “εἶ μι 1 υπδογβίαπά τίει ὙΊΩ. (δῶ. Ρ. 258) ἀπά Μαυγ., 

ποη αὐϊδγαὶ (ουαπιιοναξ) απῖηιιιδ πιθιι8, (ΠΣ 18, 1 τγὰϑ8 [Π 6. ἴῃ βρί γὶῦ. 
80 ΤΠοοά,, ατοῖ., (]6Γ.) απ οἴμοσβ, ν ἢ τοίθγθηςα ἴο 1 Οὐσ. ν. 8. 
-ι 18 1 ἃ τη ἴο σϑοϑῖνθ βῖϊνθσ, δηἀ ἰοὸ χσϑοθῖνθ σβιτηθηίβ, 3πα 

Οἶἶνθ ἔγθθβ, δου" {παᾶὶ 18, 18. 18 ἤονῦ, ΠΟΘΙ 80 ΙΏΔΠΥ ΠΥΡΟΟΓΙ(6 8, 
ἔγοπι 586] βῆ η688 δἀῃὰ ἀνδυῖοθ, ργϑίθηα ἴὸ θ6 ριόορῃθίβ, δῃά ὑτίησ 
1Π6 ῥγορμϑεῖς οβῆοθ ἱπίο σϑπογαὶ οοπίθτηρὶ τ [πΠ6 ἀπ ἤδνίη 
ἀπα 1Δο]αἰζουδ, ἃ {1π|6 ΤῸΣ ἃ βοσνδηΐ οἵ ἐπ ἴσα οά ἴο τϑοοῖνα 

ἸΠΟΠΘΥ͂ ἃΠα ροοάβ [Ὁ {πᾶὶ νοι αοά πὰ5 σγουρῆς Ὀγ Βΐη), 'π 
ΟΥ̓άΘΓ ἴο Δοαυΐο [Ὁ Π1Π86]} ΘΑΥΤΠ]Υ ρονγοῦ ἀηα ργορεοτίν 3-- . 27. 
ΤῊΘ Θχργθβϑίοῃ δρῷ9 ὍΝ Χ 2» ΡΙΔΙΠΙΥ Ροϊπεπρ' οαΐ 1ῃ6 ψ μα 

ἸΘΡΓΌΒΥ, 18. 4180 ἰοαπά ἴῃ ἘΧ. ἵν. 8, ἀπά Ναπι. χἰϊ. 10. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΥἹἱ. νν. 1---28. 

ΕΠΙΒΗ͂Ὰ ΜΑΚΕΒΊΒΟΝ ΒΎΆΙΜ, ΥΥ. 1---7, ΑΝῸ ΒΜΙΤΕΒ ΤΗΕ ΒΥΕΙΑΝΒ 
ΨΙΤΗ ΒΙΙΝΌΝΕΒΒ, νυ, 8---28. 

γν. 1--Τ, ὙΠῈ Ὀγιοῦ παυταῖνα οὐ {686 σαῦβοβ ρίνβ τ 8 
δ᾽ ϊπηρβα οἵ (ῃ6 ὨαπΊ0]6 οἰγοαπιβίαποθβ οὐ [}6 βοῇ! οἶαγϑ οὔ [Π8 ρσο- 
Ρμϑίβ. θη {ΠΟΙΓ ΠΌΤΙ ΘΓ ν Ὰ8 80 θη]αγρθα ἴῃ ὁπ6 ρἷαξε,} {πδὲ 
1π6 θυ ] ἀπ ἀοβίρτιοα ἐὸν {δὴ σοπιπιοπ τιθϑεϊηρ τῦα8 ἴοο 81:1 4]] 

1 ΑἸπιοϑύ 811} ὀχροβίἴοτβ ἰβῖχο ἐμιΐβ Ῥ]δοα ἔογ ΟἼ]ρ 8]; δαΐ {μῖ8 ἀββυσαρ- 
ἐΐοθ ταδίβ τη ΓΘ] Υ οα 106 ΘΙΤΟΏΘΟΙΒ Βαρροδίἐϊοπ, τοξαϊοα ἴῃ ἰϊ. 1, ἐμαὶ 
ΟΠ ΕΕΙ ΗΥ ἴῃ {86 ψδῖ]ον οὗὨ {πὸ Ψογάδη. «ογίομο ἴβ ῥοῦν ἰο 6 
ὈΠΟΘΥΒ 4 ᾿ 

΄οΝὮ : 
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ἴον ἐμ6πὶ, ἔΠΘΥ σοβοὶνϑα, τ ἐπ οοπουγτθποθ οὗ ΕἸ βμα, ἀροπῃ 
Θγδοξπρ᾽ ἃ σΟΠΊΠΔΟΠ τ βίάθηςθ, πα ργοοθθαβά ἴον {18 ρΆΓΡΟΒΘ ἰὸ 
188 ὕδηκ οὗ 1π6 Φογάαπ, νμῖο ἢ πγὰβ οναυρτον ὙΠ ἔγθθδ, ἴῃ 
ογάου ἴο οαξ ἄοννῃ [Π6 σϑαυΐδβιῦθ ἔτη θασ. [ἢ 0818 Ιαθουγ 116 ἰγοῃ 
((8 8Χ6) [611 ἱπέο ἐπ ψγαῖθσ, δῃὰ ΕἸ 18}8, ΒΥ οαἰηρ ἀονπ ἃ 
Ρΐθεθ οὗ ποοὰ ἀπά οδϑέϊηρ ἴδ ἴπ σθγθ [μ6 ἀχθ δά []]6η, οδυβαά 
186 ἴσο ἴο ϑυγῖπι, 80 {πὲ {Π6 80 μι ο αν, ΒΟ νγα8 ΒΟΓΕΙΥ νοχϑὰ ὈΥ 
186 1088 οὗ {π6 ἀχϑ, γ οι νν88 ποῖ βουρᾷὶ Ὀαΐ γϑοαῖνθά 88 ἃ ργϑ- 
βορηΐ, ἰβ 4016 ἰο ἰδῖ6 ἴξ ἋΡ ἀραῖπ.0 ΑΒ ἰο {π6 τιΐίγδοϊθ, ἘΠ 18.να 
ΘΙΏΡΙΟΥ8 ἱπάθθα ἃ παίαγαὶ πλθδηβ; Ὀαΐ 186 ψουΐ οαδβὲ ἰηἴο {116 
γνδίϑυ, δύϑθῃ 1 ἘΠ18Πα, 88. ἴΠ6 πδέυγαὶ θχρουπάθεβ οὐἁὨ ταΐγϑο 8 

, ΠΠΚ, μδ4 ἐμγόννῃ [Ὁ 80 ἀδχίεσουϑυ, {παὺ {π᾿ βιϊοῖς μα []|6ῃ 
αἰγθσῦΥ ἱπίο ἐπ6 μο]6 ἀοβίρῃβα ἔου 1π6 γβοθρίίοῃ οἵ ἔϊ μαμά]ο,' 
ςουὰ ποῖ ῥοββι ΒΥ τοᾶκα [Π6 ἃΧ6 ϑυν)]πὶ οὐ [89 ψῖθσ. Ὑγου ά 
{πὶ 1π6 Ἔσροβίτουβ, ψγ0 Ὀ6]ῖθνβ {Π18, ὑνοι]α ΟὨΪΥ τπὰΚθ {86 {ὑ18], 
ἴῃ οΥάον ἐο οομνίποθ ἐμθπβαὶγαθ Ὁ. ργϑοίίοβ οὐ {86 ἀπίθηδ Ὁ] θη 688 
ΟΥ̓ΤΠοΙΓ ΓπΘοΥΥ ΕῸΣ [ΠῸῪ νου] ὰ πὸ ἰομροῦ σθηΐαγα ἴο ΘΘηΒΌγ6 
τη οά γν Ιματθοσ, θθοαυβο ἢ6 888 ποῦ ἐγδῃβίαἰθα οοσγθοῖυ, γῃθη 
1.6, θθδαῦϑο 1ΐ τνᾶ8 νν6}} Κποννῃ ἴο τη, ἐμαὶ πὸ τηδῃ δῇ Ὀγΐπρ' Δ 
ἌΧΘ ἴο 5) )1π| ὙΠ ἃ 5ι1ο 1, τοραγάϊηρ ΟἸθα 688 οἵ ἱπουρἢῦ ΠΊΟΥΘ 
τπδη [86 σταιημηαίῖς8] ἔογτη, ἔγΘ ΙΥ ἐγδηϑ᾽αθα : “ {Π|6 ἴσο βυγϑη1.᾽" 
ὮΝΩ ἔτοιῃ ΤῊΝ ἸΆΘαΠ8, “ἢ σαιβοα ἰο ἤονν," οοπρ. Πδαΐ. χὶ. 4---ἢθ 

τηδάβ ἐμ6 ἴγοῃ ἴο ῆονγ 88 188 ψαΐδγ, ὑπδῦ 18, ἴο βυγῖπὶ οἢ. {{Π|6 υγαῖθυ. 
-Τ 6 ἀϊβραῖε οἵ [16 ο]ἀδγ 1μθοϊοσίαῃβ, ἡ θυ Π6 [86 Ὀυ ]άϊηρ το 
δ Θγθοῖθα Ὀῃ 116 βοβοΐασβ οὗ ἴπ6 ρῥιΌρῃβίβ 88 ἀθβϑίσῃηβθα τυ γον 
ἴῸΥ ἃ ῥἶδοθ οὗ δββθιαθ]ν ἴογ ᾿θασίηρ {Π|6 Θχροβιοηβ οὗ Ἐ]18ιὰ ΟΣ 
ἔοσ ἃ οοτηπιοη ἀνα ]ΐηρ,, ἰδ 18 ποῦ 80 ΘΘΞΥ ἴο ἀθοϊἀθ ἔγοτὰ ΟἿΓ πᾶγτὰ- 
εἶν. Τὴ δχργοββίοῃ ἴῃ υϑσβθ 1, “ 1Π)ιὸ ρίαοθ ψἤθγα γν6 8ἰ1 θθέοσβ 
1π66᾽ τῦρ Ὁ3 05)» Ροΐηίβ ἴο ἃ ρΙαοθ οὐἁ ΔΒΒθΠΊΌ]Υ ; οῃ {Π|6 οοη- 

ΤΓΑΓΥ [86 “ψογάθβ: δὲ 18 τπᾶκθ 8 ἃ Ρίδοθ ῷῦ τυ (ν. 2) τ 

ΤΩ ΟΓ6 ἴῃ ἕδνουγ οἵ ἃ ἀνθ" ηρ ραοθ. 1 νγθ δοιαρατο ὙΠ ἐμῖ9 [Π9 
παγταῖῖνθ ἷν. 88 ΕἾ, ννο 8518}} θ8 οοπβίγαϊῃβα θνθὴ ὈΥ͂ Υ. 1 ἴ0 ἐμὴ Κ 

1 ΤῊΪΒ δ]8ο οου]ὰ ποὺ Βᾶρραπ πδίυγα! γ, θθοδαδβὸ ἐμ6 ψογάδη, θεοί σθομ 
16 868 οὗ 6 411166. δηιὶ {μὸ Ποδα ὅ'θ8, 18 ΨΈσῪ ἄθθρ, ἰῃ 86 ποὶρβρουγ- 
Βοοάᾶ οὗ Ψοτγίομο θα οὐ ἔνγοῖνα δαί, δηά [88 ἃ ταρ! ἃ βίγαδαια ὑἱ ἢ τυ γ 
ν αίοτϑ. Απὰ {7 ἴῃ βυιπιηου, δ 119 Ἰοννοϑὲ ννδίθγ- τη τι, ἰῦ 06. ρά 5880 ]6 αἱ 
ΒΟΙΩ6 ἤογάϑ, νγ8 8.6 ποῦ (0 Βαρροβθθ {μῖ8 Βόγθ, ὑϑοϑυθο ἵπ {818 οᾶ860 ΠῚ 
Βοδοῖαν οὐὗἨ πὸ ργορμοῖβ πιΐσῦ μᾶνὸ Εἰ τηβο! ἢ ροὶ [86 ἀχὸ οὧΐ οὗ (86 
ναοῦ. 
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οὗ ἃ οοἴμπηοι ἀν! ησ, πῖϊποῦΐ σοποοϊνίηρ ἰξ, Πονγανοσ, 88 ἃ 
Τουιηδὶ οἱοίβίοσ. [Ὁ ἀρρθασθ α8ο ἴο [0]]ονν όσα ν. 2, {πᾶὶ (86 7 
8. ἴο Θγϑοῦ ἐπ ποὺ ἈΠ] ΐπρ; πθᾶν [86 Φογάδῃ ; Ὁ Σ Ὁ 88 νν6}]} 

88 ὩΣ πιυδὶ τοῦ τὸ [π6 Ψοτάδι.---Ὗ. ὅ. ὕΏΞτ-ΩΝ ἰβ ποῦ ἴο 

θ6 τοργάθα δ8 εἶθ ποιλϊπαῦνο (οορ. Εἶν. τ. ὃ 494), Ὀαϊ 85 
186 οΡ]θοῖ : “ς Α18 ἴο 186 ἴγοῃ, 1Ὁ [8]] ᾿πὲο {π6 ναίϑυ." Αἴἶογ “( Α145, 
ταϑβίου "ἢ 18 [0 Ὀ6 Βυρρ!|ϊ64, ΤΩΥ͂ ἃΧ6 18 ἰοϑί. Ὑ6 οὔηἱββϑίοῃ οὐ [18 
τπουρλὶ ἰβ ἰο Ὀ6 Θχρ]αἰ πο Πόσα [Π|6 στοδΐ σοῃβίθσῃδίϊοι, ἴα νοι 
186 ΒΡΘΆ ΚΟΥ ΘΧΡΥΘ5868 ΟὨΪΥ {πᾶΐ γΒ]Οἢ νγᾺ8 [0 Ἀἷπὶ τηοβὲ ἱπηιροτίαπι 
αἵ [Π6 τηοτηρηΐ, {παὖῦ {Π6 ἰοβὲ ἄχ δά βθθη οὐίαϊποα Ὀγ Ῥερρίηρ. 
ΑἹ] ᾿πέθυργθίθυβ ΓΘ ΠΟΥ πη ὈΥ ἰοῦ; δαὶ ὑῷ ΤΛΘΔΠ8 ΟΠΪΥ : 

ἴο αϑ]ς, ἀθιηδηᾷ, θῃϊγθαῦ, ΠΟΥΟΡ ἴο δοττον.Σ ὙΠδὶ [Π6 ταθδπίηρσ, 
ἴο Ρ6ρ, ἱπ 186 ματῖ ρατιϊοῖ ρ]6, θορρθά, 81}8 [16 ΓΘ αἶβὸ 18 ϑυϊάϑηξ. 
ΤΠ ἀϊδίγοββ οὐ {Π6 βοῇ αν οὗ [Π8 ργορ ιϑίβ 18 80 στϑαῖ, θθοδῦβ6 ἢ 5 
ΧΘ [Ἀ]]Θὴ ἱπίο {π6 νγαίβσ τγὰ8 Ὀθσρθα, {πᾶὺ ἴῃ ἢΐ8 ῬΟΥΘΓῪ [6 Βαά 
ποῦ θουρ]ῦ Ραΐ Ὀορρθα ἀηὰ χϑοεϊνϑα ἰΐ 88 ἃ οἱ. 

γν. 8---28. ΤΙ ΟΠ πάπο88 οἵ {πΠ6 ϑ'γγίδηϑ. νυ. 8--14, [π 8 
σαν, Μ  ΪΟΝ [Π6 ϑγγῖδηβ σαγτῖθα οἡ δραϊηβὲ [βγ6] ὈῪ ργϑάδίου Υ 
Ἰησατβίοιβ (ν. 28), Ε]ΠΙβια. οἢ βΒθυογαὶ οοοαϑίοηβ ἀἰβοϊοβδὰ ἰοὸ Κίπσ 
«Γ ὁποτᾶπι {16 ρΙαοθ νυ ῖοὰ {Π6 Θγτίδηβ ᾿Ἰηξθπἀθά το βαττουηά, ἀπὰ 
ἘΠοΥ ΌΥ ἀϊγθοίθα μἷπὶ ἴο σουηίθῦ πηθᾶϑαγθϑ, ΡΥ ἢ] Οἢ [Π6 ρ]αη οὗ - 
106 ΘΏΘΙΩΥ νγ88 ἀοἴραίθά, ὙΥΠΘη [Πἰ|8 οσουγτοα βονοσαὶ ἐἶπιοθ8, ἢ 6 

1 ὙΥΙΠον ἴῃ Β18 ἴεα. 6. υ, φαοία8 ΟὨΪΥ ΟἿ ῬΑΒΒΑΡΘ ον {818 πιθβηΐῃ ν᾽, ΔΒ 
6 διὲ8 τίρμ}γ δοκπον)θάροά, ἐμαὶ ἴπ Εχ. 11}. 22, χὶ, 12, χὶϊ, 8ὅ, τ ΝῊ 
τοοβύ ἰπίθγργθίθσθ 80 δχρὶ απ νὰ ααβθῃ., {86 ᾿σδυδ] ταοϑηΐπρ' Ὠείεγ 6 
βυῆοθθ. Απά 1 {818 τδί:οῃ δ] ΡβΠΠοΙορίοι, Αϑϑϑγίβ δύθῃ [Ὁ ἴΠ0 λίρῆ.. 
ευττ ἰ ἴῃ Ἐχ. χὶϊ, 8ὅ ἀπᾶ 1 ϑδπι. ἱ. 28 186 ΟΠΙΥ οοττϑοὶ τηθδηΐηρ,, 

ἀεαϊι, ἰο Ὀοϑίου (φοπιρ. Ἠθηρβίθηρ. Βοϊέτ. 112. ρ, 624) ; ΒΘ ν7}}} οογίδίη]ν 
06 τ Πρ ἰο Θχρ ἴα ὑηνῦ 1 86πι. ἱ. 28, νγ οι 18 πο βοιε]οὰ Ὁγ Βέτω, 

ποῦ ὈΥ ἰεπέ ον δογγοιυεά, Ῥδοδυβο Βθηο6 {86 Δρδατὰ τβοῦρ  ἀτγίβοβ, (μὲ 
ἐδθ Ρυυθ Ηδπηθῇ, ὙΒΘΏ ΒῈΘ Ῥγοβθηίθά, ἰο ἐπ6 1ρογὰ ΒΡ 805 ϑδηιμθὶ 
δϑκοὰ οἵ ἐμ 1οτὰ ἴπ δὲβ βδῃοίπδγυ, 8814 ἰο ΕἸῚ : ἕοσ {818 ΘΒ] 1 ῥγαγοὰ 
δᾶ {86 1,ογά ρταπίθα πιθ {86 μοί οι ἐμαὶ 1 δβικϑᾶ οἵ μἷπι ἰπΑΥΎΧ ΑΙ 

ὩΣ προ ὝΦΒ) ὙΒογθίογθ αἶδὸ ἯΙ ἰσπα πὶ ἰὸ ἐδ [τὰ 
ΘΟ ΦΙΤ): Αἷ! ἴμο ἄαγα οἵ Βα ΗΟ Β6 Ε[81}} δ Ἰδπὶ (σηῳ) ἰο {86 
Τογᾶ, Ἰπβίοδα οἵὅὨ, {μογθῆουθ ὙΠ11 αἶϑὸ ρῖνθ μἴτη ἰο ἐμ6 [ιογᾶ, (μα 1 ἴδ, 
ΨΙΠΙΩΡῚΥ δὰ εἴδᾶ!ν Ῥγδβθης Εἶπ, ἐμδὺ 6 τιδῪ 8]} ἢἷβ 1186 θ6 βοβίοννοᾷ 
10 ἐμο 1,ογά. 
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ϑγήδη Κίπρ ἀθοϊαγθά ἢ]8 βαβρίοίοι {πᾶὶ βοπιθ οὔ ᾿ΐβ ϑεγναπίβ δ6- 
ἔγαγϑα ᾿ἷβ ρδπβ ἴο [86 ϑηῆθιγ, Ὀὰΐ ὁπ ππδκὶπρ' ΘΠΑΌΪΥ Γϑοοῖγεδ 
186 δῆβυγογ, {πὲ 69 ργορμοὶ ἘΠ] Βμα (6118 ἔπ Κίῃρ οἵ 18γ86] 8]} 
τπαὶ Β6 (1πΠ6 5 γγίδῃ Κίῃρ) βρθαῖβ ἴῃ 118 θθα-ομδῦ θαυ. ὙΒοσο- 
ὌΡΟΣ ἢ6 τοβοϊνοά ἴο πᾶν [86 ῥσορβοῖ, [Π θη γϑϑι ἀϊηρ δὲ οί μδῃ, 
βεἰζθὰ οὐ" [δ κθῃ Ὀσίβοηθν ΟΥ̓ ἃ ὈΟΑῪ οὗὨ ἰτοορβ βοΐ ὑπ ογ, ΤῊΘ 
τὶρῃς νἱονν οὗ τ[ῃ6 ᾿ 016 ργοοθθάϊπρ' ἀθρθῃᾶβ οἢ [86 οοποθρίϊοη οὗ 
1Π6 τγογ 8 "η) ΠΧ ἼΘΙ Ο. 9. ) ὙΒὸ Βδ05. πῃἀογβίδῃα ἐμθῃ 

80, [μδὉ τ6 Βγεῖδῃ Ἰηηρ; Ἰαϊά διαδυβοβάεβ ἴῃ βενοσαὶ ρίβοββ ἕοσ ἐμ 
Κίηρ οὗ 1ϑγ:86], ἱπ ογάου. ἰο ἴδκθ εἶπ, Ὑβογοιροη ΕΠ18Π4 ναγτηβά 
Φοβοσατα ποῖ ἴο νἱβὶϊ βοἢ! ἀπα βῃο ἢ ρ]δοθ8, δῃὰ ἰὸ Ὀθ γα τΘ οὔ {89 
ΒΗΔΙΘΒ οὗ 86 ϑγγίδῃβ. Ασοογαάϊργ βομα] δηά Πδῖμ6 ἀπάρν- 
δβίδπα (πΠ6 ψογάβ ἴῃ φαθβίίοη (διπιφιο πιοπιιλδ) μὲ δἰδὲ οαυογεῖ, χιο- 
τεΐπιϑ ἵπ ἐἰζωσι ἰοσίηι υϑηΐγοὶ, 80. δοσωγο, πίλὶϊ πιαϊὰ ἐϊπιόπ8. ἘΒαὶ 
ΤῸ ΡΨ τὰν σοΥ ΑΙ ΠΥ τπθᾶπ, ἴο ἰηνϑαβ ἃ ρῥἷδοθ (1 ΠΟβ4116 

ἰῃέθη!) ΟΥ̓ τηᾶγοῖ ἐπγουρα ἃ ρ]αςθ, θαϊ ποῖ ἐπ ἰοσμηι υσπΐρο. 8}} 
1688 τγαστδῃὶ 18 ὕΒ6γθ ΤῸΓ [Π|6 Βαρρίγίηρ οὗ ϑθδιτθ, ὙΜΒ10}} 18 ὨΘΟΘδ- 
ΒΆΓΥ ἴο [88 56 η86 ἴῃ {πῖ8 νἱοτγ. Ἧ)]᾽ ὁ πιαβὲ {πογοίοσθ ππαογβίαπα 
τῃ6 τογάβ τῇῖϊῃ 8.60. ὅ'οῃπι., ΟἹογ., Θίαυῖς (ποί, 80..), ἀὸ ΥΝ οἴξο, 
Δα ΟἾΠ6ΓΒ : οαῦσό ἐϊδῖ, φιο πιΐπιιϑ ἐἰζωηι ἴοσιινι ργαοίθνθαδ, ἑ.6., ποσῖῦ- 
φαδ, [αὶ ὑπο ονοσίοοῖκ {{||8 ρίαοθ, ἰθᾶγθ ἰΐ ἀποοοαρίοα, ἴον [89 
ΘΥΤΔηΒ ἰηΐθπα ἴο αἰίϑοκ 1ξ--- ὈΠΓῸ ΡΓΟΡΘΙΙΥ οοτηΐηρ' ἄονγῃ ἀροπ 

ἰ. Οπ ἴδμ6 ἀουδει] ἔοστα ὈΤΓΩ Ἐν. (ἄγ. ὃ 88ὅ, ». 246) 

τοιηθγΚ8, ἴΒαὲ ἴξ τηῖρη!β 86 16 πίρλ. ραγεοῖρ!β οὗ πν Ὑπὸ 

(ἰοα. Ῥ. 617) τοραγὰβ ἴδ δ8 δὴ ΑὙΘΠΊἰ βίη Ρίαγαῖ. ἔστι ὁ τμ6 ζαΐ 
Ῥαγίςῖρ]ο οὗ ΣγγΣ ὙΠ ἀασλεεῖ ομρᾶ. Το πιοδηίηρσ οὗ [86 σψοτγὰ, 
Βονγθνοσ, ἰ8 ΟΥ̓ ΠΟ Τη68Π8 ἀοιδῇ), 88 ἴΠ6 πίρλ. οὗ ΣΎ ἱπ ῬἘβ. 

Χαχυ ὶ. 8 πηθϑη8 ἴο ἀθβοοπά, δηἀ γοσθβ “ἢ οἴζθη Ἵσοϊ ποῖ 8 ἴω ὥσπι 
σὴ} νοτῦβ 'ῳῳ. Υ. 10. ὙΠ πογάβ ΕΠ πὲς -ἐὖ “ηρῖ οἤςθ, 

ποὲ ἐνῖςο," ἅτ Ἰορίοα! Δη ἃ ρτδιητηδίϊςα} }ὺ οοπηροίοά ΜΠ 
Ὁ ὭΣ} Υ. 11. ὩΣ ΌΝ ὩΦΦῸ Ὦ “80 οὗ οὔγβ ἰβ ἴοσ [6 

κίησ οὗ [βγβθὶ Ῥ᾽ 18 ἀονοῖθα ἴὸ δίπα, Δάμογοϑ ἰο πῃ. Υ͂, 183. 
Βοίμδη οὐ Ποιξιαἴπι, τ᾿ ΒΘΙΘ «ΟΒΘΡἢ τγᾶ8 8014 ὈῪ ἢἷ8 Ὀσϑίῃγοη, ἸΑΥ͂ 
ὑνοῖνϑ Βουλδῃ πλ1168 ποσί οὗ β(απιατία ἴῃ [Π6 ρ]αὶπ οὗ Εἰβάγβοϊοῃ, 
ἴῃ ἃ ΠΑΙΓΟΥ͂ ρ4888 {ΠΓΟῸΡἢ {116 τηουηίαἰπβ (πα π, 4, ὅ. 7, 8), οη 
1 σαγανδη στοά ἔγοτῃ (ἰ]θδὰ ἰο Ἐργρί, (οοπρ. Ὑ πεν ΕΒ. ὙΥ. 
.. Ρ. 828); [16 βία μα8 ποῖ γεὶ Ὀθθῃ ἀϊβοονθγθά, αἰ πουρῃ τΠ6 
ΤΏΟΠΚΒ βῆονν [Π6 Ξαρροβοᾷ ρὶξ οὗἉ Φοδβρὰι: (866 ΕοΡ. Ῥα]. 111. Ρ.. 576). 
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γν. 15ὅ---17. ὙΥπΘη {μ6 Βγγίδῃβ, ἴῃ ογάϑγ ἴο βοῖζθ ἔμ ρσορβεέ, 
δά βατγουπάοά ]1)οΐμδῃ ὈΥ πἰρμί, ΕἸ ΒΠ8᾽8 βούυδῃΐ νγὰ8 στ δ Υ 
τουγιῆοα θη, οἡ ροὶπρ' ουὐ ἴῃ6 [Ὁ] ονγὶησ πιογπίηρ, 6 ἀϊβοονοσοά 
118, δπὰ 8814 ἰο ἰπὶ, “Ἅ Α]485 ἷ τηΥ ταδβίθσ, ΒΟΥ 81.4}} τ ἀο ὃ" 
Βαὶ {Π|π| ἸΔΕΓῈΓ ΘὨΘΟΟΓΑΡΊΏΡΙΥ 8βαϊ4, “( Εδαγ ποῖ, ἴογ ἔν [πδὲ ἃγθ 
Ψ1ΓῈ 8 ΓΘ πλοτ ὑΠ8} ὉΠΟῪ ἐμδὲ ἀγὸ ΟἹ {Π6 πὶ," } ἀπα ἐμογθαροπ 
γγαγϑά {Π6 Τωογὰ ἴο ὁρβῃ {116 δυϑϑ οὐ Ἀ18 βουναηΐ, Ὑβθυθαροι μ6 
Ἰαυτο Ὁ βανν {Π6 τηουηίαϊη [01] οὗ Ποῦβ68 δηὰ ομαυὶοῖβ οὗ σε σουπά 
Ἀθουΐ Ε15Π8.--- 6 ογθ8 οὗ 16 ργορῃοῦβ βογσνυϑδηΐ, ψνῃῖς ἢ {86 
Ἰμογά ορθῇϑβ, 8.6 ποῦ ὕμοβθ οὐ ἴπ6 βοάγ, ὑπ οὗἩ {π6 δβρί τ; τ86 
ὀροηΐηρ οὗ ἐπθ ογϑϑ ἀθποίθβ {1|ὸ ἐγαηβέθγοποθ ἱπίο 186 θοβίαϊς 
βίαϊο, ἴῃ ϑγῃ]Οἢ [86 Βρὶ Υξ 8668 {Ππἰηρβ τ ἈΙοἢ Ἐμ6 ΒΟΟΣΪγ γα οϑηποῖ 
8866, Ὀθοδι8θ ἔμϑυ Ὀθοηρ ποὶ ἴο {π8 τηδίοσϊαὶ Ὀὰαΐ ἴο 186 βρὶ γιζαδὶ 

ννουϊά.2 ὙΠ ἤθΡῪ Ποσβο8 δῃὰ οπασοίβ πᾶν πθτθ ἃ πιθϑηὶπρ 
βοιηθνν δΐ ΑἸ γθπὶ ἤτω ὑπαῦ 1 1. 11. ὙΠογθ {Π6 Βοῦβε8 δπὰ 
σμδυῖοῦ ἃγῸ ΟΠΪΥ {}|9 γϑ 019 ἔοσ [Π6 ἀβοθηΐῦ ᾿πΐο ἤθᾶνθῃ ; ̓θτ 
ΒΟΥ ἃΓ6 ὑΠ6 ϑυτωθ 018 οὗ {|:6 Ὀῖνπ6 ροννοΣ δα ρτγοίθοζίοη (οοταρ. 
1ϊ, 12.) ὙΠ|6 βογγ ἔοσπη ἀθποῖθβ, πόνγανοι, ἴῃ ὈΟΙ] ρ]4ς 68, {86 
Βα ρογηδίαγαὶ Ὀἰνίπο οὐἱρίῃ ; ἴοσς ἤγθ, ἐπ9 τηοβὲ δἰμοσθαὶ οὗ 186 
ΘΑΡΓΒ]Υ 6] οπηθηΐβ, 18 Π6 τιοϑύὺ ἀρριορυϊαΐθ βυπιθο] οὔ (6 (σοἀ θδά. 
Τμαὺ νοι Ἐ]]8η8. 8668, ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, 18 ΠΟΙ {ΠΔἢ ἃ τη Ὁ “ Ηπα 
οχργθββίοῃ οὗ ἐπουρῃΐ, {παὶ {Π6 Θγ68 οὗ ΚΑ} 5665 ἔπ 6 Βυγα ρχοΐθβο- 
τίοῃ οἵ (ἀοά, ἡ Γθ 8}} 15 ἀδτὶς ἴο [86 ογαάϊπασγ ουθ" (Κῦβιου ἱ. ῥ. 
ψφ Ρ. 91.) ὙὉῶῖο βρῃὺ 88 σϑϑ! "ν, οουίδ! ΠΥ ποῦ τηδίοσίαὶ θαΐ 
Βρ᾿ γα] σϑα]γ, Ἔνθ ῃ 85 ἴδ ἴῃ (86 ΒΊΡΙΘΓ ῥγοϊθοϊοη οὗ αοά 
1818. Ὁροὴ 6 τθ δ] ΠΥ Οὗ [π6 Ὀ᾿νῖπθ οπιηϊροίΐθηοθ ἀπ ργονίἄθηςβ. 

γν. 18---206. Α58 β00ῃ 45 ἴθ ϑυσίδῃϑ οαηβ ἄον ἰο ΐτη 
(ΕἸ 15}}8}, {ΠΥ γγ ΓΘ δὖ ἢ18 δηΐγθαιυ βιηϊεΐθη ἢ Ὀ]πάποββ, νῃθτθ- 
προη 16 το] ἃ {π6η, ἐΠπᾶὲ 0818 γγχὰ8 ποῦ 186 τὴρἢῦ ΨΥ ΠΟΥ [86 τὶρμς 
οἰδγ, 8 ψου]ὰ Ἰφδα {θη} ἰο {Π6 πηδῃ Μ]οπὶ {Π6ν Βουρἢέ, ἀπά τΒ6π 
Ἰοἀ τἰιθηι ἴο ϑατηδυϊα, θγθ, αὖ ἢ 18 Ῥγάγοῦ, ὑπο ῖν ΘΥ68 ΟΓΘ ἀραίῃ 
Ὀρθηθά, 80 ἴμαὶ {Π6Ὺ Κποὺν ἈΠΟ ἘΠ μα Ὀθθη 164. ἡτγγὴ 

1 ΤΟ Ρο)ϊονίηρ οοηδάθηρο οὗἩ ΕΠ͵888, Θχργθββοᾶ ἴῃ {8688 ψογὰβ δπὰ 
λ}18. ὈΓΑΥ͂ΘΡ, τοϑὺ “ἐοπ ἄδϑῃ, χχχὶϊ. 2, 8, ὑγύβοσα Ψδοοῦ, ψβθα ἀδῆροῦ 
εἰιγοαίοηϑ Εἶτα ἔγοπι Εἰβδυ, 8068 ἢ) 861} βυττουπᾶθα Ὀγ ἃ ἀοι]6 οατρ οὗ 
815.15." Ἡθηρβίθην. Βοίίγ. 1ϊ. ν. 187 ἢ, 

3 850 αἷ3ο [6 Ἰμογὰᾷ ορεπϑᾶ {16 δυο οὗ Βαίδδι, ἐμαὶ μ8 8.νὺ7ὺν (86 δῆ 6] 
Ἰητογοθρίίηρ; ΒΒ. νέαν, ἡ ἤοπὰ 8. παύαγαὶ ον μδὰ ποὶ βθθπ, Νιιπι. χχὶϊ, 
18.. ΤἩρηρδίοην, ἃ. (ἰοβομ, Β1], Ρ. 60. 
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ὟΝ 18 τοίδνυγοά Ὀγ Βυάά., . Η. Μίςοϊ. ἀπά ΕἸ. ν. Μίογεσ, ἴο 

ἘΠΙβμα ἀπά 118. βογνδηΐ-- - 688 πος ἄοσνῃ ἰοὸ 1π6 ϑιγτγίδῃ Βοβί. 
Βαὶ {μὲ βαρροϑιεΐοη, οα δοοουπὶ οὗἉ νυ] οι {8686 Γμθο]ορίδῃ8 [δὲ 
1πϑηυβοῖνοβ οοι ρα θα ἰο ἀδυϊαΐθ ἔγοπι 116 οὔθ σὰ πο ἢ τηογο οὔ- 
νἱουβ δηἃ σοηθγα! }ν τϑοοῖνθα τηθαπΐηρσ, “ ΤῊ ΘυτΐΔἢ8 οαπι8 ἄοννῃ 
ἴο δῖπι (Ἐ}188.4),᾽" πατιοὶγ, [πα ἘΠ Ιβμα νγὰβ ἸρΟη ἃ πιοπηίαΐη, [Π6 
ϑυσίδηβ, Οἡ [Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἴῃ ἃ γ]]6 0. 80 (πδὶ ΠΟῪ σου] ρο ποῖ 
ἄονπ, Βαϊ ΟΠ] ἀρ, ὈΥ͂ ΠΟ τηθ8η8 [Ὁ]]ονν8 ἤτοτα 88, ἐμὲ Ἐ]Ι5μ6᾽8 
ΒΥ δῦ 5668 [Π6 τηουηίαίη {]}} οὗ ΠΘΓΥ ομαυϊοίβ δῃὰ ]ιοσβθ8 τουπάὰ 
ἀδουῦΐ Ἐ]15Πα; Ὀαϊ νὴ8 τᾶν ὙΘΓΥ͂ Ὑ76}} ἀπάογβίαπα {ἢ}18 ἀΘβου ρει 
80 {παᾶὶ Βα 88ὺὺ7 {Π6 ΠΘΥῪ οματῖοβ ἀπ Ποῦβ68 ου {Π86 8816 ππουῃ- 
τἰαῖῃ βασττουπαϊηρ [Π6 οἰδγ, ν] ἢ 6116 Θγτῖδπβ οσσαρίοα ἰπ ἃ 11πθ 
ΘΠΘΟπΙμαϑϑίηρ ἴΠ6 Οἰἶγ, Ὑν ΠΟ ΓΘΌΥ (Π6 Θγτίθηβ ἰπ [Π6 νἱβίομ ρϑῖ- 
μια ρ08 χυϊθ ναηϊϑῃθαά ἔτοτα ἢἷ8 νΐθνγ, 88 ἴῃ ΘοϑίΔΟΥ ἴῃ6 ὈΟΑΙ]Υ ΘΥ6 18 
᾿ι80.}}Υ οἰοβθά. 866. {16 ῥγοοῦβ οὗ 1818 ἴῃ Ηδηρβίθῃηρ. ἃ. αἰββοὶ. 
ΒΙ]. ρ. 181 ΕἾ ὙΠ ΒΠπάπθβ8, ἢ οι [π6 ΘΥγδη8 γα σῸ 
ϑ:ω ἔθη, 18. 4180 πιθηΐαὶ Ὁ] πάποϑ8, ἃ βίδίθ οὗ τωϑηΐ] 1] βίο ἐμ 
ΜΕΘ ἃ τῆδπ ὙΠ Βθοῖῃρ᾽ Θγ68 γοῦ 8668 ποῦ ψνμδὶ 18 σσῃς (οΟμΡ. 
708. νἱ. 10.) Ὑῖ8 ἕλος αἶβο, ἃ8. ἸηϑῃΥ Θχροβίϊουβ ἤδνθ ποίϊοθα, 
[85 118 ἐοαπάεϊοι ᾿ῃ 1π6 Ῥοπίδίθθοι, ἰπ θη. χὶχ. 11, μοτα ἔπ 6 
ϑοάοιηῖοβ γγ6 ΣΧ βηλ θη 1 Ὀ]ΠΠἀΠι688 ὈΥ {Π6 Δηρθ] οὗ ἴμο 1μογά, 
161|6 ΟΠΙῪ Οἴμ6 ΣΡ Ραββασα ἴῃ οἷ ΤΥ) 15 ἔοαπά, Υ. 19, ΤῈθ 

νογάβ οὐ Ε]1588, “ ΤῊ Ϊ8 15 ποὺ 8}:6 γγαγ,᾽ οἷς., οομίδίῃ δὰ ἀπίγαῃ, 
Δηα δ76 ἴο "6 ἡπάρεα οὗ 18 ΘυθγῪ βιχαίαρϑι, ΕΥ̓ Ἡ ΒΙ Ομ [6 ΘΏΘΙΩΥ͂ 
15. ἀθοεῖνοα.} 

γν. 21---98. ἘΠ]15Β8Πὰ ἔοσραάο Κίηρ “6 Βοσαμι ἴο 5140 18:6 Θῃβπλ 68 
Ἰοὰ ἴο μἷπι, θθοδυβα 6 μά ποῖ δίκῃ {πη ἴῃ ὑγα 7) δῃά δαάν βοὰ 
δὲπι ταῖμοῦ ἴο δηΐογίδίπ ἘΠ 6 πὶ τ, 6}} ἀπὰ βοηὰ ἔδθτα 80 Κ τὸ ἐμοῖς 
τιδβίοσ. ΤΠ ϑθ]εςς οὐἉἁ [18 τηθαϑιγα 88 0 Βῃουγ ὑμ6 ϑυσίδῃβ 
τπαῖ {ΠΕΥ Βαά ἰο ἀο ὙΠ ἃ ργορμδὲ οὗἩ “6)ιονδῇ, δραϊηβῦ γμοπὶ 
1Π6Υ οου]ά ἀναῖ} ποιίηρ, δῃὰ {π8 ἴο πιακα ἔπθπὰ αύσᾶγο οὐ {Π|6 
δαϊμοτὶεν οὗ τα ρτορμοῖ, δηά ἐπϑγοῖῃ {π8 οπηηἱροίθποθ οὔ π αἀοὰ 
οὗ 5γαθὶ. “1118 οδήθοι τνοῦ]ὰ ἤαγβ θβθη ἀθέβαϊβα 16 Φ Βόγατι μα 
Ῥαΐ ἴὸ ἀθϑίῃ {8686 ϑιθηιΐθβ μθη ἀθ νογθα ἱπίο μΐβ Βδῃ 8, θ6- 

1 ΤΊ βογυρ]68, τ μῖοῖ ΜΊΟΒΑΘ6118. ταῖβαεβ δρδὶπβὲ {Π6 νϑγίβιπ πᾶ 6 οἱ 
στ μδὶ ἰβ γοϊαίθὰ ν. 20, Ἅὁῃ]Ἱν ργονθ {μδὺ μ6 μιδὰ 1688 ἐδί τ ἰπ [86 Ὀ᾿νίμο 
Ῥονγοσ οὗ {μι ργορμοὶ {μδῃ θμοόσαῖα 86 ἐῖηρ οὗ 1βγϑοὶ πιδᾶ : [Π6Ὺ ὁδη- 
ποί Βῆδια (Π6 ἰγὰ τ οὗ (Π6 παυγδῖνθ. 
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οδῦδθ ἔπ Ἔχαβρογδίίομ ἔμογοῦυ ργοάποθα ΝΟ] μανθ ργενθηιδαά 
186 τεοορπίίοη οὗ {86 Ὠϊνίπθ οπιηἱροίθηοθ τ υθα!ηρ 186} ἴῃ Ἐδ18 
ΟΟΟΌΣΤομοο. Απά δυθ ἰῃ ἃ ρο] οὶ] ροΐηῦ οὗ υἱϑνγ {π|8 ΘΟΌΣΒΘ 
88 ἸΏΟ0Γ6 οογτοὶ δ οοπάποῖνα ἰο ρϑᾶοθ ἔμϑῃ ἐπ δχϑοιίϊοῃ ργὸ- 
Ροβϑά ὉΥ ἴδ Κίηρ, 88 ἴδπιε ονοπῦ ββευγθα (866 ν. 28.) ΤῊΘ Ἵἐποιΐα8 
ΓΘ τι θ 8 }} 7 οοπαθοσθά, δηα σοπουποϑά {86 αἰζοπηρί ἴο 65.815} 
ἴπ [86 ο]4 ΜΑΥ ἃ τηδίθυίδὶ Βαργθιηδου.--- ἡ ὋΝ ϑοπιρ. τ. 18.-- 

ΤῈο ποσάβ, νυ. 22. ΓΡῸ τ᾿ ὝΕΣ ταοδὲ Χροβίουϑ υηάεν- 

βίδα 848 ἃ ΄αρβίϊομ, Ὡς πουϊάϑὲ ἴμοα θη ἐμοβο σσβοῖαὺ. τὼ 

τηδὶ 18, 48 (ῃοὰ ἀοβὲ ποῖ οἴ ΒΕ 186 ΒΥ {ΠΥ ΡΥ ἸΒοποτβ οὗ νχὰγ δας 
βραγοϑὶ ἐῃϑῖγ ᾿ΐνϑϑ, τα 1688 τηαγϑϑῦ ἔδιοιι 818 ἔμ086 σγοσα τῃοα 
μιαβὲ ποῖ (βϑῃ ἴῃ ψᾶγ, Βαΐ {818 ἀγρῃαμλθπῦ νου] τοϑὲ ὁπ ἃ βὰρ0- 

Ῥοϑι τοι τ ἢ  Θμογδπι δα ΒΟΑΡΟΘΙΥ͂ γαγταπίθα, πϑιηο]γ, ἐπαύ μ6 
δὰ δοίθα τλοσθ τ] ]γ ἰοταγά ᾿ΐ8 Θημθπιΐθβ ἴμδπ [Π6 οσυδίομι ἀπά 
τισιν οὗ νὰσ δῃὰ [μ6 Ἰαν οὗ Μοβοβ (Πευϊ. χσ. 18) τϑχυϊγοά. 
Βυΐϊ ϑνεπ ἰδ {818 Βυρροβίἄοῃ τγθῦθ νγ6}}-οη 464, μον 8114}1} τὴ 
Τϑοομοῖθ νἢ 16 (86 ἴδοί, πᾶῦ {π6 οἰμουνῖδθ 80 τ]ὰ Κίπνσ 
ἈΘΙΘ 4}} δ ποθ τ ιβιθα ἴο δοῖ προσ βιυοὐγ ὑμ8π 86 αν τὰ- 
χαυϊγεά, ἀπά {π6 ουβίοτηβ οὗ νὰ ἰπ 81} ποῖ αὐίθυγ Ὀατθάγοιιβ 
πο Β Δ] ον, ἀπά ἰο ρα ἴο ἴδ6 βυγογὰ θῃθηθβ τ μοπὶ πο μδὰ 
ποῖ θη ἴῃ ὀρθὰ Ὀαι!]οῖ Ἐοραγάρὰ 858 ἃ απρβίίοι,, ἔθη, ἔμΟῪ 
ΒΡΡΘΆΓ ἴο 126 ἴο μῖνβ Ὧ0 [ο]6γᾺ0]6 86:86, ΑΙ ΠΠουρἢ Ἔνθ Εν. (τ. 
ὃ 448) 5111} Πο] 48 {π6 : Ὀοίοσθ ῶνἮ ἴο "86 ἰμϊοιτοραίίνοῖ 1] 

ἐἰοζοίοτο ἀπάοσβίαπὰ ἔβοτα τὴῈμ ἐμ6 ὉΜα]ά,, ὅ5γγ., 46 Ὑ οἰίθ, δῃὰ 
Μααν. {ΠῸ8 : [8080 βοτὰ ἴμοα ἰαἰκοϑὲ Εξτ ϑνοσγὰ δῃά μον, [δὲ 
18) ἴῃ ορϑη θ8[61|6, ἰῃοα τιγοϑὺ ραΐ ἰο ἀθαίϊι, 88 86 ἰδνὺ ἀθιιδηάβ, 
Ῥαΐ πού ἴμοβοὸ σβοηι 1 πᾶνθ Ὀγουρῃὲ ἴο ἔθοθ. 18 5θῃ8θ {88 
οοπίοχί ουϊἀθμεὶγ ἀθπιαπάβ8. Βαϊ τλιθῖμον {Π6 Σ Ὀεΐοσβ ὝΦΉ ὃῈ 

186 δγίίοἶθ ἴῃ [Π0 86η80 οὗἨἍ ἴμ6 ἀδιμομπδβίγαινθ Ῥτοποιλῃ, 88 (68. 
(μϑμγροθῦ. Ρ. 754, ἀπά ατ. ὃ 122 α) ἀββιιπιθθ, οὐ 8 ἰο 6 [8 Κθὴ 
Ὑὴἢ Μδαγ. ἴου δ ΓΙῸΣ οὗ [86 ρθη, 1 νοπίυτθ ποῖ ἰο ἀδέθστηϊμθ. 
Μδαγειβ οδ]δοιίοη, {παὶ »γ 1μ6 ἀγίῖς]6 βου] ά ποῖ πᾶνθ ἃ ραίδοι 
Ὀοίογθ κς, 18 βοὶ δ8146 ὈΥ͂ ἔπ αβϑβυτηρέοη, [πδὲ {Π6 Μαβογ. τοραγάθά 
1. δ8 [6 δυίῖο]6.---, 28. “ Απὰἁ μθ ρῥγοραγθά ἴογ ἔμεπι ἃ στοϑὲ 
οηἰογίδἰ πτηθηϊ.᾽ ΓΤῚΣ ΓΤῚΞ τη ϑῃ8 ΒΕΙΘ ἴ0 ὑΓΘΡΑΙΘ ἃ δδπααβῖ ; ὁῃ 

ΕἸ σφαγεῖεν, φησὶν, οὐ γνωσθήσεται τῆς θαυματουργίας τὸ μέγεθος" εἰ δὲ 
ὑγιεῖς ἀπέλθοιεν πρὸς τὸν ἀποστέλλοντα, μαθήσεται κἀκεῖνος τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ἡμετέρου τὴν δύναμιν. ΤἈθοά. δπὰ Ῥ;ΣΌΟΟΡ. 
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ἘΜ15 4}} ἰὨ ουργθίθιβ ἃγθ ἀὑτοϑᾶ, μαΐ ἴἃ 18 γϑὺγ αἰ οι! ἴο ἀογῖνο 
ἘΒῖ8 τηθαπίπρ' ΠΌτα 3, ΥΥ ΒΓ (ἐδ. 8.0.) ἈΒΒΆΓΑΘΒ [ΠΓ6Θ Βέθμ18 
τιηϊτοά ἴῃ πὸ τογὰ σὴ τ (Π6 [Ὁ]]ονῖπρ ὈΥΪΠΙΑΓῪ τηθδηΐησβ. 

1. γοαάϊι -- " δῃα οΓ,. 2. ἐπεῖξ τι, κ΄ σοπάιωῖξ τέπι, 8. ϑρυΐαε 

ἐγιδείδιιδξ τες (ς «5. λοορίθῖο ὀποερίέ, 6ε8. (ἐλ66. 11, 111 5.) ΟὨΪΥ ἔνο, 

)ροαϊΐε απὰ δπιΐέ, 48 α͵8ὸ Εἰ ἄγϑδ ἴῃ Οὐποογά. 8.υ. Βοιῃ σοππθοῖ 
186 τιεδηίηρ τϑαυϊγοά ὈΥ͂ ἴΠ6 οοηϊοχῦ ἱπ ΟἿ ρϑβθαρθ Ὑ]Ὲ} δηνίξ, 

- Θ6θοη. σὴ ποὰΐ ΔΠΥ ἱπίοσνθηΐηρ ἰάθα8, ΕἾτϑι ὈῪ ἴ8Π6 ταϊ4 416 ἔογηι 
Ῥατανε διὰ ἴΠ6 σοι ραγίβοῃ ΜῊ ἢ ΣΤΎΓῚ οοχιόνδ (Ἶ ἴθ τι μδῖ ἀϊαϊοοξ 

Ἠ88 ΣΤΟΓῚ {π|8 τιϑδηΐηρ 1) 46 ἀρραταΐϊε δριιῖὶ, ὙΠ τοραγά ἴο 189 

ΒΡΡΘΔΙ ἴο Αγδθῖο ὑβαρθ ςς,5 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ8 ἰο {μ6 ΗΘ. ΝΡ [Ὁ 

(41]}, ἰῃ 106 Β6η86 οὗ ἰην!ἴηρ, ὈϊΔαϊπρ ἴο ἃ ἔδβαβέ, ποί, ἃβ (ὑββθῃ. 

ἐ. 6. ἴι. 112. οοπ]θοΐαχαβ, ἰπ [6 βθπβθ οδυίαπι δωπάϊΐ, ἀπὰς, 88 

Τφεσίδίϊγ, ἰῃ οοπ]. Υἱ. ἀπά νἱ11.,) ([ῃ6 δὐϑίρῃβα τηθδηΐηρ σοπάμαϊξ 

γπι, Ὀτπΐ ἴῃ οοη). ἱ. 1δ τηθδῃ8 ΟΠ]Ὺ γοάϊέ, ἀπ 18 τς ἐς. Γ, ΘοΙΏρ. 

Ἐτογίαρ, ἰφ. Αταῦ. ἵν. Ρ. 81. ὙὙὴηθ ἈρρθᾺ] ἴο ἐῃ9 Αγὐδθ. ἔμθῦθ- 
ἔογθ Ῥσονθϑ ποίην ; δῃὰ θύϑὴ ἰδ ὑπο γθ ὙΘΥΘ 8ΟΙΌ 8}. ὕνγο νϑσῦδ] 

Βίεπι8 ἴῃ Αγδδίο., 7 ἀπά ὡς, οὗ ἀἸβδγθης ῥυϊπιαγν τηθδηίηρβ, γοὶ 

1: ᾽ἴ6 ἤσβε ἴο Ὅ6 Θῃαυΐτοα, μέ μοῦ ἘΠΘῪ ἀο ποῖ σα Όδοκ [0 ἃ οοια- 
ΤΑΟῚ ὈΓΙΠΊΔΙΎ ταθαηΐηρ' ΒοΐΌγΘ γγ νϑπίασθ ἴο ὑγα βίο [Π6 υϑαρθ 
οὗ {86 τίου δῃᾷὰ ποτ ουἱεἰναϊοα ἀΐαἰθοὶ το ἐΠ6 ῬοοσοΣ δπὰ 1685 
ἀονοϊοροα Ηθῦτονν ἰαπράαρθ, 88 {Π6 ἰοσπιδίοη οὐ Ἰδηρσιαρα ῥσο- 
οοϑάβ παίαγα]ν, ποῖ ἴο {1160 σοτη δἰ πίηρ' οὗὨ ΒΟΥΘΓΆΪ τοοῖβ 'πίο οἢ6, 
Ῥαΐ ἱπνθγβαὶυ τὸ [Π6 ΒΡ} Π Πρ ἀρ οὗ ὉΠ ΓΥ ἰπίο τ] ἰρ] ον. Υῇ6 
816 ὑπ βθηῖ Ὅ8οκΚ ἴο [86 ἩΘΌΓΟΥ Βρθϑοῖ ὑϑᾶρθ. [}6πἡ {{Π|8 {Π6 
τοθδηίηρ δημξ ἀοθ8 ἠοῖ ἀρρϑὰγ ἤοτα Ποαΐ. ἴ1. 6 ἀπά Ηοϑ8. 111. 2 δ8 
8Ππι ἱπάθροπαάθηϊ ὈΥΙΠΊΑΓΥ ταθδηΐπῃρ οΟ]]αΐογαὶ τ ἢ γοαἰέ, Βαϊ ΣΤ 
ἦπ θοΥδι ΡΙα668 τηδ  Ὀ6 Θχρ  αἰπϑά ἔγτοτα {πὸ ἔπ πάδιηθηϊαὶ πηθδηΐηρ 
"αἰ. Αἱ ἴδ θαβὶβ οὔ "8 Ἔχργϑβδίοῃ, θα. 11, 6, ΏΞΞ Ὁ ΓΤῚ3 

ἴο ῥσοουσα υγαίου ὙΠ ΤΠΟΠΘΥ, 1168 ἴμ6 τϑίδσεηςσα ἰὸ 1μ6 ἀϊσρίπρ 
οΥΓ οἰδἔογῃβ (θη. χχυΐ. 26; Εχ. χχὶ. 88, οἷς.) τυ ΓΘ Υ ταῦρον γα 8 
υϑθδ!!}γ ργοουγοᾶ, ἀπά ἴῃ Ηοβ. 112. 2, ΣγῚ πιθδηβ ποι ϊηρ θαὲ 
ΡῬτοσατγίηρ, δοαυϊ την, ρϑΙ Πρ ροβδβοββίοῃ, αἴοσ [μ6 ουϑίομι τλθῃ- 
τἰοποά, θοαΐ. χυ. 17; οορ. Ηθηρβίοηρ. ΟἸ γίβίοὶ. 111. Ρ. 29. 
ὙΠῸ γαά. Τγ [88 οἡ {Π9 Ὑ0]6 ΟὨΪΥ ΟἿὯΘ ΡΥΪΠΙΔΙΎ τηθδηϊηρ, 
ΠΆΠΊΘΪΥ, 7οαϊξ, το ἀἰὶσ. ὙΠῸ ἰάθα οὐ ἀϊρρίῃρ ρβ88θ8, Βούνθυθῦ, 
δταάυλ!ν ᾿ἱπίο {Π6 τ]ὰ Γ ἰάθα οὗὨ πηβκίηρ τοϑ αν, ρυθραυτπρ, ῥΡτὸ- 
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ουὐτῖηρ,-ραάγανθ, ἀρραγαγο, οοπιραγανθ. ΤῊΪ5 ΓΓΔΏΒΙΠΟΙ 18 566 ἢ 
ἵπ ΒΌ0ἢ ρβϑαρθθ 88 (ὑϑθῃ. ]. ὅ, τ μογΘ ἴῃ ἴμ6 πογάβ οὗ Ψδςο}, 
“ ΒΌΓΥ [Ω6 ἴῃ ΤΩΥ̓ Κ,ΥανΘ ὖ ὙΠ δα ἰπ τΠς απ οὗἨ Οδῃπδη," 

ΣΤῚΣ ᾿πθ8}8 ποῖ ἴο αἷρ, θυΐῦ [0 τηα 6 γϑϑᾶγ ; [ὉΓ Φ8οοὸ» δά ἀϊσροά 
ΠΟ ζτϑνθ [Ὁ Β1ιη86}} ἴπ Οὐδηδδαπ, θὰ ΤΉΘΓΘΙῪ ροββοββθά ἴποσ ἃ 
ΒΘ ΘΠ ΑΥΎ θατῖαὶ ρ]αοθ ραγομαβθὰ Ὁ ΑὈγαμαηὶ ἴῃ [Π6 οᾶνο οὗ 
Μδομροὶδὴ ἰῃ Ηδθτοη, ἰπ νυ ΐοὰ μ6 νυ ἰ8ηθά ἴο 06 Ὀαγὶθά, οοτῃρ. 
αοῃη. χΙῖχ. 31 ἢ, ψ ἢ χχῆϊ, 19 ἢ, ὙΠ τηθϑηΐϊηρ ραγαγα ΒΒ ο68 
Αἰ80 ἴῃ ΟἿΣ Ῥᾷβ8α 96, ἜνχΑΣ ΣΤῚΣ ΓΙῚΞ Πηθδῃ8 ΟὨΪΥ ραγαυϊΐ αρρα- 

γαΐωι πιασπῖι. ὙΠαΐ {1118 ρχονυϊἀϊπρσ, ργθραυῖηρ, ΤΟίαΓΒ 0 δπ 
δπίογίαϊ ππλθηΐ, 18 ἐπ ρ} 16, ποὺ ἴῃ [6 ψογάβ ὈΥ͂ ἐμϑιηβαῖγαβθ, Βαξ 
ἴῃ [86 σοπποοίίοῃ, ἰῃ 16 ψογάβ, “ βεῖ Ὀγθαὰ δηὰ νναῖθσ Βοΐοσα 
τῆ θαι," ἀπά “ἐδ ν αἷϑ δῃὰ ἀγδηὶ.." Ὁ} ἰδϑὶ σογάβ : “" Απά τὰς 
Ῥθδπά5 οὗὨἩ Αγϑίῃ οᾶπιθ πὸ τποσα ἱπίο {π6 ἰαπά οὗὨ 15γ88],᾽ ἀγ ποῖ ἴο 
Ἠ6 γεϑισοιθα Ὁ Βαρρ]θιμθηΐβ, Βα ς ἢ 88, ἴοσ ἃ Ἰοπρ᾽ ἔϊπ|6, ΟΥὁ τὐσοπέδ 
Εἰώδα (Ὁ. ἃ 1,6ρ.}), Ῥαὶ τῃ6 τμουρῃῦ 18: [86 ἱπουγβίοβ οὗ ἐμ8 
Βγτίδηβ ἰῇ ργθάδίοσυ θα πα8 οθαβϑᾶ ἤοσῃ ἐπ 18 {ϊπι6, δἰ μου ρα 1π6 
ΤΕΡΌΪΑΓ νὰν τοἰαϊθα ἴῃ 186 ΤὉ]]ονῖπ ραββαρθ ὑγγὰ8 ποὶ ὑβογθΥ 
Θχοϊαἀοά, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΗ ΥἹ. 24---νΝ 1]. 20. 

Ἐ1Π1ΒΗᾺ ΑΝΝΟΌΝΟΒΒ, ὈΌΕΙΝΟ Α ἘΆΜΙΝΕ ΙΝ ΒΑΜΑΒΙΔ, ΤΗΕΒΕ 

ΒΌΡΘΡΕΝ ΟΟΟὕΒΕΕΝΟΕ ΟΕ ΟΕΒΑΤ ΟΠΕΒΑΡΝΕΒΒ. 

γν. 34---29.. Ιῃ ἃ βίερε ὈῪ Βεπμδάδα {πτα ἀγοβθ 80 ἀγεδάβα 
ἃ ἴλτηῖπθ ἴῃ βϑϑιηδυῖα, ἐμαὶ ἃ τοῦ μοῦ δοουβθά δποίμοῦ Ὀθίοσθ ἐμ 6 
Κίηρ οὗ μοὶ Κεθρίῃρ μ8ῦ ἀρτθϑηγθηΐ ἰο β[αυ ποὺ ομ"]α ἴον [Ὁοά, 88 
8118 μθ 861} δὰ ἀοη6.---Ὗ. 25. “4 {ΠΠπ|}]} Δῃ 4888 μθδα οοϑὺ οἰ ρβῖν 
8|6 Κε6]8 οὗ βιϊ νον, δῃά [Π9 ἔθασίῃ ρατί οὗ ἃ οδὺ οὗ ἀονοβ ἀπηρ ἔνθ 
ΒΗ 6 [Κ6]8 οὗἉ βϊνοσγ,, ὙὍὴ6 888 νγᾶβ 8. ἀῃοθαη δηΐγηδὶ, ἀπά 115 ἤθ5ἢ 
{πογθίογθ νγ88 ποῦ 8] ονγβά ἴο θὲ θαΐθῃ; δῖ πϑοθββὶυ Κπονν8 ὯῸ 
Ιανν. ὍΠ6 Ἰιοδά οἵ 1Π6 888 18 Ὀ68:465 [9 ννογβὺ ραγί οὔ 1Π8 ννῃο]8 
ΔΗΪΠ18] ἴο δα... ΕἸ ΡΒΕΥ 586 |κ6]8, ἃ8 [0:8 σομληοῃ ΟΥ 5ϑίθ βῇθκοὶ 
ΟΠΪΥ σ8η Ὀ6 ᾿πρϑπὲ ἤθγθ, ὙΒ1 ἢ Βογίθθαι (2. (οβοἢ. ἀ. 18γ. Ρ. 49) 

2 Ρ 



2 ΚΙΝΟΒ Υἱ. 24---290, 897 

ποπιρυίοβ αἱ (101 ρστβ8.) 153 ρϑηςό, ἀπιουπὶ ἴο δρουὶ ὅ, ὅ8.ἩὌ Α 
Τουσ} ρατὶ οὗ ἃ οἂῦ -- ἃ ξέστης (Ζο86ρἈ. ΑΙ πέΐᾳ. ἰχ. 4, 4), ννὰβ 
1Π6 Βιλα]]οδὲ ΟΥ̓ τηθϑϑυσα οὗ 86 Ηοῦγονβ, 27.58 Ῥατσῖβ οὐδ. 
1ποἢ68 (866 Βογίμοδυ, Ρ. 6 ἀπά 78.) ΕἾνθ βῃθκοὶβὀ 68 44.--- 
Ὁ Δοοογάϊηρ ἴο ὑπ ΘΙΒΙΌΝ, 18 το ΡῈ τϑϑὰ τ 5} ὙὝΓΤ 

ἐιποτοπιότιία οοἰπηιδαγιπι, ἴον σΒῖοῖλ {86 Μάββογ. πᾶνο βυυδϑεξαϊοά 
1116 Θαρ ἢ τα βεῖο 55} ΥῚ “συ, ργοωυΐηι οοἰμπιδανιι. ΤῊΘ 

πιθδπίηρ οὗ [ῃ6 σψοτὰ 18 οογίαϊη, θαΐ ἰδ ἰΒ ἀου θεία] τ μοῖθον 186 
ῬὮΏΣΑΒα ΒΘΙΘ τι68}8 δοίιδὶ ἀονοβ ἀσην, ΟΥ, ΔΙ͂ΟΣ [Π6 ΔηΔΙΟΡΎ 
οὗ 186 δϑγιίηδη δχργοβϑίοῃ, ἀθν}}᾽}8 ἀτηρ, ἔογ αϑαξοιϊ 48, ΟἹ]Υ 8 
πγοϊο πο ἀγίϊο]ο οἵ ἔοοά ἴτοῦι {6 νϑροϑίδυ]θ Κἰησάοῃι, ἰο ακ8 ὰπ- 
Κῆοσῃ. Βοοβαχὶ (Πίοτοζ. Β. 1. Ο.. 7), αἴοσ ἢθ [88 βοὲ 5146. 88 
ΘΥΤΟΏΘΟυΒ βονθῃ αἰ ἤθυθηΐ ορί ΠΙ0η8, Ὁ Ἔχαπαρῖο, [μα ἀονο᾿β ἀμμρ; 
Ὑγ88 566 88 54}} Δηἀ 8ρίο68, ΟΥ ἔῸΓ [16], οὐ [Ὁ πιδηατίηρ μ6 ἢ 6148 
πὶ [86 οἰξγ, ἀπ 8ὸ οὔ, 88 θηἀθανοῦγθα σι στοαΐ Ἰραγτΐηρ [0 
Ρζονς, {πδ΄ ἀονθ᾿β ἀππρ Π6ΓΘ πιθϑῃ8 γοδβίθα ομῖςκΚ ρ688, 8116 ΒΥ 

-“υε 

1ῃ6 ΑὐδθΒ ῬΓΟρΟΙΪΥ. χλϑ, ἀηὰ οἤἴθῃθγ ἱπιργορθιῖν ἀνθ ον 

Βρδγγουν 8 ἀπηρ.ῖ [ἡ {Π18 ργοοῦ 80 τημοῖι 8 ςογγθοῖ, ἵμαὲ, νἰλὰ! 

ἄόνδα Αἰεαϊὲ ἰβ ο41164 Ὀγ ἴπ6 Αταῦβ 150 ἀουθ᾽ βου βρδυγονὴβ ἀυῃρ; 
Ῥαξ [86 ἔἈχίμοῦ ῥγοοῦ, ἐμαὶ {μ18 ρ]αηὶ 8 οἱσθνὲδ σθΉιι8, ταϑῖ8, ἃ8 

Οεἰβίπιβ 88 βῆονγῃ (Βίθσοῦ. 11. Ρ. 288 8), οπ ἃ δοῃἤιβίοῃ οὗ ς»α.:- 

οἷον ΜᾺ γῶς5. ϑαΐδα εἰ ἀπιατα ρίαπία, ἴῃ [Π6 Ατϑδῖς δα ΠΟΥ 

υοίοα Ὀγ Βοοβματί. ὙῊΘ τϑββοβ, μουγονοσ, ὈΥ σἱοι (618. ἰ1. ρ. 

80 ΕἾ νἼβμε8 ἴο ῥσονθ ἴΠ8 ΡΙΌροΥ τηθαπΐηρ οὗὨ [88 οχργοββίοῃ, 18 
ΟΠΪΥ ὁπ6 δάτηϊββὶ Ὁ]8 'ῃ ΟἿΣ ραβϑαρθ, ἃγθ ποῖ δΟϑοϊ αὐθὶυ Ὀἰπαϊπρ, 
ΔΙΙΒΟΌρΡἢ “9 ό86ρῃ. ((ἀ6 δοῖϊο “μά. ν. 18, 1) ταϊαῖθϑ [μὲ ἴῃ ἐπ 
βῖίθρε οὔ ογυβαίϑιῃ ὈΥ̓͂ ΤΊ 8, {π6 Ἀτηΐῃθ νγὰ8 80 δχίγθιηθ, [μὲ ἴζϑη 
Βοδ Πα [6 56, ΓΒ δη4 ραί]οτοά οἷά ἀὰπρ ἀπά δχογθιιθηξ [Ὁ 
(οοά, ἰο ψθΐοῃ (618. 1.5. 88 δαἀθὰ ἔνο ἰθβεϊηομΐθθ ἤοπη τΠ6 
Θρϑδηΐβη ἀπ ΕΠ ρ] 5}. Ἰυἰβίοσιοβ οἱ [μ6 ἔοαγίθοπθ σθηΐασγ. 1686 
ἔλοϊβ ῥσουθ πὸ ἀουδὺ {86 ροββ: δ} γ, Θυθη {π6 ῥσο θα 1 γ, οὗ ἢ 
᾿Ποσαὶ τηθδηΐηρ, Ὀαδ τοὶ 118 πϑοθββίζυ, ἴογ στ ἰο γθαβοη 6 
τοίγαϊη σὰ (ἀεβθαΐαθ ({π68. 1. 616) ἴτοπι ἀδβοίάϊηρ.---, 21. 
“᾿ νῦν ΡῈ ΦΝαᾺΥ 1 “εποναῖ Β6Ιρ {π66. Μάδιγ, μια8 75 Ε}γ 

1 Ἐοκβίϑᾶ οἴοκ ρθα8 δγθ ϑδίθῃ ἴῃ {86 Εἰδϑὲ 88 ἃ ἀ θ᾽ Ἰσβοῦ ἴῸΣ ἃ ἀβββογί, 
866 ἤατγιῃ. Βϑορδολί, ἱ. ρ. 2565 ἢ, 

΄ 
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ἀθοϊατοά αραϊηϑὲ ([Π6 δχρ᾽απαίίοῃ οὔ ΌΝ ὈῪ ηἰδὲ, Ὀὰδ 18. οσσῃ 

ταθδηϊηρ' ὑθΡ 60} μὲ [6ιι8 ἐθ ϑοτυθέ ἴΒ ποῖ δυτδη θα ὈΥ {86 ραξβασθϑ 
116 αυοίεβ8, ἈΚ. χ]!. 8,]. 8, οχχὶ. ὃ, ϑοηρ νἹῖ. ὃ, ἴογ ἴῃ 41} {}16868 ραδββ 
Ὧν βίαπάθ Ὀοΐοσθ ἔπ βαΐαγα ἴῃ {Π|6 86 186, ΠιΎ 6 ποῖ, ὙΠπ8 ἴξ 

σου Ἱὰ Ὅ6 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰο ἀπάογβίαηα ἴΐ, τηᾶν “6μονα ποῖ Βμορ 
66, ἀπά {π9 8688 δϑβίσῃϑα Ὀγ Ο]6γ. ρογἄαΐ 6 «7οδουα, πτου]ὰ Ὀ6 
οδίαϊποα, Το οἴμδι πιθδπίηρ ργοροβοά ὈὉγΥ Μδγ. οδπ δοπθ ὃ6 
τηδἰηἰαϊηθᾷ : πὸ 86. πιὸ αὐθα8 ργδεῖδιιδ ἐμΐδ, ἼΔΥ, {Πι| 185, ἀο ποῖ 
τηῖ8, Βρθαῖ ποῦ ἴο πιὸ ἔοσ μ6]ρ.. ἴσῃ [88 οουίδϊη!ν (ἰ5 τηϑδιΐησ. 
ἐπ αι ἱ. 18. Μδαν. 18 ὑτόπρ, 8180, θη [16 δσρ  δῖηβ {Π|6 στοσάβ, 
“ὙΉΘΠοΘ 584}}1 μοῖρ ἔπ ὃ Ετοπὶ (86 {Πτθϑίησ- σον, οὐ 18 
ὙΠ ΠΘ- ΓΕ58,᾽ 45 [Π τηοϑὲ δ᾽ ΕΓΘΥ ᾿ΤΟΩΥ͂ οπ {86 ραγί οὔ [Π6 δ χοθββί νου 
Ῥτονοκαά Κίηρ. Εον {π6 Κίῃρ 15 οσίγομλοὶυ οχοϊθά οἢ]Ὺ ΒΥ ἐπ6 
ΦΟονίησ ᾿ἀθανί-τοπαΐηρ' τοῖα] οὐ {86 σοδη. ΤῊΘ πογάβ μανα 
ΒΙΠΊΡΙΥ 86 ταθϑηΐηρ, 1 σδη Π6ὶρ [866 ποῖ ΠῈΣ συ ἢ ΟΟΥΤΙ ΠΟΥ ὙγῖΠ6, 
Ὑἱ ἢ ποι ίηρ οἰἴμοῦ ἴο αὶ οὐ ἀσῖπκ, Ὀθοᾶιβα 1 ταγ86}}6 μανθ πο- 
τῆϊηρ πιοῦθ. 1} μαὰ θθθῃ ϑχαβρογαϊθα αἱ ἤγβί ὈΥ͂ ΠῸΣ ΟΥῪ ἴοσ 
μι ὶρ, ἢθ ψου]ὰ ποῦ πᾶνε ἔασι μον δπαυϊγοα : ἼΤΩ σ] δὶ 15. ἐν 

ΤΕαποΒε Υ (νυν. 28.}} " 
γν. 80---38. Ἡοττῖβοα Ὀγ {π᾿ βῃοοκίηρ γϑεϊξαὶ οὔ ἔπ 8 σσοϊηδῃ, 

186 Κίπρ' ΓΘ Π 45 8 σαγπλοπὶ (οοπρ. οἡ ν. 7)» ΠΘΓΘΌΥ ἰδ θΘοοπη65 
Ταϑηϊδϑι, ὑπαὶ ἢ6 ὙθᾶσΒ ἃ ῬΘη ΘΠ Ε184] ραγπηθηὶ ΘΟΏΡ. οἢ 1 
ΚΙ. χχῖ. 27) ου μἷβ θοάγ. Βαΐ ψῃϑίμοσ [Π6 Βοῖτὸῦ οὗ {μ6 Κίησ 
ΔΥΟ86 ΠΌΪΩ [88 8016 ἱπιροτὲ οὗ [Π6 συ σθοβ δηὰ ἀθηπποϊδιίομβ οὗ 
186 ἰανγ θοίησ Ὀγουρηῦ ἰο ἢἷ8. ταϊπα ὈΥ ἐμ Πουγῖθ]6 γονοϊαϊΐοη οὗ 
189 ψοϊηδῃ, 18 ποῖ αυ͵ΐθ 80 ουἹάθηΐ 88 Ηβθῃρβίθῃρ. ἴ,. Ρ. 138 ἢ 
ΔΒΘΌΠΊ68. ΕὉΣ 84 [6 ᾿Π5 Δ ΠΕ τοοορηϊβοά ἐπογϑίῃ ἴΠ6 συγθ6 οὗὨἁ 
186 Ῥίνίπο ἰανν, 1818 πσου]ὰ πᾶνὸ 1θὰ ᾿ΐπὶ 8180 ἱπιτηθά δέου ἰὸ 
βἰῃςοσθ τα Πἰδύϊου Ὀθέοσ ἔμ Τωογά, δὰ ποῖ ἴο [π6 ἰπιργθοα- 
εἴοη, δὲ οά ψου]ὰ ῥαπιβῃ μΐπὰ, 1 186 μϑδὰ οἵ Ε]18Π8 τοπιδὶπ 
οα Ἰεΐτα ἰο-ἀαγ. ΤῊΪ8 ἱπιρσγθοδιϊοι, νυν Βΐοἢ Π6 τ 8.168 ἱπηπηθ Ἰδίο  Υ 
10 Θχθοαΐθ, ρΌνθβ, {παὺ Π18 αἰ βέγθββ οὐ ταὶ νγα8 ὯῸ Ἡ ΒΟΪΘϑοτὴ 

1 0 νυ. 28 δῃὰ 29 ατοί., ΟἿθσ., διὰ οὐμβοῦβ ὕδνο γοπηδγκοά, τϑίεσσίρ 
[0 [μον. χχυ. 29; δαί. χχνῆϊ. 58---δ7, (μὲ Βοτο {86 ουγθα οὗ (88 
ἴανν, (αὶ {Π6 πιοίμθσ 8}18}} οαὲ {Π6 ΗΘ} οὗ μθγ οὐγῃι ομ ἡ] άγϑη, 18 ΠἸΠ γα! Ὺ 
1811.ἃ. Α ἠυάρταθπὶ πο πτ88 αἷβο τϑρϑαίθα αὐ {86 ἀθβίγποίίου οὗἉ 
ΨΦαγαβαῖθπι ὈῪ ΝΘΌΠομδάποζζαν δηὰ Τίς, 500 1 8:η. ἷν. 10, δπὰ “όθορΆ. 
ἄε δεῖϊο “μά. νἱ. ὃ, 4. 
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ἤἔταῖο ογΈδ6 τϑοορηϊτοη οἵ ἢΐ8 οὐγῃ στο διοῖ 88 {116 αν οομΐπρ' 
ἴο δἷ8β νίονν τηπβὲ βανθ ῃχοάαοθά, Ὀὰῦ ΟὨΪΥ ἃ σομβθατθποθ οὗ [8 
ςοπίοιηρ δίῃ σ {Π6 Πραγῦ- ΤΟ Πα ἴπρ᾽ ΓΑΙ ΘΘΥῪ [πᾶὲ ΠΟῪ ἴον [86 ἤγβὶ 
{ἰπ|6 βίαπαβ Ὀθίογθ [18 Θγϑϑ ἴῃ 8}} 1ΐ8 ἔτ ρμυ] 688, ἕοσ πίοι μΘ 
τυβῃοα ἴο ψγθαῖς μ18 σθηρθαηοθ οἡ [ἢ 6 ρῥγορἢοῖ, τβοπὶ ἢ Πο]4 ἴο 
θ6 1π6 ῥυΐπιθ οδιι88 οὗ ὕπ6 ἀρρδ!]ξπρ' πϑοοβϑίδν, ὑγο Δ Ό]Ὺ δαδτιθθ 
ἢ μιὰ ρίνϑῃ {Π6 δανίοθ, ποῖ ἴο βατγθηάθν {Π|6 ΟἿ ΕΥ̓͂ ΟὨ ΔΗΥ͂ οοῃάϊ- 
εἴοη, στε ἐπ6 ῥγουηΐβο (μας οὐ που]ὰ ἀθ]ῖνοσ ἔμθῖ ἱΡ ΠΟΥ 
Βα ]6α ἘΠθιηβοῖ νοβ θϑίογθ ᾿ΐτὰ ἰπ Β᾽ ΠΟΘΙῸ σαρϑῃίδῃοο, δπὰ ἰπὰ- 
Ῥίογεά Ηἷβ αἰά. ΒΥ ρυϊθίηνρ ου ἃ ραγπιθηΐ οὗ Βαῖγ, ([ῃ9 Κίπρ Β6- 
Ἰενβά πὶ μὸ δα ἀοῃθ ἢΐβ ρᾶτῇ ; ἀπά βίποο, πού μβίδπαϊηρ ἐΠ18, 
16 οχροοίοα μοῖρ ἀϊά ποῖ σοπιο, μ6 61] ἱπίο ἃ σὰρθ, ὙΒ 1 ἢ γα 8 
ἴο δ6 Θχρβεῃπάρα οὐ {π6ὸ φυόορῆοὶ. ΤῊΪΒ ταρβ διοβθ ἱπάθοά οη]ὺ 
ἔγοπι ἃ τη ΟΠ ΘΠ ΔΙῪ ΘΠ: οπ Οὗ ΔΠΡΘΓ, 8} ΒΟΟΠ ΚΆΥ͂Θ ὙΓΔΥ ἴο [Π6 
Βοίεου νοΐςθ οὗ οοπβοΐίϑῃοο: [π6 Κίηρ μβαβέθηϑα δἶϑι ἴῃ πιθβϑθηροτ,. 
σποῖα ἢ6 Π84 δθηΐ ἰο ὈΘμοδα ἘΠ] 1811, ἴπ οὐ 6 Ηΐπ1861} ἔο ῥσονθηΐ 
τη δχθουζίοη οὐ ἐΠ:6 ἀθδίῃ ογάου νη οι ἢθ μδὰ σίνθῃ ἴῃ ἐπ 
μαϑίθ οἵ εἷ8 δαγτίπρ; τὰρο (νυ. 82); Ῥαξ ἰξ ῥγονθβ {παὶ ἐγ σϑ- 
Ῥεπίδῃοο, ψ ΐοῖι βρσεΐηρβ Ότα {116 τθοορπ οι οὗ [ἢ 6 ΠΘΟΘΒΒΙἐΥ 88 
84 Ἰπάρτηθηϊ ἱτηροβοά ὈΥ [1 1,ογά, νγαβ 58.}}} υσδητηρ ἴῃ [86 Κίπρ. 
ΤῊ δεὶ οὗ ἀοϑρογαϊΐοη ἴο οἷ ἢ18 νἱοϊθην ρϑββίοῃ μδή ᾿αγτῖθά 
πἶπὶ ποῦ ά ἤανο ἴακθη γ͵δοθ, μδα ποῖ πο 1ωογά ῥγοϊθοιοα Ηΐ8 
Ρτορμοῖ, ἀπά γοναὶ ἰὸ ᾿ἷπὶ {Π6 ἀοδίρῃη οὗ {π6 Κίηρ, 8ὸ [μὲ ἢ6 
οου]ὰ ἴα τηθαβϑαγοβ ἴὸ ργουθηΐ 1ν.---Ὗ. 82. ΤῊ 6] άθγβ οὐ 1ῃ6 
ΟἿΕΥ τγοῦθ αϑϑθη] 6 ἴῃ ἴΠπ6 Ποῦβο οὐ {π6 ῥγορῆθε, ρυόθθ]ν ἰὸ 
ΔΒῈΞ ΟΟΌ 86] δπὰ δἱά οἵ [πΠ6 πιδὴ οὔ ἀὐοά, ψβθη {μ6 Κίπρ' βθηῖ 
(ἰἴσψου ἃ πιδῃ ἔοπι θϑίογθ Βὲπι (παπιοῖγ, ἰο θθμθδὰ ἐπ ῥγο- 

Ῥβοῦ), θὰὲ Ὀϑίοσθ [Π6 τπθβϑβθηρον οϑίηθ ἴο τα (188), (86 ῥσο- 
Ῥἢιοὲ ἱπέοσπιθά [86 δ] άδγβ οὐ {16 ἀββίρῃι οὐ {π6 Κίηρ : “(8566 γϑ, 
τιδὲ ἘΠἰ8 βοὴ οὗ ἃ τηυγάογον (} 6πόγαπι, δοοογάϊηρ (0 ροάϊρστϑο δῃὰ 
ἀἰδβροβιξίομ, νγᾶ8 ἃ ρϑπαΐῃθ βοη οὗ ΑΠΌ, [80 τηυγάογου οὗ [π6 ργο- 
Ῥμοῖδ, πὰ οὗ ἔπ ἱπποοθηῦ ΝΝΔΒΟΙΙ) βθῃ 8 ἴο [8 Κ6 δΥΤΑῪ τὰν μοϑᾶ,» 
αμά οοιητηδη 64 ἴμθηὰ ἰο βμαὲ 186 ἀοογ ἀραίηβε 16:68 τη θββθηρΌΓ, 
Δηά ἰο ἀτῖνο Ηἷπι θδοῖ αἱ 116 ἄοοσ, Ὀθοδῦβθ ἢ8 δἰσοδγ δβατὰ 

1π6 ποἶβθ οἵ᾽ Ηἷβ πιδβέθι᾽β ἔϑοϊ αἴδγ μἷἰπι. Τὴθ βίερ οὔ Ἐ]ίβιια νγϑβ 
ΠΟ χοβιϑίβῃοθ οὐ ἐμ6 ἰανγίαϊ αυνμου 68, θαῦ ΟὨ]Υ ἃ ργϑοδαίίοῃ, Ὀγ᾿ 
τ ἢ Β6 ῥγουοηίθα [Π8 δχθοιίϊοῃ οὗ ἢ πητὶρ ιίοουβ βθηξθπος οὗ -- 
ἀθϑιῖ ρσοπουπορά ἴῃ Παβίθ, δη ἃ ἐπ ΓΘ ἀϊὰ ἐπ Κίηρ μὲ πιδ6} δ βοῖν 



400 ᾿ 2 ΚΙΝΘΒ ΥἹΙΙ. 1---2. 

νἱς6.---ἰη ν, 88 {Π6 ὈΓΟΥΤΥ ΟΡ (ἢ 6 Ἔχργεββίοη οοόδϑίοῃϑ βοιῖθ οὔβοα- 
ΤΙ, Ἡ Π1Ο]κ 15 ἴο Ὀ6 γοπιουβα ὈΥ ΒΡ Υἱπα βοῖμα ἐπουριῖβ νυ  ΙΟΒ [ἴα 
ἴη [86 οοπῃροίίοη. “116 μο (Ε]18}8) γοῦ []Κοὰ τ (θὰ ((Β6 
6] 46:8) θ6 014, {116 τηθββθηρῈ Ὁ οᾶπιθ ἄονγῃ απο Ὠϊπι---απα ἢδ δαϊά." 
όσα [Π6 δα Ὀβθαθθης ἱπηροτῦ οἱ {116 Βρθϑοὶ [παΐ [Ὁ]]ονν8, [δ ἀρρθᾶσβ 
{παῖ 10 νγ8 ποῖ ΕἸ] 188 τν 0 ΒΡΟΪΚΘ, ΠΟΡ {Π|6 ΤΩ ΘΒΒΘΠΡῸΣ ΨΠ0 δττῖνθά, 
θυ τπ6 Κίησ. ΤῈ νοῦάβ: “ Βϑῇῃο]ά, {μ}}8 δν}} οοσμθβ8 οὗ [86 
Τιοτὰ. ΥΥῊΥ ββου]ά 1 ναἱξ ἔογ [ῃ6 Ἰμογὰ ΔΏΥ ἰοπρον ἢ" τὸ βυϊ- 
ΔΌΪΘ ποι Γ ἴα {Π6 πιοαϊῃ οὗ [ἢ ΤηΘΒβθη ΡῈ βθηΐ ἰ0 Ἔδχϑοαίβ [86 
δοηΐθῃςθ οὗ ἀθδίῃ, ποὺ ἴῃ {π6 προσ! οὗ ἐπ ΚΙ Πρ᾽Β τα πἰβίθσ, τ μο, 
Δοοογάϊηρ ἰο γῇ]. 2, Πδα οοπιθ ἴο {π6 ρτορῃθδί, Ὀυΐ ΟΠΙΥ ἰπ τπδὲ οὗ 
1η6 Κίηρσ, οα ΒοΙὰ ἐῃ6 ἀθοϊβίομ σοποογηϊηρ {π6 ἔλίο οὔ 1π6 οἰἵΥ 
ἀοροπάθά, ΤΠΐβ ἰδ ραὺ Ῥαγοῃά ἀουδὲὶ Ὦγ νἱϊ. 17 ἔ. 6 τηῦβὲ 
{πο Υθἔοσθ ΒΌΡΡΙΥ [16 ρϑυβοσιηδηοθ οὗ ἐμαὶ ψ πο ἘΠ] δηα (ν. 82) 
8814 το {118 6] 46 γ8, ἤδιηοὶυ, “( δῃὰ αἴδσ ᾿ΐτη ([Π6 τι ΒΒΘΠΡΈΣ, δ 18 
ἔδοι) ἐο]]οννθά 1μ6 Κίηρ,᾽ γγῇο παίασα!]ν ννα8 ἱπητηθα δέου δαάτηϊ θα 
το ἴπ6 ῥγορβοῖ, “' δῃὰ μο (πὸ Κίηρ) 8814.) 8 νγογάβ, {818 δυ]] 
οοπηθ8 ἔγοηι ἔμ6 Τωοτὰ, οἷς.) ἃγΘ [88 ννογάβ οὗ ἃ ἀββραϊσϊπρ τηϑῃ, ἴῃ 

ὙνΠο86 βου], βουνοῦ, ἃ ἰγᾶσθ οὗ ἔ81}}} 18 8{}}} οοποθαϊθά. ἘῸγ ἴῃ 

189 γΘΥῪ ἔλου {Π|λὺ μ6 811ογγ8 1}}}8 ἔγάπιθ οὗ πιϊπἃ Ὀθίοσθ {16 ὑγο- 
Ρ]ιδῖ, ἢ6 1οὲ8 1 Ὀ6 ἀυπάογϑίοοά ἐπαῦ 116 5.}}} ἢ θυ 8.68. ἃ ἔδθ} } 6 
δἰ ϊησηοῦ οὗ ορθ ἀμ ρομῆάβθῃςθ ἴῃ ἐπθ Το, δῃὰ ν18868 ἐο θ6 
ἀϊγθοιθά δπὰ θμοουχγαροα ὈΥ [πΠ6 ῥτορμθὶ. ΤῊϊβ δποουαγασοπιθηΐ 
18 ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ ἱπηρατίοθα (ο ΐηι. 

ΟἸΙιβρ. νἱῖ. νν. 1, 2. ΕἸ] δα Δῃποιποθ8 ἃ ΟΠ ΘΆρΡΠ 688 οὗ ῥγον βίοῃβ 
οὐ ἴμ6 ξ]]οννπρ ἀΔΥ, 88 ργοαῦ 88 γγὰ8 ἴΠ6 ἀθδυίῃ οἢ) 1818 «δγ. Α 
508} (1116 τϊγὰ ρατὶ οὗ δι ΕΔΗ, 806 οῃ 1 Κι. χυἱ!. 82), οἵ ὅπη 
βἤουν χρῶ» οοπιρ. οα 1 ΚΙ. ν. 2), ἴθ. ἃ βββίεὶ διὰ 3 βθϑδῃδβ οὗ 

ῬΑΥΪΘΥ [ῸΓ 1116 βαῖὴθ ῥγῖοθ. Αὖὐ τῃ ραΐθ οἵ ϑαιηδγῖα, {Π|π2} 15, ἴῃ 
ἴδιο τηαικεῖ οὗ ϑιαμπιαγῖα, οοαρ. Βόβθηχω. Α. τ. Ν. Μογρθη!. νἱ. μ. 
212.---Ψ. ὃ. ὙΥΊ οοπίθιηρίαοιυβ βοογῃ [86 ἈΠ Ὀ6] 16 νὴπρ πα! Πἰ βίον οὗἁ 
16 Κίπρ' ΔΏΒΥΝΟΙΒ: “ ΒΟΠΟ]ά, ἴπΠ6 Τωογά ν1}} τπὰκ σπάοννβ ἴῃ 
Ἰιθαν ἢ, ΠΔΏΔΘΪΥ, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο Ταὶ! ἋΟΥ ΠΟΙ ΟΥ̓ πιθ8], 866 ΝΑ]. 
11,10. Το βοοθῆηρ 1165 ἴῃ {Π6 Σγ277,  ΠΙΟΒ τηοϑί θχροβιζοσβ αν 

ΘΙΤΟΠΘΟΊΒΙΥ ἰακθη ῸΓ ἃ σοπαϊτομαὶ ραγιῖςοϊο, ὑ, ἀπά ἴπ 1ῃ6 411ὰ- 
βίοη ἰο ἀθη. νἱῖ. 11 (οοπιρ. Ηδηρβίθῃρ. Βοϊέν, 1]. ρ. 189) Βαϊ 
ἘΠΙ8Πα ΤΘρ]168 ἴο πἷπι τὴ ὑΠ6 80] θπιη {πγθαίθηϊπς, “ Β6}0]4, 
ἴποὰ 88} βθθ 1 στ (Πΐπθ θγθ8, θὰ 8μ8}0 ποί δαὶ ἐπογθοῖ" 
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Τὸ Δ] Π]πιθηξ, 8566 ἴῃ ν. 17 Ε΄ --- Ου ο οορ. οα 1 ΚΙ. ἰχ. 

22, ἀπὰ οῃ ἸΡῸΣ ϑνν σα 4 ΚΙ. ν. 18. Τίιο Ὁ ἴῃ ἴῃ ηροοἱ 18 ὙΘΥΣΥ͂ 
ΒΓΔ ρΡΘ, 88 ἴδ ΒΘΘ 18 ἤθτΘ ἴο βίαπά οσ (6 ποιηϊπαίῖνο, ΠΟ Ν 8 
ΠΟΙ ΓΑΓΥ ἴο {86 βαπάδηηθηΐαὶ πιθαπίπρ οὗ ὕ. ΤΡῚ 18 ποὶ δάἀυιί8- 

5119 ἐο ταρϑαὶ 86 τοϊδεϊνθ “ΣΝ θαίοτθ Ἰρ» 5πὰ τρανὰ ἩπῸὉ 

88 ἃ οἰγουπη]οου οι, [ῸΓ ἐῃ6 βδθαϊεῖνο, 79 τη δῦ σΟΠΒΙ ΘΓ ἴπ6 Ἰδϊΐοσ 

νι} Μδυγου 88 Δἢ ΘΕΤῸΥ Οὗ [Π8 ρθὴ ΤῸ Ἔροττ: 

Υ. ὃ 8. ὙΥ1 {1686 σοῦβθβ θορῖπβ ὑΠ6 Ὠ]βίοσί αὶ δοσοιιπὶ οὔ ἢ 6 
ΕΠ] πιθης οὗ ἐμ ποσὰ οὗ ἐπ 1ωοσὰ υἱίογθά Ὀγ ΕἸ] 15α, τυ ἔῃ 
δἰ πυρί τεϊδίϊοπ οὐ ἔπ ὁδουστθπσθ, ἐμαὶ ἤσβὲ (86 Ηϊρὰξ οὔ ἐμ 
ϑγσίδηβ νγὰβ ἀἰβοονθσθά ΕΥ̓͂ Βοπὶθ Ἰθρϑῦϑ, γγ.0, [0 δβοβρθ ἀθϑίῃ ὈῪ 
ἔλυιΐηθ, σγθηῦ ἰο ἐμ6 σϑίὼρ οὗ {Π0 Θῃθμ ἀπά ἰοαπὰ ἰξ διωρίν 
(νν. 8--ὃ), Ὑβογθαρου ἔπ οασδθ οὔἽἢ 6 βυάάθῃ ταϊδβίπρ οὔ ἴΠ|6 βίθρϑ 
δηὰ Ηἰρηὶ οὗ [η6 Ὀοδίοροσβ 5 ἱπίσοἀυσοά (νν. 6, 7), ἐπαῦ ἐπι686 
ἸΘρδσβ ἔμθη τ βοϊνοά ἴο Ὀτίηρ (8ῖ8 1ῃ 6] ρθποθ ἐο ἐἢ6 οἰἐγ δπὰ 
τϑροχὲ ἰδ ἴο {μ6 Κίῃρ' (νυν. 8---11), {πᾶ0 οῃ [18 186 Κίηρ᾽ βαι 1886 4 
Πἰτηβ6 1} οὗ [86 ἰγαϊῃ οὗ [86 ἰῃαἰογτηδίϊοη σϑοοϊνοά (νν. 12--- 15), δπὰ 
τμαῖ, πα} γ, ὈΥ 119 ΡΙυπάο οὗ [Π6 οατηρ οὗ [μ6 ϑ'ιγτγίδῃβ, ἔμ6 ρτθ- 
ἀϊοίθά ομθαρηθϑβ ἀγγνοά (ν. 16), δῃὰ ἐμογου ἢ 4180 ἐμ πάρ- 
ταῦ ῥγοπουηοθα ἀροη {πὸ ὉΠΡΘ] ον πρ᾽ Ταἰ Πἰϑῦου γ78ἃ8 σα Ζρα 
(νυν. 17---20.) 

γν. 8---ὅ. ““ἘΟᾺΓ τηθῃ ὙΟΓῸ 88 ἰθροῦβ Ῥθξοσθ 1ῃ9 ραΐθ," 88 (9 
Ἰανν οὗ Μοβββ ([μϑν. χἕἱϊ, 46; Νίαμι. γν. 8) σουυσηαπ θά, ρουθδρβ ἴῃ 
ἃ βοραγαῖθ θυ] αϊηρ ἀοβίστιθα ἔον [818 ρῬΌΓΡοβθ (ςορ. χνυ. ὅ), ἴῃ 
ογάογ ἴο δβχοϊυαθ ἔμ6πὶ ἃ8 ἀποίοδῃ ἔγοπι ἐπ 6 σοηστοραίίοι οὗ ἐῃ6 
Ἰμογὰ ἴον {Π6 σϑᾶβοῃβ βίδίθα οἡ νυ. 1. Ῥίαρηνιθ ἰέαφιιθ ἴοσοηι 
ΜΜοδαΐσαπι ἐπ ἑαπία οιέιι8 Ζιυϊπὶ οογγιιρίΐοπο ποη ἑαπιόπ ρίαπο 
ἐποϊουΐε86 ἴῃ ]8γαοῖ6. ϑ6Ὁ. ϑοῖτη. Οὐμαρ. α]80 Ἠθηρβίθηθ. Βοίῖτγ. 
1, ῬΡ.. 189 ἐ-ΟἜΣ. ὅ. μὴ ἀδποῦθβ θγϑ {π6 ϑνυθηίηρ ὑπ} ρηῦ, ποῦ [Π6 

ταογηΐηρ, ἐν Πρ ὁ ἰαϑὲ ταῖσι οὐ ἴῃ πίρῃι (ΟἸογ., Βαδά., 7. Η. 
ΜΙςΒ., δπά οἴμοσβ) ΤῊΪΒ ἀρρϑᾶγβ βΌτα ν. 12, δοοοσαΐησ [ο ψ ῃϊςο ἢ 
ἀμ Κίηρ; 5:1}} ἴπ π6 πῖρῃξ τϑοοῖνϑϑ [Π6 περ] σθηοθ οὗ ἔμ9 Ηϊρης 
οὔ Ίμ6 ϑυσίδηϑ8---ς ΤῊΘ 6πὰ οὗ {1:0 ΚΞ, υΐδῃ σδΙΏΡ᾽ 8 118 ΒΟ ΠΑΡ 
τονγαγὰβ ἔπ οἱγ. ὙΠ ΘΥΥΪΔῺΒ ργΟΌΔΌ]Υ Πδά Ὀ]οοΚαάοα βϑδιηασῖα, 
τ ἢ τγ88 οἡ ἃ 81]}, δῇ 186 ἔοοϊ οὗ ἐμ6 δβοθηΐ, ἴῃ ογάβγ ἴο βίαγυθ 
18ϑῖὰ ἱπίο ἃ ΒΌΓΓΘΠΑΘΥ, 

γνυ. 6, 1, ΤΠ Ἰωογὰ μαά πηδᾶθ [Π6 Βοβὲ οἵ [μ6 ϑ'γυΐδῃβ ἴο ἤβὰγ 
ἃ Ὠοΐδ0 οὗ σμαχίοίβ ἀπά ἤοῦβ68, ἃ ΠΟῖ86 οὗ ἃ στϑαΐ ὡν 80 {πδὲ {Π60 7 
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402 2 κινα8 νι. 8---11. 

τῃουρμῦ {Π6 [ῖηρ οὔ 18:86] δά δηραρδά ἴπ6 Κίπρβ οὔ [πὸ Η εἶτα 8 
Δα Εσγρίϊδηβ ἀρδὶπβὶ ἔῃ θπὶ [0 ΒΌΓΡτῖ86 ἔῃ6η2, δἀῃὰ Πδά 64, 1εὰν- 
ἱπῃρ ΘΒ πα Ἐπδπὶ {οἷν συ Π0]6 σϑῖρ ἴῃ ογάθ ἴο βαγθ {Π6ὶγ 1ἴν68. 
ΤῊΐβ. τῖγδο]6, ΡΥ σοὶ αοά πτουρμὶ ἀθ]νθγαποθ [Ὁ βϑιηδσία 
ἤτοι ἀθδίῃ ΟΥ̓ ἔτη ΟΥ̓ ΒΟΓΥΘΠΔΟΥ ἴο ἘΠ 6 ΘΏΘΠΊΥ, σοηϑβἰϑιβα (μὰ 
ἷπ δῃ Π]υϑίοῃ οὗ {16 Ἠθδυῖηρ, 80 ἐπα [ΠΥ ἡποῦρας {Π6Υ ποασὰ {86 
ΤΏΔΥΟΝ. ΟΥ̓ ἔνγο ΠΟΒΕ116 ΔΓΊΩ168, ἀπ ἃ βαο ἃ ρϑηὶς 861Ζθὰ {πθηὶ {παῖ 
ΤΠΘΥ ἴο00Κ ἴο ἢΗϊρης ἵπ στθαῦ μαβίθ πὰ ἀϊβογάθγ, σἱμοὰΐ ονθη 
ταἰκίπρ᾽ Εἴπη8 ἴο ΟΑΥΤΥ αὐναΥ ἐποῖς Βαρραρο, {ποὶν Ὀθαβί8 σῇ ἀγδιραὶ 
οὐ Ὀαγάθῃ (ν. 11.) ὙΥ̓ΒοΙΠοΥ Δηγ οὈ]θοῖῖνο ΘΑ] ΠΥ, 88 ἃ ταβε] ησ 
ἴῃ (Π6 5κγ, ΙΔῪ δ {π6 στοιηά οὗἁἨ {Π|6 ποῖβα ψνβῖο ἢ ὑΠ6Ὺ μοαγά ἀπὰ 
ἸΟΟΚ ἔογ {Π|Ὸ ποῖββ οἵ δὴ βρργοδοιίπρ Ποβ}1}8 ἈΥταΥ,, οὐ {Παὶ μῖ ἢ 
νγᾺ5 ΠΙΘαγά οΟμΒἰβίθα ἴπ ἃ ῬΌΓΟΙΥ 8 )θοῖνο ἀθ] υβίοπ, (μαὲ Πδὰ 
ΤΘΔΙΠ ΟὨ]Υ ἴῃ 80 ΔΓ 848 18 γγὰ8 σσουρῃΐ Ὀγ Οοά, [818 οαπηοῦ δ 
ἀθίθυτηϊηϑᾶ, ΠῸΡ 18 1ξ 8 πηδίζαγ οὗ δῃῪ ἱπηροτίαποθ. Το Ὀϊνίηθ 
ΘΑΌΒΑΠΥ 18 [Π6 βαπη8 ἰπ ΒΟ σα868. [{ 15 ΤΏΟΥΘΟΥΟΥ ἃ γ06}} Κπονη 
ἔλοῖ {Παΐ, Θβρβοίδ!]Υ πὶ πιοπηῃίαϊποιβ τορίοῃβ, 16 16 ϑᾶν ὃ8 αἰ [0 
[1 στοπηά, {Π8 βοιῃά οὗἉ ἃΠ ΔΥΠῚΥ οα [9 ΤΑΊ ἢ τηΔΥ ΡῈ Ποαγά δὲ 
δ σΟΠΒΙ ἀΘγα 6 ἀϊδίδηςθ.--- Αὐηρε οὗ ἐδ6 Ηεί66 ((ἈΙΕ πα) 18. ἃ 
Ῥθηογαὶ ἀθεὶσπαίίοη οὐ [Π8 πογίμϑγη Κίπρβ οὗ σδηδδη ο 1,θθᾶποι 
84 ἰονατἀ8. Ῥῃορηΐοἷα ; ἐμ6 πᾶπιθ ὩΣ ΣΓῚ δίϑπ48 τποτθ γα ΠΗ 

ἴῃ ἃ ψΙάΘΥ 86 η86 ὉΣ {π6 Οδηδδηΐίθβ ἴῃ σϑηθγαὶ, οοπῖρ. οἡ ἴ ΚΊ. 
Χ, 29, 5ο πὶ Οὐ γοῦβα συ] ἢ [Π6 ραββαρθ ἀποίθα ἀ0685 ποῖ πδν- 
χϑῃΐ [6 σοπο]υβίοη οὗ Βογίμϑαι (Ζ. (6β6Ἐ. ἀ. 18γ. ῥ. 158), “ ταὶ 
8. ρμασί οὔ {π6 Η 068 ἀἰβροββοββθα ὈΥ ἐπι 15γδθ 168 τοίγοαιθα ἰπῖο 
ΤΆΟΓΘ ποιίμογῃ ἀἰδίσίοβ ἴῃ ϑγτῖα." ΑΚίπρε οΥ ἐδ6 Ἐρσψρίϊαπδ ἀγα 
Ρυΐ ἔογ {86 Ἰεϊηρβ δἀναποίηρ ἔοτα {Π6 8ϑου 1}. Εγοσι {16 Ὀ] αΓαὶ 
ἘΡῸ ἰδ ἄοθ8 ποῖ ΌΠ]ονγ ἐμαὶ {π6ὸ Εἰσγρίϊδηβ δὲ {Ππ|} ἐϊπηθ δὰ 

ΒΟ ΘΓΑΪ Κίηρ ; [ῃ6 ῥΙυταὶ ἰ8 Θχρ]αἰπδά Ἐγ (Πῖ8, ἐπαὶ [9 Ἐσγρέίαπβ 
ΒΔ 88 δρθοΐθ8 »γῸ σΘΉΘΡ6 ἴῸΥ ἴΠπ ΒΟΌΣ ΠΟΥ, 88 {πὸ ΗΕ 65 [ῸΓ 
16 πογίμοση πϑίϊοηβ. ΤῊ ΒΥΓΙΔἢ8 Βρθᾶῖκ ποὶ οὗ {Π|6 ἘΒ.ΟΥΊΟΘΙΠΥ 
οογίαϊπ, Ρὰΐ ἔοπὶ ἃ ἸΏ6γ6 Τοοπ]θοίαγθ ἐοαπάθα ἀροη [86 ποῖδθ 
Ἰιθρατά. Οπ Ὀϑρο-ὉΝ 866 ΟἹ 1 ΚΙ. χῖχ. ὃ. 

γν. 8---11. ὙΥΆΘπ 188 ἸΘρβϑῖβ ἑουπά 1ῃ9 σατὰρ οὗ [πὸ Κ' γτίϑῃβ 
ΘΙΏΡΙΥ Δη4 (Ὀγβάκοη, ἔΠῸῪ ἢγβὲ ϑαϊδίθα ἐῃδηλβοῖνοβ τ ἢ (Π6 ῥτὸ- 
ν᾽ βίοηβ σα πα ἰπὶ {Π6 ἐθηΐδ, ἀπά {πθη ὈγοΌρΡἪΣ ΑΥΤΔΥ ἔρον μοπηβοῖνθβ 
Β6νΘΓᾺ] γα] Δ 0 ]68 ΜΠ] Οἢ ΤΠΘΥ οοποθαϊθᾶ ; θα ῬΓΟΒΘΠΕΥ μον οοπ- 
Βοΐίθποθ δοουϑθθᾶ ἔθη), ἀπά {Π6ν βαϊ4, “76 ἀο ποὶ τὶρᾷῖ, 118 



2 ΚΙΝΟΒ ΥἹΙ. 8---1 δ. 4ἀρὃ , 

ἄδγ ἰβ ἃ ἀαγ οἵἉ ροοά ἴῃ ρβ, γγθ τὸ 8116ΠῈ δα νγαῖξ {1} 1116 τωοση- 
ἱπρ Ἰρμϊ, ἀπ ραὶ]ὲ τν1}} (Δ]] ἀροπ α8. ΟγἝοίιανι ἐπΐηι οἰυϊιηι 6ϑὲ 
εα ἱπάϊσαγε φμαθ αὐ βαϊμέθτι ριυιδίίσατι ροτεϊποπέ, ατοῖ. ὍΠΟΥ τὸ- 
βοϊνϑά, ἐπογθίογθ, ἰο γσθροσὲ {π6 Ἰουξαὶ Ἔνθηΐ ἴο 186 ρϑίδςβ οἵ 1π6 
Κίηρ, ἀπά πϑὴΐ ἀπά ποιῆοά ἰξ ἴο 186 ροχίεγ. ὙΠ 16 

δαῖα ΚΕΘΡΘΓ ; [86 β'ΠρΌΪΑΓ βίδπιἀβ 88 ρϑηθγῖο ἰάθα ἕοσ ἐῆβ ΡΙΌΓΑΙΠΥ 
οὗ ᾿μαϊν!ἀπα}5, γιὸ Κορὲ 1Π|6 νέο ἢ τΠ|8 δχρίδίῃβ ἐμ [Ὁ] ονίηρ 
Ἐπ οοΏρ. Εν. αὐ. ὃ 571. Μδυγ. 88 {μδγϑίοσο γἰρ! ΠΥ ταὐθοιοά 

186 ποηϊθοίατα οὗ Πα θιθ ὩΝδ ΓΌΣῚ ὝΣΜΘ 88 186 ὙΘ ΓΘ, ἐμαὶ 

15) ἃ8 γγὰ8 8.18}, ἴῃ ἃ ΟΔΙΏΡ. -γο τ]. Μδην δῆδν Εἰπιοιὶ ἔγαπδ- 
Ἰαΐθ ἢ, ΡΝ “ ἈΑπά Β6 (86 βροκρβπιδῃ οὗ [Π6 ἔουν 16 ρ615), 

ο8}16ὰ {86 ζοθροῖβ οἴμουβ, ου (Π6 Θοπίγαγυ, αἴος τπὸ ΤΧΧ, 
“Απά {86 γ (1Π6 ΚΘΘρβ18) οδ]])ϑὰ δῃα (014 ἐξ ἴο 1π6 Κι ηρ᾽β ραῖδοθ 
νη. ΤῊΪ8 Ἰαϊίον υἱϑὴν Μίδαν. το θοὶβ ἃ8 ζαίδα ἱπίεγρτοίαϊίο, 
Βαΐ πη) ΒΕ}Υ ; {Π18 Θοποθρίζομ 18 ταῦπον [86 παῖαγαὶ ὁπ, ἱπουρῇ 
ἴμ6 οἴβμον ἰβ Ῥοββῖθ]8θ. 1 χ Ὁ ὙΘΟΓΘ ἸΘΡ Ὺ ἃ σϑρϑθοπ οἵ 

ἼΣΦΎΝ (σ. 10), ἴδ νου]ὰ οογίδια]γ θ6 ἀραΐῃ οοηϑίγαοίθα τ ἢ δι 

ἃ8 ἴΠ6 Β6η86 ἀοιηδηά8 {Π6 τηδϑηΐηρ, ἴο 68}} ἴο οῃθ, ἴπ ὙΒΪΟΣ ΝΨ 

15. ΠΕΥΘΣ οοηπροίβα ΜΠ ἀσσιιϑ. }678.5) ὙΓΕΪΟἢ 1ξ δ8 ΟὨ]Υ ἴῃ {Π6 81ρ- 
πἰδοβίίοη οἰαπιαηο αγοθ886γ6 πιὰ ἱπυοοαγθ. ΟἹ {Π6 86 οὗ {π6 
ΒὨρσΌ]ΑΡ ΜΠ ἃ ΤΌ] ονπρ ρίων. ϑιδ)θοῖὶ Βο6 Ἐὰν. ατ. ὃ ὅ67. 

γν. 12--15. ΤΊο Κίηρ ϑυβροοίαά ἴῃ [86 πποχροοϊοά γοίσοδὶ οὗ 
186 ϑγτγίδῃϑ ΟΠΪΥ ἃ βίγαίδρθ, ἀπά ἱπουρηξ ΤΠΟΥ ἱπιοπάθα ὉΥ ἃ 
Ῥτεϊθη θα ΗἸρῃΣ ἴο ἀθοου ἔπ Ῥεβίορϑα ἔοτῃ ὉΠ οἷν ἔουΈγ688 ἴῃ ογάθγ 
ἴο [Ὁ}}] ἀροῦ ὑποῖὰ ἴῃ {Π6 ὀρθῇ 86]4, δῃὰ ἴο Ὀγϑαὶς ἰπίο 189 οἰξγ. 
Οἱ δεοςουπὶ οὗὨ {18 βιιϑρίοίοη γγ6 ἅτ ποῖ ὙΠ 560. ϑομπι. δπὰ 
ΟΥδΙογβ ἴο δοοϑο Ηΐπι οὗ δῇ ἑπφόηδ ἱπογοάιζἧδαθ, Ὀδοδυ86. 51 Ππ|}}8 
ἀθυίοθβ ἱπ ΝΡ 816 ὈΥ̓͂ ΠΟ Π]ΘΔΠΒ ΚαΓ6 (σΟΠΙρ. βθύθγαὶ ΘΧΔΠΊΡ]68 
ἴῃ Βοβομμ. Α. υ. Ν. Μογροηὶ. 11|., 288 4), δπὰ Ἐ)}βῃα δά 
φογίδίηΥ ῥγοάϊοϊθά 186 βυάάθῃ σχίσῃ οὐ σμθαρπθϑα Ὀὰὲ ποὶ 
186 ΒἸρης οὗ 1π6 β'γυίδῃβ. ΣΤΡ βίδ 48. δοοοχαΐηρσ ἕο ἰδίθγ 

ΒΡΘΘο μι -αβαρθ [Ὁ ΓΥΤ253» οοπιρ. ἔνν. τ. ὃ 468,---Ἴπ ογάεγ ἴο 

δβοθσίϑίῃ [Π6 στουπα οὗ στουῃ 6 858}688 οὗ [Π6 Βαδβρίοἷοη Θχργββϑδθά 
ὈΥ 86 Κίπρ' οοποθγηΐηρ ἴμο Ηἰριε οὗ 186 σι γτίδηβ, δὲ [ῃ8 βιιρρββ- 
τἴοη οὗ οπϑ οὗ π6 Κἰπρ᾽Β βδυϑδηΐβ (ΘΟ 86}1078) ἔνγο ῥδὲγ8 οὗ ΠΟΥΒ68 
(ἔτο γγὰῦ Ἵμαυΐοίβ) ἃζθ δθπὲ ἢ γθοοῃποῖεγο, ἢ [Ό]]ονν 86 ϑυτίδη 
Βοβὲ υπΐο Φοτάδῃ δπά ἤπά {π6 νμο]6 τὰν [1}] οὗ ἔγϑοθβ οὔ 1ῃ9 

20 



404 ὦ ΚΙΝΟΒ σιτι. 16---20. 

πιοϑὲ ργϑοϊρ αθ Ηϊριις ἴῃ ρσατπιθηΐβ δηἀ γθ886}5 τ οἢ τθθγ παὰ 
οαϑὲ ΑΥΆΥ. Τῇθ τηδθϑηϊηρ οὗ {Π6 δάνίοθ (ν. 18), σοι 19 αἰίο- 
δϑίποῦ τηϊϑαπάογβίοοά δά ῥγοπουποοά ἴο Ὀ6 οὔδοιτθ ΒΥ βοΐῃθ 
ΘΣροβίϊζουβ, ψ ἢ ῖ]6 18 18 ποῦ αὖ 4}} ἀοαυξα! Ὀπὲ ΟΠ] δοπιον δὲ ργο- 
ΤἸΧΙΥ ΘΧργοββοά, 18 βί πρὶν {{|8, τ τ τυϊβῃ ἕο βοπά ἔνθ οὔ {116 ἤιοῦβθβ 
{πὲ τϑιηδίῃ ἴῃ [ῃ6 οἱΕΥ ; 16 (πον Ὀ6 ἰδίκθῃ οὐ βαϊῃ ὈῪ {π6 ϑ' τίδμϑ, 
ἴῃ οα86 ἐποὶν ἢϊρηὶ Ὀ6 ΟΛΪΥ ργθίθη θὰ, {ΠΟΥ ταθοῦ ΣΙ ἢ ΠΟ τοῦθ 
Ἰοὺ ἐβδῃ 411 116 τοπιαϊπίπηρ Ῥθορὶθ ἰῃ {86 οἰξγγ γο ἃτθ 8{}}} Ἰοῆ,, 
Ῥυξ δποουπίοσ ἀθαῖῃ ὈΥ Πυηροῦ, ΟΥ πᾶν Ὀ6Θῃ ΔΙΓΘΘΑῪ βυορὲ 
ΔΛΥΔῪ ΟΥ̓ [Π6 απίπθ. Τῃ8 βοπάϊπσ ουΐξ οὗἩ 1π6 ΒΟΙΒ68 1πηρ} 168 
οὗ 1186}8 ἔμ6 βοπάϊπρ οὗ τηὸπ ἢ ἔμθῖὰ ; {18 Ἔχ ρ]δἰηβ ἱπ (Π8 
βαρ αϑὲ ΤΠ ΠΠΘΥ ὑπ ρδγΆ}} 6] ἄγαν δοίνθθῃ ἐπ οῖγ ᾿οῖ ἀπά {παῖ 
οὗ 116 [3γδϑ 1168 ἴῃ {Π6 εἶγ. Ὑπὸ ρῇγᾶδθ 9 ΣΤ τΔ 65 τποσγὸ 

Ρτοτηΐϊπϑηΐ {πὸ φογτοβροπάθποθ οὗ Εἶθ ἔνγο ραγεῖθβ, ῬΕΠΟΪ 4, ονθη Βο. 
--14. Ὁ 25. Ὁ ἅτ ἠοὺ ὕνὸ βοτβθθ, Ὀὰξ ἔνο γόκθ οὐ 

Βοσβθδ, ὑπδῖ 18, ἔνγο ραῖγβ οὗ ἤοσβ68 γοκοά [ὁ ἔνγο ομαγίοίβ, 866 οῃ 
1 ΚΙ. ν. θ. ΤῈ ἀἰ βήοα γ, τ] οἢ ΚΕ ΊΠΛοἢΐ ἀηα οὐ Γβ παν βίατίοα, 
6ιαῦ ἴῃ ν. 18 πηϑηθϊοη 1 πιδάθ οὗ ἔνθ βοσββϑ, αὶ δοοοσάϊηρ ἴο ν. 14 

ΟἾΪΥ ἴσαν ἃτθ βθηΐ, 15 8οδγο Υ ἡ στ Ἐἢ τα θα ἰο σ᾽, 48 ἰξ 18 οὈνίουϑ, 
ἐπαῦ ἔνε 18 βἰαίθά ἴῃ νυ. 18 ἃ8 ἃ τουπά παῦροσ. Οπ ἐδ αγίϊοὶθ 
ἰπ ΠΩΣ “Ὁ, οορ. Εν. Θν. ὃ ὅ1δ.-- ΥΩ (συ. 18) 15 το Β6 
τοδὰ ηὐρῆ. ὈΡΉΤΙτΌ» (με ΧΚονὶ ΞΡ ΡΙΆΡῚ '8 ἃ Ὀα4 ἀπηθηἀτπηθηΐ ; ῸΓ 

ΒΓ “ἴο μαβίϑῃ ἔγομῃ ἔθαν᾽ (ςοῃρ. Ἠρηρβίοη. ΠΟΙηπ,. οἢ ΡΒ, χχχί. 
28, χἰνα!. 6) οσουγβ ΟΗΪΥ ἴῃ τπ6 πέρλ. ψῖιἢ 188 τηδαπῖπρ, ἰο θ6 
ΒαΒΕΪγ, σοιηρ. 8. χ]νὶ. θ, οἷν. 7, ἀῃὰ 1 ϑδιη. χχι, 6. 

γνυ. 16---20. 48 Βοοὴ 88 {Π 67 γγϑτθ βα |8Η6ἀ Ὀγ [86 τεροτί οὔ ἴπ6 
Βοοῦ πα ΟἹ {ποῖ᾽ τοί τη οὗ {Π|6 ΤΘΑΠ ΠΥ οὐ [86 τϑίχεαϊ οὗ μ6 Κ, γτίδῃβ, 
186 ψἢ016 Ῥοραϊδοα τυβμθὰ ότι [Π6 ρσαίθ ἴο ρ] απ ον 6 ϑγτίδῃ 
ΘΔΙῺΡ, ἱπ δομϑθαιθηοθ οὗ νυ] οι {Π6 σμΘΘΡη688 οὗ ῥγον βῖ0}}8 ρχθ- 
ἀϊοϊοά ὈΥ ΕἸ ΙΒ νγα8 τϑβ! θά, Το Κϑορ ογάδγ δὖ {π6 σαΐο ἐπ ἐ]16 
νἱοϊοπῦ ογονάϊηρ οὗ {π6 Ἀπιιϑηθα ρθορὶθ ουΐ οὗὨ [89 οἶτγ, ἀῃὰ ἰο 
Ῥγθνθηῦ ΔΗΥ͂ 601} {πὲ νγα8 1Π|Κ 6] γ ὕο αγίβθ ΕΠ Ὸπι ἴοο ταῦ ἃ ὈγΕβΒΏΓΘ, 
186 Κἰπρ ᾿ιαά ογάογοά [ο {86 ραΐθ ᾿ἷ8 ταὶ ϑιοῦ, το 16 ἀΔῪ ὈΘογΘ 
ἢ ἀογϊἀοἀ ἐπ6 ῥγεάϊείξοι οὗ ἘΠ Βμ4. Ηθτα μ6 νγὰβ ογβμθά δῃά 
ἰτοι(άθη ἄον ἴῃ (86 ἰὩτοηρ. Τΐ8 γθιλατκαθ]θ ἔπ] Β] πηϑμὶ οὗ 186 
νογὰ οὗ {πὸ 1,ογὰ ῥτοοϊαϊπιοθα ἴο ἴτπθη Ὁ Ἐ]Πθμα [86 Παυτδῖογ 
οαδὰ [ὸ θ6 8ο ἱπηρογίαηξ, [πᾶὲ ἴῃ νυν. 18---20 [6 αραΐῃη χαρϑαίβ 
τι ῖβ ῥγοαϊ ςὐΐοη τυῖτἢ 18 οοοαβίομ δηὰ Ὁ] Β]τηθπί. 

-- 
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ΟΠΑΡΤΕΒ ΥΠ]|. 

ΕΠ158.Α᾿Β ΒΕΡΌΤΑΤΙΟΝ ΑἸΌΒ ΤῊ ΒΗΥΝΑΜΜΙΤΕ ΙΝ ΘΑΙΝΙΝΟ ΗΕΕ 
ΕἸΘΗΤΒ ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΕΙΝΟ, ΥΥ. 1---β. ΙΝ ῬΑΜΑΒΟῦΒ ΕἸ1ΒΗΑ 

ΑΝΝΟΌΝΟΕΒ ΤΗΒ ΕΙΝΟΌΟΜ ΤΟ ΒΑΖΑΕΙ, ΥΥ. 7---1ὅ. ΒΕΙΟΝ ΟΥ 
ΤῊΒ ΨΦΕΥΊΙΒΗ ΕΙΝῸ 9ΕΗΟΒΑΜ, ΥΥ. 106---24, ΑΝ ΤΗΑΊ Οἱ 
ἈΗΑΖΙΑΗ, ΥΥ. 28ὅ--29. 

γν. 1,2. ΒΥ {Π6 δανίοθ οἵ Ε]1518, ὑμ6 ΘΕ απδιηπηῖδθ, Ἡ 086 805 
16 ῥγόρμοὶ δά χεϑίοχϑα ἰο 116 (ἰν, 88 8..), τοιωουβα ἱπίο {Π6 
Ἰαμὰ οὗ ἐπ6 ῬἈ]]ἰβείηθβ ἀπτίπρ' ἃ βθυθῃ Ὑβαγρ᾽ ἔἈτΐη6 ἴῃ [βγ86], 
ΤΠ686 ἔνγο νΘΥΒ8Β ἃγα ὈΥ͂ πηοϑέ 014 ᾿πίογργοίθσβ ἐγδηβίαιθά ἴῃ 188 
ΡΙαρογίδος ; ΠΟῪ τηδη 8. }]γ ἔογιη τ γε ὶγῪ ἔπ ἱπιγοάδιοίίοη ἰο [ἢ 6 
Φ]]ονῖπρ παγγαῖῖνθ, {Π6 οὈ]οοὶ οὗὨ νης 18 ποὶ ἴο τβοοσὰ {Π6 ργθ- 
ἀϊοίίοπ οὗὨ [μ6 βθνβϑὴ γὙϑαῦϑβ᾽ ἔβπιΐπθ Ὁ Ἐ]18}.8,1} Ὀαΐ ἰο 8)1ονν, ἐμαὶ 
18 σϑραϊαίΐοη οὗ ἐη8 ρυορμεῖ νι Κίηρ 9 ὁμογατι μα δἀναπορά 
80 ΤΟ Ἀ, {πὲ 1ῃ6 Ἰφἰξον σαυβοά Π6 ΘΠππατηπιΐξθ, ῸΓ τ μοτι ΕΠ] 18}8 
μιδὰ ἄοπο 80 τπποῇ, ἰο θῈ ἔογέμυσι! ταϊπϑίαιοα ἴπ 411 ἸΘΡ ῥοββθβ- 
808. ΤΠ Βαύθῃ Ὑ6818 οὗ ἔβηηΐπθ ἴῃ ἔπ τ] 446 οὗ {Π6 τοῖρῃ οὗ 
“ Θἤόσϑτη, ἱπΠοὰρ ἢ να δγο ποῖ ἴο σοποὶαάθ ψ] ἢ Οα] πη. Ομ ἰν. 38, 
τμᾶὲ 1018. ἑδηΐηθ Πα δἰγεδάν θαραῃ, θη ΕἸἼ]8ηα τοβίογθα 1110 
οὨ]ἃ οὗἩὨ τπ6 Βα παιαπεῖ ; ἴοσ ονθη ἰδ [86 ΔΘ ΠΕ Υ οὗ ἐμ6 ἔληιΐπθ 
(ν. 88) πῖτὰ {πὲ οὔ [86 βουθὴ γβᾶγβ ἤ6γδ τη θη οπ ἀ οδῃ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
06 ἀουδιοά, γοῖ 18 ὈΥ͂ ΠΟ τηθ8ῃ8 ξΌ]Πον8 ἔγοπι {Π|6 ροβί οῃ οἱ βεο- 
ἐοη ἶν, 88 ΕἾ, ἴον 1Π6 Ταϊβίηρ οὔ {6 ἀ684 ο“ἢ1]4 δὲ βαποπι, ἐπὶ 
188. ἸΟΟΚ Ρ]6οθ θϑίογθ {Π6 ἔφιηἶπθ. ΕῸγ ἷν. 88 β᾽ 18 ποῖ ἀῃῃθχϑᾷ 
ἴο νγῃδι ρχβϑοβάθβ ὮὈγ 1886 ὕὰ οὗἉ 116 ταί, {ιξ. οΥ ὑπιρον. Ἱπάϊοαῦ- 
ἵῃρ σοπβοοαίίοι οἵ {πη6. Βαΐ {π6 Β400.) Ο. ἃ [.8ρ., 860. β΄ μτ., 
δῃὰ οἴμοσβ, πάνθ τρμΟ ἱπέθστοα ἔγοτὰ {π6 ἴδοι [μαὲ (ἀϑ δΖὶ 81}}} 
18 | Κα σι τπὸ Κίπρ δἴλου ἐῃ9 τοίαση οὐ 16 μα πδιηγηΐθ ἴο ΒΘΓ 
πϑῖϊνο ἰδη, {πᾶ ουγ βοοίΐοῃ ὈθἰοηρΒ ἴο {6 ἐΐπι6 Ὀθέοσθ ὑπ 6 1168]- 

1 Μογον (ἴπ Δποπι. ἃ. ΒεΡίΒ.᾽Β Καὶ τ, Φούγη, ἱν. 226 2.) ογτϑ, ὑμδγϑίογε, 
ΠΘἢ 86 ΘΟΙΡΑΓΘΒ ἐμΐ8 ργβαϊοίοι οὗἨ [88 βαυθὴ γὙϑδγβ᾽ ἕδιηΐηθ σἱ τ (86 
ἀγουρθὶ δππουποορὰ ὈΥ ἔἰϊῆαι (1 ΚΙ. χυῖ!,) ᾿π ογᾶθν ἰο ργουα {βαὺ ουτ 
μδγταιϊνο 8 ἃ Ἰορεπά οορίοἀ αἴλδγ {Π6 ἕοστηοσυ. Βυὶ 1ἱ 18 5.}}} τηοτθ 
ΦΙΤΟΠΘΟΣΒ ἰῃ [86 δῃηοίθηίθ ἰο ἄγανν ἔγομι (18 Βυρροθθα ρϑγδ!]θὶ ἃ ᾽γοοῦ 
18δὲ ΕἸ] 688 βρί τ τοϑίθα ἔπ ἀου]6 τηβαβασγθ οα 15}1888. 
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ἴῃς οὗ Νίαδπιϑῃ ἴΠ6 ϑ'τίαπ. ΒΥ {π6 σγογάβ : “πὸ 1ωογὰ ς4}}8 ἴπι6 
απηΐηθ ἱπίο {μ6 ἰδπά," [Π6 ἔλπηϊπθ 18 γσθργοβθηίθα ἃ8 ἃ Ὀινη8 
Ρυμίβῃχηθηῦ ἔον {π6 ἸΔο]αῦγν οὔ ἐπ ρθορίβ. 

γν. 8---Θ. Α.8, τ μ}]6 {Π16 Θῃ πη δπητηἶτ6 τν88 βο᾽]ουγηίησ ἀρτοδά, 
οἴΠοτβ μδά [Κη ροββθβϑίοῃ οὗ μ6γ Ὠοῦδο δῃὰ ἰδπά, β[6 Δρῃ] 164 ἴο 
1Π6 Κίηρ; ἴον γβάγθββ οῃ ἢ σϑίυ τη. ΠΡ ΉΧΟΝ ἰπ τοραγὰ ἴο Βδτ 

Βουβο, ἐμαὶ ἰ8, 46 ψεπάο εἰδὲ γοϑίϊειοτι Ὁ (ϑεμαϊς. Μδυγ) Εὸν 
{π|8 τ μᾶνθ ἰπ ν. ὅ "χε οπ δοοουπξ οὗ ποῦ βοῦβ6. ΒΥ ἃ 
Βρθοῖδὶ Ὀἰνίπθ ἀγγδησθιηθηῦ Οομαζὶ ψὰ8 δ ὑπᾶῤ ὙΘΤῪ {{π|0 
Τεοουπίϊηρ ἴο {μ6 Κίηρ [Π86 ἀοίηρβ οὗ ΕἸ] 88ι8, δῃα ρυιοα ]αγ]γ Η5 
Γαϊβίηρ' οὔ {π6 ἀοαά Ομ] οὗ [π6 Θ'βῃμ μι παπιπιθ, ἤθη 886 ἀρρεαγϑά 
Ὀθίογθ μἷπὶ ἢ ΘΓ ρου ἴοη, ὙΠ ΟΓΘΌΥ͂  Θἤογαπι γγ88 80 Ἰη ογοβίβα 
πη ΠΟΙ σ886, ἰῃαῇ ἢ6 ἱπλῃγθαϊ!δίο Υ οΠαγροά ἃ σουγίϊο νεῖ ογάθτβ 
ἴο Τοβίουθ ποῖ ΟὨ]Ὺ 4}} ΠῸῚ ροββθββίοῃ, Ὀαΐ αἰδο {86 ἔγαιβ οὗ Π6Γ 

Π6]4 ἀυτίπρ [Π6 γϑᾶσβ οὔ ἴθ ὺ δθβθποβ."---Οπ ἐπ ἴοστηῃ ΒΝ σῖἢ- 

ουαῦ γπαρρὶξ διὰ 1} γαρῆθ, οοπαρ. Επτν. τ." 177. ἣ 
γν. 1---10. ὕροπ 1185 Ἐ]1511ἃ οατηθ ἕο Τλαπηδβοαβ, ΟὈΥ]Ο ΒΥ 

ψ ἢ (116 νἱονν οὗ δχθουξπρ [ἢ 6 σοτμ πη ϑδίοη ρίνϑη ἴο ΕΠ Π]8} ὁπ 
Ηοτοῦ (1 ΚΙ. χῖχ. 15) ο ποιηϊπαίβ ΗδζΖβοὶ κίηρ οἵ ϑυγία. ἘΒοη- 
μαάδά νγὰβ δὲ 1ῃ8 ἐϊπι6 βῖςκ, δπὰ βϑηΐ, συβθῃ {Π6 αγεῖναὶ οὐ 1Π6 
τηδῃ οἵ (οα νγ88 δῃποιπορά ἰο ᾿ΐπι, Ηδζαϑὶ ἰο ᾿ἷπὶ ψ ἢ ἃ ῥτο- 
Βθηΐ, (0 Θηπησίτο οὐ Φϑμονδὴ ΟΥ̓ Πὶπι οοποθγηΐηρ [18 Β[ οἴ 658. 
δ 3 (ν. 9) “'ΘνυθὺῪ Κὶπαὰ οὔ ρμοοά {πΐπρ' οὗὨ Τλαπιαβοβ᾽ 8. 8 

ΤΔΟΓΘ δχϑοῖ ἀφβογίριϊοη οὗ 118 ἜΑΡΟΣ - “ ἘοΓΙΥ ολτλο]53᾽ θαγάοη." 

ΤῊΘ ργϑεθηΐ οοπβίβίε πὸ ἀουδὲ ὁΕ ἀπο ἔγαΐτβ οὐ ἐδ απ, ἀπά ννὰ8 
ὙΘΕΥ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΆ 016, θδοδιβα {Π6 Κίῃρ ψίβῃθα ἴο οὐδίδίῃ ἔγουι [6 
Ῥιορίιοῦ 85 ἔα νουγα]θ Δἢ ΔΏΒΥΥΘΙ ἃ8 ρο5810]6 ; πο ρΡἢ 6 δῦ ποῖ 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἰξ 80 ἰᾶγρθ {Πδἰ ἔΟΓΕΥ σϑτη 68 Ὑγογ8 ΔοίΑ]} ὨΘΟΘΒΒΑΥ͂ 
ἴο ΟΑΓΤῪ 10) ΠΟΥ [ΒΚ οὗ οοπιρυϊίηρ {Π|6 ἔΟΤῚΥ σδπ168᾽ Ὀυγάθη ψ ἢ 
θεγοβ8. δὲ 20,000 οσ θυθῃ 32,000 103. ; Βαϊ τηυϑὲ (86 ἱπίο δοσουὶ 
186 οἴθῃ αἰοδβίθά Οσϊθηΐαὶ ουβίοπι οὐὗὨ τηλκίηρ ἃ ρτθαΐ ἀἸβρ]αῦ 

1 Τὸ ἀρρβθᾶγβ, δοοογάϊηρὶν, ἰπδὲ ἐμ6 ϑίδίθ δά ἐβκϑῃ Ροϑϑοββῖοιι οὔ ἐμ 
ΔΌΔΠΔΟΙΘα ῥτοροσίυ, 1ΠΟΌΡΈ (818 18 πού ἃ βίΠΟΙ]Υ ἱπιρ] δ ἴπ 186 νγογάβ ; 
π0 Κίπρ' πρὶ αβϑῖρτι ἢΐ8 οβῆοον ὑο ἐπ6 βμαπαπιπιῖία ὑοὸ δἱὰ δὲν ἐπ 
ΤΘοονθυΐηρ' ΠΡ στρ (8 ἔγουι [86 ὉπΊΑν α] οοοαρίεῦ οὗ ΠῸΡ Ροβϑϑββίοῃ. 

3 7Βὸ ρῇταϑθθ ΒΝΘΡῚ δῆποχεβ {π|6 Τ0]]οντΐπρ πδτταῦνο 88 8 ᾿δίοσ οοθυγ- 

ΤΘΠΟΘ ἰο {86 ὡοτοροῖπε; βθοϊϊοη, [βου ρἢ ποὺ προθββαυὶν ἰο {116 ἰαβί τυθη- 
Βοποᾶὰ δνθηΐ. 

- 
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Ὁ} ργοϑοπίβ, ἀπ ΘΙ ΡΙΟΥ ΠΡ ἃ ΤΩΔΗΥ͂ βούνϑηίβ δηὰ ᾿ϑδϑὶβ οὗ 
Ὀυγάθῃ 848 ροββὶ]8, ὙΠΘΓΘΟΥ ΟὨΪῪ ομ6 δγίϊοϊβ νγὰ8 ρ᾽δοθά ἀροῃ 
Θδοὴ (806 Ηαδγηι.. Ββορδοῆῇ, 11. ρ. 29 ΕἾ, 1. Ρ. 48 ; Εοβθητα. Α. 
Ὁ. Ν. Μογρϑῃ]. 1}. Ρ. 17), 80 18ὰὲ {86 ΤΟΥ οδῃ6}8 ρϑυθαρϑ 
ΒΟΆΔΓΟΘΙΥ ΟΑΙΤΙΘα τηογθ [Πδῃ ἴνγο ΟΣ ἔρᾺΓ δηΐηιαὶβ ταῖὶρηϊ πᾶν 
οϑτίθα 1 ΑῊ]γ Ἰαάθη.} ΤῊΘ δσχργθβϑίοῃ, ἐν ϑοπ, 1ἴβ βχρ[αἰπϑὰ ὈΥ͂ 
186 ουδίοπι τηθη!οποα δἱ 11. 12 δῃὰ νἱ. 21 οἵ δά ἀγϑββίηρ ἴ[δ6 ῥργο- 
Ρμοὶ 85 ἔδίμοσ.-- -Ψ, 10. Το πογάβ ΓΟΤΙΓῚ ΓΤ εὖ ἽΝ 818 

Δοσογάϊηρσ ἴο ἴπ6 ἀοιλίδἧ ἴο 6 τομἀογθά, ( 86, Το τὴῖϊε ποὶ 
Ἰῖνς," δοςογαϊῃρ ἴο 86 ζεγὶ ἡ γονν (347 ἴο Εἷπι, Τμοὰ νῦ 

11ν6. [Ιπ ἴλνουγ οὗ {πὸ ἰθχίῃδὶ ἐοράϊηρ, ψ Ιοἢ ὙΥ̓Τί8. (πιΐϑοοί. 
88. Ῥγαφί. ὃ 9) πιὰ Βαὰά. (ἀἐδέ. ὁδοὶ. ᾿. Ρ. 8712 .) ΘΒρθοίδ!γ παν 
ἀοίδμαοά, ἰβ (α) {86 ρβπογαὶ ορβογνδίίοη, {πᾶὶ ταοβὲ οὐ 1ῃ9 ζογίδ 
ΓΘ ΟὨΪΥ͂ ἀιδ᾽ ἴσασν, απίοιιπά 64, ἀη ἃ Οὐ] Θο.ο 8016 σοπ]θοξΌΓΘΒ ; (6) 
τῃαὶ 118 τοδάϊηρ 15 [88 τηογο ἀϊ ςα]0, ποῖ ΟΠ]Υ͂ οἡ δοοοὰπὶ οὗ [Π9 
ΔΡραζοπῖ οοπίταίοείοη ἰῃ ν. 14, γγμθγο Ηδζαϑὶ γϑρογίβ [Π| ΒΏ ΒΟΥ 
οἵ Ε]15μ8 νυϊεπουῦ [Π6 πορϑίνα ἴο 18. Κίηρ, Ὀαΐ 4180 Ὀθοᾶῦβο {Π6 
ποραῖῖνο κοἷ δίδηἀβ ΘΧ ΓΘΠΊΘΙΥ 86] άοπι Ὀϑέοσα {π6 ἐπῆη. αδεοὶ., 
ΤΔΟΒΙΪΥ αἴἶλον ἴὲ Ὀϑίογθ (6 υδγὸ. ι.) ϑίποθ Εὐγν. ἴῃ ἷ8 Κυὶν, τ. ἢ. 
δ68 ΘΙΕΙ οὨΪν ὑνο οαβ868 οὗἉ δαὶ ροβίοη (θη. 1}, 4 δπὰ Ῥ58. 

Ἀεπυν 

“}6]Πον ἢ μ88 βῃονη πιο. Βαϊ ἱπιρογίδηϊς 1βουρὶ ἢ τὴν ΤΕΆΒΟΠΒ 
4γ6) [Π6 τηΓρῚ 8] τοδάϊηρ, ἴον ψνο ΠῚ [86 ΟΠΔ]4., 41} [π9 ο]ά 

1 ΤῸ ἴ8 ποί πϑοθββαγυ, ἐβθγοίογθ, ὑ1} Κὶ βίον (ἀ. Ῥγορὶ. ῥ. 98) ἰο 
Ῥτοποῦιηοθ [Π6 ΠΌΣΙΟΣ ζΟΣ(Υ Θἱἴμ6 Ὁ Δ ΟΓΤῸΣ οὗὨ ὑγδηβοσι ρίίοῃ οσ ἃ Ν᾿ ἐγ εόε: 
Ὁ0]6, βυοῖι 88 11:6 Εϊδβίθσα στρογ δὲ ἰονθβ, ἴῃ Ἵσάθν ἴ0 τη8 6 Ἀΐ8 πιογὰὶ] 
ἸΏΟΣΘ ἐπηργοβδῖν θ᾿ Μογθονθσ, ἰδ ἴβ ποῖ τιθηϊϊοπθᾶ ν μοῖμον Ε]ῖθμδ τϑ- 
οοἰνοᾶ ογ γεϊθοίθὰ ἐμ ργθβοῃί. Α8 186 ργορβαί οἵ {86 ]μογὰ μθ οογίαϊ 
δοοορίεα [ἐ 88 1{{{16 88 186 ρ᾽ι8 οδεγοὰ ὈΥ Ναδιηδῃ, δϑ Ῥαυϊβθη (4. Ββρ. 
ἀ. Μογρϑῃηὶ. ἱ. Ρ. 188) μδ8 στὴ β ΠΥ οοπ]θοίαγοά, 

3. 10 Βοβίἀϑβ 1ΐ "6 τηδἰπίδϊ ποᾶ ἴπ ἕδνουγ οὔ {μ6 ζσίλίδὴ δῃὰ δραϊηδὲ (μ8 
κεν, ται ἐμ86 Μαβογ. τοῖν ὁπ [86 οὔθ Ββαπᾶά μᾶνθ ξοσιηϑᾶ {μὲν θοηΐθο- 
ἴατο ἴτοπι 1μαὺ τ ἈΙῸ ἢ Ἡνοὶ (ν. 14) (ο]4 μ6 Κἴπρ, δῃά δαᾶνθ νἸβῃϑὰ οαὰ 
186 οΟἰμοῦ βαπὰ ἰο βανθ (6 ῥσοριϑύ ἔγοιῃ δὴ ἀπίγυ! : 186 Ἰδέῖο  γθάϑοῃ 
888 1116 Ῥγο δ Ὀ ΠΠΥ ἴῃ δὰ οὗἉ 1861, Ὀοοδῦβο Βοημδάδα ἀἱὰ ποὶ ἀϊ6 οἵ 
μιῖθ βίοκηθβϑ, Ὀὰξ τῦδϑ τηυγάθγοά ὈΥ Ἠδσβεὶ, ὙΓ8116 [86 Μδϑοσ, μδνθ ποῖ 
ἴῃ βΘΏΘΓΑΙ τοϑά]ν ργοροβοὰ ἰθχίμδὶ Ομ δῃρθ8 ἔγοιη ἀορταβίϊοαὶ γβᾶϑοῃβ ; 
δηὰ ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο {6 ἴουπιθῦ σθΆβοὴ ἴΐ τη δῪ 1 Κϑυνῖβα θ6 βαϊ ἃ σὺ πὴ πουΐ δη 

ΔΡΡθάγδιοο οὗ ἰγαίῃ, {Βαὶ δὰ ἱρπογαπί ἰγϑηβογῖ θα πιδὺ πᾶν σου δηροᾶ ἢ 

ἱπίο καἶ, θοσδαθα ἢ ἀϊὰ ποῖ αυδοτδίαπα μον ἴμ6 ργορῃδὶ οου]ὰ Βανθ 
βε1ἃ οἵ Βοημδᾶδα, γῆ ΒΒογὶ ]ν δον ἀϊθᾶ, 6 ν}}} ᾿ἶνθ. 
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νουβίομβ, βευθγαὶ σσαά. ἴῃ Κοηηίςοῦς, [μ0 Μαβογθίϑϑδ,; ἀπὰ δἰ πιοδὲ 

41] οχροκϊύοτβ, δυθῃ ὙἹσίηρα (οὐϑοτυ. 88. Β. 111. Ο. 16) δπὰ ϑιδυῖ 
(μοῖ. 86]. δὰ ἢ. Ὁ.) ϑρθαῖς, που]ὰ ἄθβογυθ ἴμ6 ργεΐδσθποθ ΕῸΣ 
ἐγγεβρθοῖῖνθ οὐ [89 ροβίἴοη οὗ μηἷο Βοίοσ ΣῊ» σμί οι ταῖρεὶ ρϑε- 

μιαρ5 ὃ6 ἱπίθπάβά, ἐμαὶ [μ9 θπαρ 8815 πιῖσμς τεβὲ ὁ οἷο, ἴε 18 νου 
ἨΔΥΒΉ ἴῃ ΠΙΘΙΘ ῬΓΌΒα ἴο τϑρασγὰ [Π6 ἡ ΘΟ "):  ὝΓῚ 88 οδαδ8]. 

“ ὙΠΘῃ νγο οδῃ ΑΥ̓͂ ΩῸ ΡΥ ΘΌΪΑΓ Βέγαββ οἡ [18 ἀηβυσοῦ ψ μοι Ἠαζαοὶ 
τοροσίϑά το 88 Κίῃρ; βίποϑ [8 88 ἃ ὙΠΥ͂ Θοα τ ἰοῦ, τ 0 νγὰ8 ΔΙ ΡΟΘΑΥ͂ 
βογτιίηρ' ἀθβί χη οὗ ἀαϑαγραίίομ, ταῖρας ποὺ Βανο ἰο]4 186 Κίπρ' [89 
τα, ΔΙ Βοαρὴ οα μα οὐποῦ Ἰιαπά ἀραΐπ, νγθ τηυδὺ δοκηονεάρο 

ταῦ ἢθ Βαά τὸ βυβήοϊοπϊ ρτουπα8 ἴοσ βθ ἢ 116, 85 π6 ὑγαῃ ταῖσῃὶ 
μιᾶν θθθὴ αἱ ἰϑαβϑί 48 οοπάποϊνθ ἴο Ηἷβ ρ]8ῃ8.5 1μαβεγ, 1{ 18 ἴῃ 
ἔἈνουΣ οὗ 186 τιδγρίπαὶ γθααϊιρ, ἐπα, ἴῃ 480 οἷ νεσθ περϑεῖνθ, 
τη ῥχσοποὰῃ 5, σγβίο [86 Βθη88 γτεααΐγοβ, σου! ὰ 06 νγπείηρ, 
ΤῊΘ τηϑδηΐηρ οἵ {Π|6 δῆβυγασ οἵ [Π6 ρχορμοῖ δοοογάϊπσ {86 ἰΚερὶ 
Κιμμον (ἴπ ΜΊΟΒΔΘ 18᾽ Ὁ10]6) πδ8 σουτθοῦν βιαιθα ἐμ τι: δὲ πιονδο 
φιΐίάσηι οθνἐἰδδίηιθ ποηὶ πιογίουῖδ, ρὸν υἷπι ἰαπιδη υἱέα ργιυαδετγῖδ. 

ἘΠΙΒη8 δῆβυγθσβ ἴο ἔπ 6 χαθδίΐοῃ ργοροβθά ἴο ἷτῃ ψυΐϊΐθ σοστϑοίὶγ, 
ΟΥ̓ ΤΥ βἰοκηθϑα ἴμου τ1]} γθοονον, δας δ( 48 ἴον ἨδζΖβϑοὶ, {πδὶ μ6 

. 1} πονθσίμθ]θθβ 16, ἀπά Η 8286] τοροσίβ ἰὸ 18 Κίηρ οὨἱγ 189 
ἔγβὲ ρατί οὗ {Π|6 ἀηβυγοῦ οὗ ἔθ ρσορμοῦ, (88 ϑϑοοπά, τοὶ ἕανου 5 
[ιῖ8 ἀθβίρῃ, 6 σομοθδ]β. 

γν. 11---1δὅ. Ἡδγοῦροη ΕἸ 158 Ηχϑά Ηἷβ θγθ Ιοὴρ ἀροῃ Η8Ζδ6ὶ 
Δα σορὶ. ὙΥ̓Βοπ ΗδζΖαθὶ δβκοά Εἷμα {Π|6 οαπβ8 οὐ Ηἷβ υγβορίηρ, 
[6 ἀθοϊαγθά ἰο ἷπὶ ἐμαὶ ἢ6 βᾶνν {π6 ρτίθνουβ βυϑοσιησβ {παι ἢ 
(Η62861) ννου]ά Ὀχΐπρ' ου {πὸ Ῥθορὶβ οὔ ἴβγβεὶ; δῃηὰ ψῇδθη Ηδζαοὶ 
ψΒιοὰ ἴο τοραάϊαίο (18, μ6 βαϊὰ ἴο Ηἴτη, μονα Πα8 δμονεᾶ 
τΠ66 ἴο0 1η6 88 Κὶπρ ονοῦ Ασδῃ, ὙΠΟγΘαρου Ηδζρὶ τγθηΐ δΎΤΆΥ, 
τϑρογίϑα ἰο [π6 Κιηρ [Π|0 ΔΏΒΥΤΟΙ ΔΙΓΘΔΥ τηθη!οηθά, Ὀαξ οη ἴῃ 6 
ΤΟ]]ονίπρ ἀδΥ βαβοοαιοα εἷπὶ τὴ ἃ τγοὶ οἱο.ἢ 1414 οἢ 5 ἔβοθ, 

1 ΤῈ Μαδβογοίβϑ σοῖο {818 διιοηρ (86 θθη ρ]δοαβ οἵ ἔμ ΟἹὰ Το8- 

ἰδτηθηΐ ἴῃ ν᾿ ΒΙοἢ ΔΝ 18. ἃ ῬΡΥΟΠοῦῃ, ποὺ ἃ πορδίϊνθ ρασίϊοϊθ ; 806 δέοντι 
Ατοτη. ἸΚονὶ οἱ Κείιδὴ, Ρ. 62 ἴ. ᾿ ᾿ 

2 ὙΊι8, ἰ, 6. ἀἄορέϑ [6 ἀδοἰβίοη οἵ 1.. σΒρε 18 : Δέδἑ φωιῖε γοτίο ἀἰοαί, 

ϑρίνίέωπι δαποίνιπι ἰάρο ατπηδίφοια το06 αἷν ἀϑιιπὶ ἀΐα 6686, εὐ οἱ ΕΤίΖαεὶ 
πιαπἀαίμπι εἰ Ἡαξαοὶϊ8 (αοίμπι πιαπιάαίο σοπίταγίμπι δἰπιμὶ ἐαρτίπιοταξ, 
Οει. βαογν. Β, Ϊ. Ο. 10 816. Βα πο βυιοῖ δι ριον 1168 'π ἐδ6 6χ- 
Ῥέδθθα οὗ ΕἸ1Βμ8, 88 Βθ ρἰδίπ! ν δᾶἀβ: ΤΙ Ἰωογὰ Βαὶἢ ββονγβᾶ τηὲ {μδὲ 
6 Ὑ71}1 ΒΟΥ ἀ 6. 
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δηὰ ποϑὰθ Εἰπιβ6}} Εἰπρ' οὔ βγτῖα.---ὐ. 11. ὈῚ Ὑ25- ΠΝ ΩΣ Ἢ 

“18 βοὺ ὨΪ8 ἔλος ἔαϑὲ (αροη Ἀἴπι.᾽) Οἱ γὴν "Ἴῷ» ΘΟπρ. οἱ 11. 17. 

ΤΠ οὔθ] οοπάποὶ οἵ ΗδΖαοὶ, ἀθβουϊρεά ν. 12, 'π 1η6 τνὰγ σῖτα 
15Γγ86], 18 ΟὨΪΥ ἃ Ἀγ μου δη]αγρθιηθηὶ οὗ 1116 Ὀγθῦ βοπΐθης σι ϊςοῃ 
186 Τμογὰ (1 ΚΙ. χῖχ. 17) μβαὰ βροίκθη ἴο Ἐ] 178} οοποθγηΐησ Η8Ζ86]. 
ΤᾺ βίοτος] [Ὁ] Π]πιθηΐ οὗ {Π6 ἀφέ41}5 15 ηοὶ ἱπάθοα σϑοοσάδά, θαὲ 

186 σϑηογαὶ ἔλοῦ 18 80 οἰθαγὶν ἱπαϊοαίβα ἴῃ χ. 82 ἢ, χὶὶ!, ὃ, 4, 7,22, 
τὲ πο ἀοιδὲ σδῃ Ῥγονδ1] οἡ {Π6 τηδί ου, 88 81] {π6 αἰ γοοὶθ68 τθη- 
τἰοηθα ἀϑΌΔ}}Υ οσουγτοά ἴῃ ὑγαγ8, ΘΠ ὙγΘΓΘ 8180 βρθοίδι]Υ ργϑάϊοϊρα 
ΟὔἽμ6 Κίηρσάομι οὗ βγ86] ὈῪ Ηοβθα χ. 14, χὶϊ. 1. Οὐομμρ. 4180 
χνΐ. 16 ; 138. χἣ!, 17 ἢ ; Νίδῃ. 1}. 10; Ῥβ, οχχχνί!. 9.--ῦα 

βϑῃᾷ ἰηίο {π6 ἤτο, {παῦ 18, 8δϑῦ οῃ ἔτ ; οοῃρ. Φαυάρ. ἱ. 8, χχ. 48 ; 
Ῥπ. ᾿χσῖν. 1.---Ὁ.. 18. οἷθ3, ἄορ, ἰ8 ἱπ ἐμ6 οὔϊπρίηρ Ιαηρτιαρο οὗ 

186 Εἰαδὲ ἃπ ἱπείρῃβοιηξ πὰ θα τηδη, ςοΤΡ. 1 ὅ'δηι. χυἱ. 48, 
χχῖν. 15; 2 ὅδ. ἰχ. 8, Οϑάτηδῃμ, νϑῖτω. ϑ'ϑπιηὶ. ν᾿ Ὁ. 42 ἴ.--- 
Οη ν. 14, σομρ. ν. 10. Τμαῖ ΗδΖαθὶ νγ88 ἴῃ ἔβοξ ἃ ἄορ, μο οσίῃ- 
στ ῥσόνθβ, ὑπ ἀραβίηρ 1Π6 ργραϊοῦοη8 οὐ ἘΠ 8μα ΒΘ οὔ ἐμ 
ζΟ]ονίηρ ἀΔΥ τηυτάογοα ἢΐ8 Κίηρ (ν. 15.) ἽἼΞΡΌ ἔτοπι  ἴ0 

Ῥ]αἰῖ, οορπιαῖα ΜΙᾺ Ὕ» 8. ποῦ, Β᾽ ση1Η68 ἃ ρ]αἰ θα οονουοί. [μὰ 

δοοογάδηοθ νυ 1}}  οβορηυβ (Αηΐ, ἰχ. 4---ἰ΄, δίκτυον [διάβροχον) 
4. Ὁ. ΜΙοςβ., δῃὰ οἴμθῦβ, Βρθᾶκ οὗ ἃ σῃῖ πεί, κωνωπεῖον, ΟΝ 
ἴῃ ΆΥΤα ΘΟΙΠΙΓΙ6Β ἰ8 Ρ]οοα ὌνοΥ {86 ἔοθ ἴῃ β[δθρ ἰο Κορ οἵ Η168 
δηὰ ρσῃαίβ; θαΐ [Π6 σοπίοχι 18. ἰῃ ἕνουγ οὗ ἃ {81οἰκ οἱοί,, 48 1} 
δπαῖ ποὶ βοδκθὰ ἴῃ τγαῖθυ 4068 ποὺ σοῃίγαοϊς 80 πιθο]ι 88 [0 ἰσϑῃ8- 
ταϊξ πὸ αἷσ. ὙΥΆ] (Π18 ἀρτθο [86 ΟΠ 4]4. δῃὰ ϑ'υγ. νυ ἱοἢ τοπάον 
τΣΡᾺ δά ιΔλου; ὈοΙΒ οὗἨ ΟΝ βρη Ὗ ἃ. ΤΠ]ῸΚ οί, 89 

ΠΟΥ͂ Δ.6 αἶδο πιβϑὰ ἴον Ἴηο» "υαρ, ἵν. 18. 

γν. 16---24. ᾿είφη 97 σζόλογανι, ξίπρ ο7 ὕμάα],. Οοταρ. 2 ΟἸν. 
χχὶ. 2---20, 8Π4 τηῦ δροίοψ. 618. ῥ. 412 ΕἾ. “Ὁ μοβμδρμαῦ το ρπθά 
116 βογθγεῖρῃευ ἴο δ ϑογαπι ἔνγο γθδγβ Ὀοίοσγο μἷ8 ἀθαῖ!. ὙΤΒοτο- 

1 Ῥγεοοᾶοά ΒΥ Βοπὶθ δποῖθηί ὀχροβίίογβ, βεμσ δββαπιοβ {88 Κῖπρ' 
Βοηδβδάδα ἰπηβο Υ Ἰδϊά (86 Οοίἢ ἀϊρροᾶ ἴῃ νγϑίοσ ὁπ ἢ18 ἔδοθ ἰο οοοὶ ἰΐ, 
δηἃ γγ88 {πϑυ. ὈῪ βυιβοοοδίοα ; θὰΐ ποῖ 0 ΒρΘΔΚ οὗἉ {8 ᾿πιργοθδθῆῖι ἢ ψΒΙ ἢ 
ἀ8ῖ8 ἀβϑυπιρίϊΐοῃ ἱπνόΐνοθ, ἴε 8 αυϊΐο ΔΡΟΙΓΑΤΎ ἰο δϑϑυτηθ 8 αἰβεγθηὶ 
Βδ᾽θοῦ ἔτ ὙΤῊ, δὰ ΤΙΡΟῚ ἤτοια ἐμαὶ οὗ ρον ἩΣΡῚ διὰ {86 16ϑὶ 

ὝΘΗΣ (νυ. 14) Οοπιρ. αἰβο Μδυγον αὐ ἢ. Ἰ. 
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ἴογβ 18 1ὲ δα], ν. 160, ᾿Θ θθοᾶτηθ Κίῃρ, ἤθη 6 Ποβῃαρῇῃαὶ τὰ 5 
κίηρ οὗ δ πάλ} (γν ἼΡῸ ὈΡΌΓΥΝ 

γυ. 11---19. Τιχουρὶι Φόποταπι, σῆο μα πιδττῖθ ΑἸΒΑ] ΔΗ, 
ἀδαρ ον οὐ ΑμδΡ (οομρ. ν. 18 ὙΠ ν. 26), οαπηθ {Ππ6 ἴδ(4] οοη- 
ΒΘΩΌΘΠΟ6Β οὗ τη6 τηδγγίαρθ οὗ ΑΒδΡ στ [π6 ἰΔο]αΐτουβ ργίποαββ 
6260 6] ἀροῦ υάδἢ 418οθ. Φϑῃόοσαπι νγαβ {π 6 ορροϑβί(6 οὗ 8 ρίοιιβ 
λιμοῦ, “ΘΠ βμαρδὲ ; ἰπηπη ἀῦο]Υ ἀβον τῃοβο ἀθαίῃ ἢ 8]6νν ἨΪΒ 
δἰχ Ὀσοίμθυβ, 88 ἰδ ἈρΡρΡΘΔΥΒ [ῸΓ ΠΟ οὔ εν σϑάβοι ἔπ 8η ἴο τη Κα ἢἰπι- 
861} πηδϑίθυ οὐ [89 ἰγθαϑγοβ νυ Βῖοἢ 8 ἔΓΠῸῚ μδά Ὀοχαθαι θά ἰὸ 
ἴμοπὶ (2 ΟἸ"ν. χχί. 2--4), πὰ ναὶ κοα ΒΟΥ ἴπ {π᾿ ἐοοίΐβίθρβ οἵ 
ἴμ6 ποῦβα οὗ ΑΒ, ἐμαὶ 18, Ἰηἰγσοάπορά [86 ψυβῃΐρ οὗ Βδαὶ αἷβο 
ἱπίο ᾿ἷβ οσῃ Κίηράοια.5 ΤῊΪΒ σονοὶὲ ἔτοπι ἐπ 1ογά που] μᾶνα 
ἰμνοϊνοθα ἔμ ἰοΐαὶ ὀχ ἰγραιίοη οὗἩ [Π6 τουδὶ ἤἈγην ἴῃ  αά8}} 88 ἴῃ 
[δγαθὶ, ἰδ 1Ἀ16 Ἰωογὰ μδά ποῖ ργεβοσυϑθὰ ἃ βιοοί, οῃ δοοουῃῖ οὗ 
[86 ῥτοπηῖβα πιδάβ ἴο Πανὶ (2 ὅδ. υἱ].) Οτ ν. 19 οοῃρ. 1 Κι. 
χὶ. 86.-ὐναῷ ἴδ Ῥὰΐ ἴῃ δρροβίεϊοπ τὴ “5 ἠο δσραίπ ἰξ, δῃὰ 

ἐμογθίοσθ πϑϑάβ ποὲ {86 ςοραΪᾶ ἡ 3.) 

γν. 230---22. ΤΠ6 ἀϊνίηθ οΠδϑἰβοιμθηΐ, Βούγον σ, νγα8 ποῖ νγαηΐ- 

ἱπρ. Φοδβογαπιβ Προ 688 ντὰ8 ρυηβῃοα ραγέϊπι ἀοζοοίίονιο 
αοπυϊέανιηι, ραγέϊπι πιονῦο ροδϑίπιο αἰϊέδφιιο ρίασίδ, οἱ λαδείνιν, ἢ 
ΟἾγ. χχὶ. 12 844ᾳ. ὅ60. βόμῃ.-- Εἰάογα, ψμο δά ΒΠΠοτίο ἃ 
ΘΌΥΘΓΠΟΥ σἱ τὰ (Π6 {16 οὗἨἁ Κίηρ, {ϊθαΐαγυ ἰοὸ τπ6 Κιηράοιι οὗ 

1 ΤΉΘθο τνογᾶὰβ ἃῦὸ αυΐΐθ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ οπαἰοἀ ὈῪ 6 ϑυτίδῃβ δηὰᾶ 
Ατδθίδηβ, ὈὉγ Πυΐπον, 1 λαῖμο, ἀ6 Ὑ͵οίΐα, ἴῃ Ὁποὶν ἰγαπϑ]δίίοηθ, πᾶ 6χ- 
Ρἰαἰμοὰ 88 ἃ βἴοβϑ ὈΥ βδνϑγαὶ θχροβί ουβ, ἃ8 βοιηα, Μδῦγοσ, δῃὰ οἰ θγΒ, 
4180 ὈΥ͂ Β0π|6 ΟὨΤΟΠΟ]ορ ϑέ8, ἴοτ θχϑιηρ]ο β' δ! ρον δηὰ Τίϑὶο (ΟΒτομοὶ. 
Ρ. 67.) Το τεὐθοίίοῃ οὗἩ [πθ86 ννογὰβ, τ βὶοἢ ἀγὸ ουπὰ ἴῃ (6 ο]ἀθϑὲ 
νογβίοηβ, 6 Χ Χ,, ψθτο [ΠΟΥ τὸ ἡ δη ἢ ΟὨ]Υ ἴῃ ἐἢ 6 σαϊξ, Οὐπιρίμῖ, 
δηᾷ (86 Οἰιδ]ὰ. 18 88 δ᾽ ἸΓΑΓῪ 88 {86 βαρρίδπιθηΐ, ργονϊ θὰ Ὀγ Κ'͵ἰ πιοδιὶ, 
οὗ γῶν» “ὙἼΒδῃ «6 μοβηδρμδὶ τνλὰ ἀθδᾶ.ἡ Οὐπρ. 7. Μαγετν, απποίαί. 

αα δε(ον' Οἴαπι, Ὁ. 196 ξ, 

3 (Τὴ 7 6Πογαπιβ τεὶρη [8118 ἐμ6 Ὀυϊάϊπρ' οὗ Οδγίμβαρο; Ὀ]άο, μοῦ 
Βυθθαπὰ β᾽ομαθαβ, μοῦ Ὀγοίμον Ῥυρτηϑιίοη, Κίηρ οἵ ΤΎτο (βοϑίογα απίδ 
αἴϊος ἐπιπιατῖοτ' οπιηθ8.)ὺ ΤᾺΪΒ βυποιῃγοηίβιῃ οὐ 1886 Ὠἰἰβίουυ οὗ Τ Ύγθ ἴβ 
Βογθ ποῖ υπἰπηροτίαπὶ ; Τ γτίδιι, [Βγϑθ] 18 ἢ, «06 νν18}} ἰδίου 18 Β6σθ οοῃ- 
πθοϊοα ἰορείμεσ. ΤῺ ἀδυρίον οὗ 626 06], ἃ Τυτίδμ ῥγίποθβθ, νγϑβ 
ΑΒΔΡ᾿Β ν]ἴθ, δῃᾶ δραΐϊῃ Β6Ὲὺ ἀδυρδίογ Αὐμα! ἴδ} ττὰβ Ψϑθογδηλ᾽β τῖξε, 
δηᾶ δῇον δ͵8 ἀθδίῃ, πιυγάθγου οὐ (Π8 ἢϑῖγβ οὐ [86 Ἰβτοπθ δῃὰ ἀϑαγρον οὗ 
ἰς. Βγυ τπδιτῖαρο, ΤΎτγο Ὀγουρὶ 118. (Π6π ργανδ]οπίὶ βρίγἰϊ, δῃὰ ἃ νϑϑὲ 
Διῃουπηῦ οὗ 6ν]}}, ἱπίο 1Π6 ἔνγο [βγδϑ 18} Κίπράἄομηβ.᾽" 2. Ὁ. ΜΊοΝ. οπ 
ν. 24. 

2 

-- 
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Ψαυάαὶ (οοπι. 111.9: 1 ΚΙ. χχὶϊ. 48), τϑνοϊ θὰ ἔτοπι 048}, δῃὰ 
οἰδοίοαά ἴον 1.861 δὰ ἱπάθβροπάοπι Κίησ. Φϑβογδμι αἰξοπηρίοα ἰη- 
ἀεοά το γθάποθ {Π| σϑρ6]8, θαΐ υμπουὺΐ οβδοι, ΟΥ̓ ν]8 ὀχρθαϊοι 
ἀραϊπϑί Εάοπὶ οὐγ ὈΟΟΚΒ, ἃ8 2 ΟἾγ. σχὶ. 9 ἢ, οοῃίαίπ ΟΠΪΥ [ἢ 9 
[Ο]ονῖη Ὀγίθῦ ποίϊςθ: “ Απά 6 πογαπὶ σθηΐ οὐὸν ἰὸ Ζαὶν ψἰἢ 
8}1 ἢ18 ὉΠαγϊοίβ, ἀῃἃ ἢ6 τόϑ86 ὈῪ πὶρῃϊ, 8[θνν η6 ΕἸδοτηϊίοβ ὙἢῸ 

ςοτηραβϑϑοα Ὠΐτη, δπὰ [88 οαρίδίῃ8 οὗἨἁ δἷδ Ἅομασίυΐϊθ, δὰ 1Π:6 ρβθορὶθ 
βοά ἴο {ποἷν ἰθπίθ, δπὰ Εἰάοτι σϑνοϊοά ἔγοπι {86 ΒΌργοπιδου οὗ 
Ψυάδῃ," δοςογάϊηρ ἴο ψμΐος ν τησϑῖ, ψΓἢ τηοβὲ ᾿πογρ γθίϑυβ, 
ΒΌΡΡΟΒΘ [Π8 ῥγόςβ88 οὗ δῇ τβ ἴο βαᾶνθ θθθπ {ππ8 : 6 βόσαπὶ ῈῈ 

. 18 ΔΥτὴν δαἀναηοθά 88 ἴα 88 ΖδΙΓ, ἃ οἱἵυ οὗ Ἰἀυτηαθα' ποῦ οἵμοῖ- 
νν80 Κποόνγῃ, δυΐ νγὰ8 δα βυσγουπάθα δ τῃ9 ΕΠ ἀοιηϊῖθ5, δῃά 

βίον, ἰπάθϑά, ἴῃ ἃ πίρεὶ αἰΐδοκ [Π6 ΕἸΔΖοπαία Ποβὲ ἐΠδὲ δῃοοταραββοά 
μἷπι, 80 [πᾶὲ ἢ6 οχίγοδίθα Πἰτηβθ]ξ, θα τν88 οομιρο6]]6α ἴο Αρϑῃάομ 

86 Βα δ] υσαϊίοη οὗἉ Εἰάοπι, δῃὰ γοίγθαϊθα τ ἢ ΗΪ8 ΔΥΤΩΥ ἴο πάδοϑ. 
ϑΌ (Ὁ. 21) [8 ἃ Ἰαίθυ οὐἱ βορταρῃν ἔοσ ϑ Ὁ 2 ΟἌγ. χχὶ. 9. Αἱ 

τδαῖ πη 1 ῬΉΔῈ αἶ8ο γονο] θὰ ἔγοτη πάδ} (8. χν. 42),2 ἰἐυϑἰοά 

Δοςογάηρ ἴο ΕἸ ΒΟ α5 ἴῃ 186 ἀϊβίγϊοί οὗ ἘΠΘ ΠΘΓΟρΟΪΙ8, οὐ ψ ΐοὶι 
ΠΟ ἴγᾶο8 ἢα8 γοῖ θθϑὴ ἀϊβοονοσθά. 866 ν. Εδυμι. Ῥα]. ρ. 207, 
ΥΥ ποτ ΗΕ. Ὗ. 11. Ρ. 82, απὰ Βοῦ. ῬαΙ. 11. Ρ. θ54. 

γν. 28, 24. Ψεἰιογατα ἀϊοά οὗὨἨἍ ἃ Βουτῖθ]6 ἀΐβθαβ6, ἴῃ τ ἰς ἢ 8 
Ὀοντα 8 [61] οαΐ, ἀῃα τγᾶβ8 Ὀαν6, ἱπά θεά, νυῖε}} 8. δέ μοσβ ἴῃ [86 
οἷν οἵ Τανιά, θὰῦ ποὺ ἴῃ [Π6 τογ4] Ὀυγίαὶ ρδοθ, μὸν στ 1Π6 
ἈΠΘΓᾺ] 80] θη [68 ρΘΥ γα ἰο ἷ8. ἔδεΠογ, 2 ΟἾγ. σχὶ. 18 εἰ 
ΗΘ ννὰ8 βυςςθϑάβά οἡ {Π6 [τοῦθ ὈΥ ἢἷ8 γουηραοϑὺ 805 ΔΒδζίδῃ 
οΥἹ ΦΒόαμαΖ, 88 188 οἱ ἀθὺ οὔθ μαὰ Ὀθθῃ ἰδκϑη οδρέϊνο δπά ραΐ 
ἰο ἀθαῖῃ ὈῪ 1π6 Ασδθ8, 2 ΟἿγ. χχί. 160, χχὶϊ. 1. 

γν. 25ὅ---29. Μοίρη 97 Αλαείαἢ ; σοταρ. 2 ΟἸ"ν. χχῖὶ, 1---θ. 1 
ἈΠιαζία!) αβϑοθηθά ἴπ6 ΤῃγὸπΘ ἴῃ [Π6 ὑνγθη γ-ϑθοοηὰ γθαῦ οὗ ἢ 8 

1 Μονογ (Κτῖ!. {Ππἴοτβ. Ρ. 218) Ἰἀθπ 68 Ζαῖν τὴ Ζοαδν, ναὶ τὶ μοῦὲ 
ΔΏΥ δτουπά. ΕἼοπι [86 ρἷδοθ θδίπρ' οἴ] ἀπκπονσῃ χων, 2 ΟἾν. 

ΧΧὶ, 9, 18 οτηἠἰοα, ἀπὰ ἱπϑίοδὰ οὐ ἰΐ 18 πιδὰθ [86 δά ἀϊίοη οὗ -ὮΝ 

ἜΧρ δἰ πίηρ ἐμ6 πατταίϊνα, νυ μῖο οδη ΒΟΑΓΌΘΙΥ, τὶ ΠΔΒ]οῦ ὧδ ἐἰδν. 
Ῥαγαϊ». Ῥ. 107) 06 Θχρ] δἰ πᾶ 88 ἃ τῇδσθ εστὸῦ οὗ ἐγδῃβου ρίϊοη. 

3 ΤῊϊ8 σουυὲ 09 Κ οἴδοθ ρυοθΘὈΙΥ οπ {Π6 Ἰηνγδβίοη οὗ 6 ΡΒ: Ἰβεϊηθθ 
2 ΟἾν. χχὶ. 16 4.) διὰ οδοηϊ παρὰ ε1}} {02 ἴδ ἀραΐα οοπαυοτοά {86 
ΕΠ: ποθ, 2 ΟἸγ. χχνΐ. 6 ἢ. ΕῸΓ δοοογάϊηρ ἰο χῖχ. 8, χχῆ!. 81, χχῖν. 

1 ὈπδὮ, αἱ Ἰδθδϑὲ τοπὶ {πὸ {ϊπι6 οὗ Ηοζοκίδῃ, δραῖπ θεϊοηροὰ ἰο {86 
κίπράοιμι οὗ 7 υἀ δ}. 

" 
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Ἰπἴδ, ἀπά ἢΐ8 ἔβίμο θέσαπιθ Κίηρ ἴῃ μἷ8 ἐδ ι τ γ-Βθοαῃα γοαρ δηᾶ 
τοϊρηθα εἰμεν γοαγβ (ν. 17), ἢ τουβῦ βασθ ὕθθῃ Ὀοσῃ ἰπ 8 
ἔα οτ᾽Β πἰπϑίθθη ἢ γθασ. Ηθησθ ἰδ πυρὰ βοθπὶ βίγδηρο [μδὲ ἢΘ 
μά 6]4θγ Ὀγοίμοσβ;; Βαϊ 'π [π6 Εὐαϑὲ {ΠΟΥ ΠΠΔΙΎΥ ΘΑΙΥ, ἀπα του] 
ῬΓΪΏο68 844, θ681:468 [Π6 νυ] οὗ ἐμ ἢγβί γᾶῃκ, πϑα 8} } Υ σοπου Ὀ Π65 
88 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίαια οὔ δ ιογαπι, 2 ΟἿ γ. χχὶ. 17, Βθ ταῖρι {ποτθ- 
ἴογο, ἴῃ ἴμ6 πἰπϑίθθηῃ γθᾶγῦ οὗ 18 ἀρ, ΥΘΓῪ 176}} Πᾶ γ0 ΒΕ ΥΘΓΆ] ΒΟΉ, 
--Υ͂. 25 ἢ ΑΜιαζίδῃ γοῖρῃηβα 88 ἢϊ8 ἔδιμον ἴῃ ὑπ βριγῖξ οὔ 6 μοῦβ6 
οὗ ΑΒΔ}, 88 "6 σοῃϑβυϊ θα σὴ 8 πλοῖο {Π| ἸΔο]αίτουβ ϑ]δηα 
ψγ8]16 ΑἸΠΑ] 4, 2 ΟἾγ. χχῖϊ, 2 [.--- ΑἸ δ 18. 6 8}164, ν, 26, 2 
Ομν. χχί!, 2, ἀδυρβίος οὐ Οπισῖ, ἐμαὶ 18, σταπἀ-ἀδαρῃίοῦ; ἴοι 
ΔΟΟΟΙΔΙΩρ ἰο ν. 18 βδ6 ψὰ8 (89 ἀδαρίον οἵ Αἴαρ, δἀπὰ νδβ8 
ὙΠογθῦν ἱπαϊοαύθα ἃβ 186 ὁὴμ6 ψ}1οὸ σοργαβοηϊθα (6 βρὶ εἰς οὔ [89 
Βοῦβο οὗ Ομτῖ, ἐμαὶ Ὀγοαρἢξ 80 τσοὶ ον} οα 15γ86] δῃὰ Φυάδῃ, 
δνθῃ 1}} [15 Ἔχε γραίου ἴῃ “ υάΔ}}.---, 28 ἔ, ΤΊ] νγὰῦ ἀραΐπβέ [86 
ϑυσίδῃβ αἱ Βδπιοῦδ ΟἸ]664, ἴῃ μϊοῖ ΑἸμΔΡ τηϑὲ Ὁ δΐ8 ἀθαῖῃ (1 
ΚΙ. χχἕ!,), γὰ8 ἴῃ {π6 ὈΙνίπο ἀϊβροβαὶ ἴο ἔτη 8ἢ [Π6 οσοαβίομ [ῸΓ 
16 Ἔχε γραϊίοη οὗ {Ππ ἡ μο]6 ἀγπαβίυ οἵ Οπιῦ. ΑΒ) 8 βοῃ, 
Φομόγατη, ἀπάσγίοοκ, ἴῃ σοη)αποίίοη ἢ ΑΠ ΑΖ οὗ πάδῃ, ἃ 

πον ΘΧρΘα  ἴοπ ἀρδίηδὲ δηλοῖ" δηὰ σουαγποα ἰο “}6Ζγθοὶ ἴο θ6 
Βοα]θὰ οὗ μἷ8 νουμάβ. ὙΠΙΠΟΥ σδπιθ [18 πορμον ΑΠαζίδἢ ἴοὸ 
Υἱδὶς 18. 8ῖοκ ἀποῖθ, δηὰ ἔμογα ἔοαπά ἢἷ8 ἀθαίι ἀοηρ τ Ὠΐπι ; 

οοταρ. ἶχ, 21; 2 ΟἸιν. χχῇ. 1-Ὁ.-- τὴ (νυν. 29) 5. Θ408] ἴο 

Ὅλ ΓΤ 869 ΔΌονΘΡ. 80. 

1 ΤΏ πυτθονῦ “ἤογίγ-ῖνο Ὑϑᾶγβ,᾿" ἴῃ 2 ΟἾγ. χχὶϊ, 2, τοϑίβ ἀροῃ δὴ 
ΟὗνουΒ ΟἸΤῸΓ οὗὨ ἰγϑηβογιρίϊοη, 88 ΤηΔΩΥ Οἷ ΘΓ ΘΧΡροβι[ουΒ δηα ἢ γΟΠο]ο- 
εἰβὶβ βανθ οὐβοστθᾶ, Ὅθθ ναγίουβ δἰϊθταρίβ οὗ {86 δποῖθηξβ (0 τηδϊηἰδῖπ 
[86 σοττθοῖποϑβ οὔ [ῃ18 ἸσΩθΟΓ δπὰ Ὀτὶηρ 10 ἰηύο Βαυιποῦν τ ΟὐΓ 
φββαβθ ἸΏΔΥ ὃ Τουπὰ οΟ]]θοἰοα ἀπα οδβἰϊπηδἰοα ἰη ὦ, αγοϊεὶὲ ἐγίΐοσε ἀἱ6- 
ϑεγί. ρλιϊοὶ, ἰλεοὶ. (1117) ἐαόγο. χνὶϊὶ, Ρ. 620 8, 

3.Α8. ΑΒδθ᾿Β αἰὐοπιρὶ ἰο γϑοοπάυον Εδιηοὶ ἢ γγ88 ππβυοοββϑίῃ (1 ΚΙ. 
χχὶϊ. 86), γοί δοοογάϊηρ ἰο 2 ΚΙ. 1χ. 14 ἐδῖ8 οἷΟγ τγᾶβ ἴῃ {80 Βδμᾶβ οὗ 
186 [ΒΥ 6 }1:68, {ΠΘῪ οδπ Βανθ τϑοονογθὰ 10 οἰ ποῦ ΟὨ]Ὺ δῇ ἐμαὶ ἀ18- 
βτδοθίαὶ Β᾽ρΕὺ οὗ (6 ϑυτῖδπβ ἔγοπι ϑδιρδατῖδ (υ11.), οὺ᾽ ΟὨΪΥ ᾿π (818 γᾶν, 
πὶ {86 Ἰαἰίον οαβ6 τὸ πιυβὲ δββαπιθ ἰμδὺ ἴῃ (Π6 οοπηθαὺ δϑοαῦ {μ6 οἱέν 
“6 Βογᾶπιὶ 88 ᾿ψουπαρα, Ὀαΐ γοί [Π6 ΟΥ̓ ΜᾺΒ ἰϑκοῃ ὈΥ Β1Β ΒΓΙΩΥ. - 
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ΟΒΑΡΤΕᾺΚ ΙΧ. 

ΦΈΒΟΌ 18 ΑΝΟΙΝΤΕΡ ΕΙΝΟ ΒΥ ΕἸ18ΗΑ, νν. 1---10; ΟΟΝΒΡΙΒΕΒ 

ΑΘΑΙΝΒΤ 9ΨΟΕΑΜ, ΥΥ. 1]--1Θ6; ΑΝῸ ΒΑῪΒ 9ΟΕΑΜ ΚΙΝΟ ΟΕ 

ΙΒΕΑΕΙῚ» ΑΒΗΑΖΙΔΑῊ ΕΙΝῈ ΟΕ 5“9Ὁ0᾽0ΑΗ ΑΝῸ ΟΥἙΕΝ ΖΕΖΕΒΕΙ 
γυν. 17---51. 

γνυ.1---10. ὙΠΟ 16 Βοδὶ οὐ 1βγ86] γγχὰ8 θποδτηρϑά αἱ διό, 
ἘἸΊβμα ϑχθοαῖθα {86 Ἰαβὲ οὗ [Π6΄ Θοπιπλ  β8ἰοη8 συ μῖ ἢ ἘΣ) 8} μα τ6- 
οοἰνοά 'ἰπ Ηοσοῦ (1 ΚΙ. χῖχ. 16), βίποθ ἢ βθηξ ἃ ϑοῃοίαρ οὔ ἐδ 
Ῥγορῃοῖβ {ΠῚ ΠΟΥ ἴο [86 Θδμρ ἰο δποὶπε 68, {π6 οαρέδίη οὗἁ {88 
δμιοϑῖ, Κίπρ, ἴο Δπποῦῃοθ 0 Πἷπι {Π Βον γα ρ: ΕΥ̓ ΟΥ̓́ΣΓ [5Γ86] ἴῃ ἐῃ6 
πϑῖὴδ οὗ {|| Τμοσὰ ἀπά ἰο ομαγρθ Εἶπ σε τμ Ε110 Θχεἰγραιϊοη οὗ 
ΑἸ Β ποῦβθ. Υ͂. 1. Ἰοῦ ἼΒ 5 βαϑὶκ οἵ οἱ] ; οσσυγτίπρ Ὀ681468 

Ποῦ ΟὨ]Υ ἰπ 1 ὅδ. σ᾿ 1, ἴτοιῃ ΓΒ ἴο ὑγῖο κ]θ (βα14 οὗὨἨ {Π|6 βίον 

«βονίηρ οὗ ἃ 1{||86 νναΐθγ), ἘΖϑῖκ. ὑνί, 2.-ὐ τὴς ΠΣ (νυ. 2) 

ἥοτα {86 τπιϊάβε οὗἉ 8 Ὀτοίθγθη, ἐπαὶ 5, οὗ ἢ18 ΘΟΙητ Ὧ68 δὲ ΔΥΠΊΒ. 
ΑΒ ἴο "ΤΥ ΤῊΣ 566. οα 1 Κι. χχ.----Υ͂. 8. σιν ὅις 

Κίηρ ἴον Ἵδτδοι; ; δα ἀοεβ πο εἴδη ΤΌΣ Ὧν. -“ Απὰ {θη Ορθῃ 

186 ἄσον, απὰ 6 ἀπά ΤΑΓΥΥ͂ ποῖ. ΕΙΡΗΣ Εἶνα8 Ηἰπὶ 18. σοτα- 
ΤΑΆΤΙ ΒΟΔΓΟΟΪΥ, π6 ρἱωνίδιιδ ἐἰ6 ἡ κα 88 ἵπιηιϊδοογοῖ αὐ ἤἥπόπι 
τοὶ οδϑεγυατοὲ (ϑϑ6Ὁ. ϑ΄ομμ.), ας ἵνα μὴ συλληφθεὶς κινδυνεύσῃ 
(ΤἸὨοά.), οὐ πῸ σαρογοίμ αὖ ἐΐδ, φωὶ ζαηυϊϊαθ Αλαδὶ οὐλαπιηνια 
αὶ ὁναπὲ (ΟἸ6γ.) Υ. 4. ΣΘΞΣῚ ΣΙ [88 ἰπ πορ]σοηῦ Βρβθοὶὶ 

116 ἀγεῖϊο]6 Βαίοξθ ἐπ ποῆι. γέφοπδ. ἾῸ γϑρασὰ ψϑἼΣ 88 ἴπ ἃρ- 
Ῥοβίουι "ρον ἢ 1. ἀ6 Ὠίθα ἀπὰ οἴμοσβ, 15 ᾿μ8 τ 1510], 
βϑοδῦβθ ἴΠ6 ὑνγο ττοσάβ ἱοροίμου ἀγα ἰῃ Ἀρροβιομ τι [Π6 ρτθ- 
οοἀϊῃρ Ἴμγγ. Οπ ν. 7 οορ. 1 ΚΙ, χυπ!. 4, χῖχ. 10 ; οι νυν. 8-- 
10 Ἑφορ. χχὶ. 21--28. 

γνυ. 11---Ἰ6. ὙΥΒθα, αἴον ἐμ ἀθραγίαγο οὗὨ {86 βοβοῖαν οὗ ἐπ 
Ῥγορμοῖθ, 7ϑῆα τοϊασπθὰ ἴο 8 Θομιγαά68, [ΠΟῪ δβκθά {Π6 σθᾶβοῃ 
ἢν [86 δοθοῦν οὗ [6 ργορῃθῖβ ἢδά οοπηθ ἴο ἢΐπι. «6[ὰ δὲ ἢγβι 
ΔΠΒΥΟΣΘἃ ΘΥΘΒΙΥΘΙΥ ; δυΐ ΜΠΘπα {ΠΟΥ͂ σὰν πὸ ογθαϊς ἰο (ΐ8 
ΔΗΒΎΤΟΙ, ἢ6 οοτατηπηϊσαι θα ἰο ἐπθῆι ᾿ἷ8 ποταϊπαίοι ἴὸ ὃ6 Κίηρ; 
ὙΒΟΓΘιροη ὑΠΟΥ ἐοσ ἢ Ῥγοοϊαϊπηθά Ὠΐτη Κίηρ ἀπὰ ποπὲ σι τἢ 
Βίτῃ ἴο Φοζγϑεὶ, αἴζογ Ψϑῃι μαὰ ἢγβθὲε ἑδκβῃ ἐπθ ργθοδπείοη, {Ππαὶ 
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20 ἔαρίεἶνο ἔοπὶ ἐμ οἱδγ θοΓα {π ἐπ θ]]Προποα οὔ ᾿νῖ5 Θοηϑρίγδου 
ἀραϊηβὲ δογαη Βαΐίοσα ἴτῃ ἴο «6Ζ2γθε}.---Ὗ. 11. 2.) Οἰρῳς «Ϊς 

ἴδ ρϑᾶοθ (γο!ατο)} } ὙΥΒογθίοσο οαῖηθ 1818 τηδᾶ ταδὴ ἰὸ ἴπ66 ἦ" 
τπαὶ 15, 18. 811] ν6}} Ηδ8 {Π18 ΟΥ̓ΑΖΥῪ [6 ]]ονν ποῖ Ὀτοῦρῃξ ἔμθα 
ΒΟΠΊ6 11] πθννϑ ΨΔΙδτΟ» ἀτιόπο, ὑδϑαπιδ. Τὰ “68 σοι ρϑῃῖοηβ 

δὲ ἈΓΠῚΒ ΘΟΠΙΘΙΙρΕΙΟΙΒΙΥ͂ ἀθβίρπαίθ [86 ργοριοῖ, 88 θύθῃ ἴῃ οὐζ 
ἀ4Υ8 ποῦ 86] άοπιὶ [Πο86, 10 ΤΟρΡΆΓΑ]ΘΒΒΥ ΘΠ 658 {Ποὶγ ἔἈ1ἢ θεΐοσθ 
ἰι6 σγοσἹά, ἀγὸ ἀουϊἀθὰ ὈῪ [86 ἀπθθ]θνὶπρ᾽ ἃ8 ΟγαΖῪ μθϑά5.} “Ὑἴ6 
Κπον ἔπ τηδῃ δηὰ [8 Βρθθοῖ," [Πδἱ 18, ποϑέξβ ϑιεπι ἰμϑαγαπι 6886 
αο τγοΐπαο ἴπϑατια ἰοσιίιαη, ἰάδοφιθ τοπὶ ογθάσπαα πδὸ ἃ πιθ πατ- 
γαπάα, Ο. ἃ Τ,δρ."--ρῷῦ (μά ἰδ, (ποιὰ βρθακοβὲ ποῖ 86 ἐγαιμ. 

Υ. 18. “ἼΠοη {ΠΕΥ ΑΒΕ ἴοοϊκ Θυ συ τηδη 8 σατιηθηΐ, ἀπά ρὰΐ 
ἴς ἀπάθν ᾿εἶτὰ οα ἔδ6 βίθρβ, ἀπά Ὁ]Ὸν τὰ [π6 ἰγαπιροῖ, εἷς. 
ΤῊ ρατιηθηίδ, Μ ΒΊΟΝ. οομ Βίβα ΟΗΪΥ οὗἉ ἃ ἴᾶγρα ρίθοθ οὗ οἱοῖῃι (506 
οῃ 1 ΚΙ. χὶ. 29), γϑῖθ βργαὰ οῃ {1 ἢοον ἰῃβίθαά οὗ ἃ οαγρϑὶ 88 
ἃ βίρῃι οὗ Βοιμαρθ (Μαΐ. χχὶ. 7), σῖῖ πο ἢ αἰ8οὸ ὅπ6 Βοαίμθῃ 
ἀἰβεσαἰβῃθά ΕΙΡὮΪΥ ποπουγοά ρθη θτα}8 δηα Ἰλοπάγοῆβ; 566 Ὑῇ εἴ- 
βίοίη Νον. Τοβὶ. δὰ Μαΐῖ. χχὶ. 7. Οἡ {88 δοσνίηρ οὗ [π6 ἐγατηροὶ 
ΘΟΙΏΡ. 8θογ6 Ρ. 12. ον: π Ὁ ιν [μα οἹὰ ἱπίογργϑίοσβ Ομ] 

μιᾶνϑ βασοθθαρα ἴῃ ὀχρίαἰπίπρ; ΠΧ. ἐπὶ τῷ Γαρὲμ τῶν ἀναβαθ- 
μῶν ; Ομαϊὶά. δου ΧΡ αἀ φσναάινηι λογαγιμη, σι]. Κίς Βὶ 

δηὰ ΨψΆγοδ οχρίαἷπ ὈΥ ἰαρίάοπι ἴπ φιο δίσπαίαο δυπὲ ἰΐπεας 

λογαγίαε; ὅγτ. ἴ: Ἰώόζαο δ ϑιρθν δεάθηι σγαάμωηι; ΑΥδθ. 
ὥ-σ9..ο ΄««΄“ « 

δ ς 9 με ϑιρον φγαάιιδ ἴοοὶ χιιο αδοεπάιξιιν. 580} ΒθΟΠΘ, 

1 76 ἸΏΔῪ ποὶ ἰδογοίοσθ, σὴ ϑθ0. Μι πίον, ὙδίβὈ]., Οτοίίαβ, 
Ἠδηρθέθηρ. ΟἸτίβιοὶ. '. 1, Ρ. 294 ζ.,) δπὰ οἵβουβ, τῆδκθ 80 οὗἨ (818 ὃχ- 
Ῥγθββίοῃ ἰοὸ ργῦοῦο ἐμδὺ {86 βίδίθ οὗ ργορβϑίϊο ἱπβρίγαϊδοῃ νγὰϑ ϑοδίδες, 
οοιμδἰποᾶ Ἡ1} ἐ86 νἱο]θηῦ βαρρτγθθϑίοη οὗ (86 :πιθι]ρθαὶ οοπβοϊουβηθβθ 
δηὰ οὗἩ (6 σι βοῖο ἱπαϊνιἀυαὶ 118, ἴκΚὸ (16 ἥμεγοῦ οὗ [86 β Ὁγ]8 δπὰ 
Βοδίμθη βοοίβαύθυβ. 66 δραϊηβύ (818 νον Ηδνϑγηϊο κ᾽ 8 ΕἸη]. ἰ1. 2, 

. 88 8. 
ὲ 3 560. βοδιη., 298. Ἡ. δπὰ .. Ὁ. Μίοι., Πόγϑβ., δῃὰ οἴδϑγβ, ἱποοσ- 
τ οΥ δχρί δίῃ {π|686 ψογάβ, “" γ6 ΤηΔῪΥ Πᾶν βθηὺ Βίτη γοῦγθο γ68 0 Δ Κ6 
ἃ 768. 

δ οποθ Ὑ6 866 δρδῖη, μον Ψ68 δηᾶὰ ἐΐ8β δοπιρδηΐοπβ οὗ ἐμοῖσ οντα 
ΜΠ τααῖθ ἀ86 οὗἩἉ {6 ποτὰ υἰδογοὰ Ὀγ [86 ργορμοὺ ἴοῦ γϑρϑὶ θα δηὰ 
ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂, ἰο π ἰοΒ {μον 6 ΓΘ πο δυϊμοσίζοα ὈὉν αοἂ ; ἴον ἴδο ρτο- 
Ῥβοὶ μδᾶ ποὲ οοιηπιδηᾷοά το] ]ΐοι, 89 7. Ὁ. Μίοδ. οἱ ν. 8 ἢ. δββογίϑβ, 
Δοοογάϊηρ ἰο ἰδ δηΐ- ᾽ ]1681 ρο] ἶσα] νῖϑσβ. Οὐπιρ. πμδὲ νγα8 τὸ- 
του κοᾶ οἡ (π18 ροϊηΐ οα 1 ΚΙ. χὶ. 26 8. 
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6οη. χἰϊχ. 14; Ῥγον. χνυϊ!. 22, οἵο., ἀβθποίθβ βθσθ 88 ὈΣΨ ἔγο- 

ΠΆΘΠΕΙΥ διδείαπίξαπι τεὶ, τεπὶ ἴρϑαπι. ὙΩΣῚ ὨᾺ ὃν διρον ἐρεοσηισί 
σταάμδ. 80 ΚιίμηοΙ πὶ [89 ἐἐδ. γαά. 1,. (ὁ Πίοιι αὦ ἢ. ἰ., ὙΥποΣ 
(ἰ6α5.) διὰ οἴμβοσβι Ομ [86 σοῃίγασυ Οθββη. ((Ὺ68. 1. 808) ἢδ5 
δῖνϑῃ [π6 ργϑίδσθπος ἴο {Π6 οὔμθν δχρίαπαίίοῃ οὗ Ὁ. Ὑν 8150 ρσο- 

σο- 

Ῥοβοά Υ͂ 7. 16 7ίσωι, ἔτοτα ἴμ6 Ασὐβθίος Ὁ, ϑδοέϊο, ραγϑ; διηρθν 

αἴΐχυσηι 6 σγαάίδι8. Τὰ ἴθ οοηίαχὲ Ἐπ|8. ψου]ά αἶβο βαϊξ σοὺν 
Ὑ76}1, θὰὺ [16 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗ ΣγΧγλ ΜΠ Ὡψων 88 ν76}} 88. ἴῃ βρθῃθγαὶ 
116 Ἰαΐθ Βρθϑοῖ ὑϑαρθ οὐ ΟἿΣ ὈοΟΚ 5, ἀθοῖϊθβ σδί δῦ ἴον ἐῃθ ἔγβι 
ταθϑηΐηρ, Πμανϊηρ ἴῃ 118 ἑανοὺΣ [16 Αγδιημαῖς ὑβαρθ, ΒΊΟΝ 8118 
58.1}1 Ῥεϊίοσ, Ὅηδ Β6ῃ86 ᾽β, τι ποὰΐ βθοκίηρ ἃ ρ]4ο6 βυ 14.016 [ῸΓ 
[π6 δγβούοη οὗ ἃ (ῃγοηθ, [Π6Ὺ ρ]δοοά {Ποῖν ρατιηθηῖβ Ἀροη [ἢ 
βίθρβ {ΠΘΠΉ ΒΟ ν 68 ΟΥὁ {Π|6 βία! γβ οὐ {πΠ6 ἤοῦϑθ 1π ὙΒ1ο {ΠΟΥ͂ ΤΟ ΓΘ 
ΒοίθΑΙΥ 4886} 8164, ἀπά βεῖ ΨΦϑμα ἀρομ {ῃθῖὰ ἴο ῥγοοϊαίπῃ ἰνἷπὶ 
Εἴη. Υ͂. 14. Δ οί ΓΤ “ νγδβ Κϑορίπρ' ννδῖοιι ἴῃ Β πιο ία Ὁ 

Βδηοθ ΒΔιΠΟ ἢ τνα8 πον ἴῃ Ῥοβδβαβββίοῃ ΟΥ̓ [86 ᾿θγδθ 68, θὰ  τγὰ8 
τὨγθαίθηϑά ὈΥ {116 ϑυσίδη8.---Ὗ., 1ὅ. Ρ ἔοσ τλπρ ΘΟΠΡ. Εν. ᾿ 

α-. ὃ 468. ᾿ 
γν. 11---21. Ὑ το Πουβϑιπθῃ βϑηΐ, δ (η6 γϑροσγΐ οὗ {86 νυδίοῃ- 

ΤΩΒῈ ΟἹ [88 ἴΟΥ͂ΟΣ δ “7062Γ66] ΒΥ {π6 Κίηρ, οῃ6 αὔἔδὺ δποίμοσ, ἴο 
τηθοῦ [Π6 Ἀρργοδοβίηρ, ὕγοορ, αἰΐδοι ἐΠΘΠΒΟΙ γ 68 10 “68 ἔγδῖῃ ; 
ἩΠΘΓΘΌΡΟΙ δὲ 1αϑὲ, σσβθη {Π6 νας πλδῃ ἔγοπι {Π8 ἴονγοῦ ἐΠοαρ Σ 
ἢ6 μαᾶ τϑοορηζοα οἡ {Π6 ΠΘΑΤΘΓ ΔΡΡΓΌΒΟΙι οὔ [86 σοΙρΡΑΠΥ (ἢ 
αἀτίνίηρ οὗ θα, Κηρ Φογαπι δῃα ΑΠαζίδι ταουηιθά {ποὶν οἰιαγιοίδ 
ἴο δάνδηοοσ ἰονγατὰβ ἶτα, ἀπά ϑῃοουπίογθα ἐμὰ ἴῃ ἐπ Π6]4 οὗ 
ΝΑΡΟΙΝ 186 «}6Ζτθεὶῖιο.--- Ὑ}6 βθοοπὰ χυθ (ν. 17) 18. ἃ ἰδίθν 

ἴοστα ἴογ πηψεχν οοπιρ. (168. ΤομγροΡ. ἢ. 461 απὰ Ἐν. αν. ὃ 8θὅ. 

Υ. 18. Οἰρυῦρν ΓΉΜΕ “Υμαὶ Παβὲ ἔμοὰ ἰο ἀο νὴ Ρ6866,᾽ 

Ἴπαῖ ἴ8, ἴο σοποοση {Πγ86}} ἀροὺὶ {3 ΔΈλιϊ λοο (6 ααἀἰηθέ, δἰέτιο 
»ραα πὲς πθ. ἅ. Ἡ. Μίοβ. ΠΝ τς Ὁ “ἴαγη {π66 Ὀϑ ἰηά 
πιο (αῆοσ το). Υ͂. 20. “Το ατίνϊηρ 8 Π|κ6 {π6 αἀτὶνίπρ οὗ 
76 μα, ἔον ᾿ιὸ ἀσίνϑι Πκ ἃ τηϑάπηδῃ." ἡ νίῃ ἦπ ἰπβαπία, {παι 

8, ἴῃ ἕδος σι ρναοὶριἑαϊίοηα (Υ αἰΔ]1.) ἘαἸβοὶγ {πὸ 1 Χ Χ. : ἐν 
παραλλαγῇ δὰ ΟΠαϊά. ΓΙ ἴῃ φιιοίθ --- ρϑάἀεἰοηΐϊηι. τοῖν 

Γἠ23 (υ. 21) ἰ5 [80 ΓὴΣ3 Ὀ“3 τηοηἰοηθά 1 ΚΊ. χχὶ. 

γν. 22--26. Τὸ7Σ Ψογαπιβ ψυρβεϊοπ, ψηΓΤῚ πὰ χοα Φεπα 
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αηϑνογοα, “ ΥΥΒαὶ ρϑϑθθ, 80 ἰοπρ 348 {68 ψθβογθάομλβ οὗ (ΕΥ̓͂ 
τιοῖποῦ «[62006] ἀπά ΘΓ ὨϊᾶπΥ τ] πογαβ σοπεῖπυο Ὁ ΕὟοπὶ 
(8 ΔΉϑυγοῦ ἀἰϑοονοσίηρ [Π6 ἔγθαβϑοη, Φόογααι ἑαγμοά δηὰ ἢςθα, Ὀαὲ 
ΜᾺΒ8Β Ρῥίογοθα ἐπγουρ ὈΥ Δ ἢ ΔΙΤῸΥ ἔγοιῃ 6, 80 ἐμαὶ ἢθ6 βδὴκ 
ἄονη ἴῃ ἔμ οματῖοί, απ μῖ8 θΟὰῪ νγα8 {Ππ|θῃ οαϑῦ Ὀγ «608 Δά7α- 
ἰδηξ ἴῃ ἐμ Π6]ὰ οἵ Νθοίῃ, ὑπαὶ {π6 σνογὰ οὗ ἐμ Ιμοσὰ βροκβῃ ὈῪ 
ἘΠ] ἢ σοποογηΐηρσ ἐπ6 μοαβ6 οὗ ΑΒΔ (1 ΚΙ. χχὶ. 19 8.) ταῖρι 
6 Ὁ]81164, “2 Ἴη)γ-Ἴν “ ἀατίπρ (86 Ὑ]ογθάομιβ,᾽ {Βα 8, 80 

Ἰοπρ 48 {Π6Ὺ δπάαγθ.. ΝᾺ ἀοποίθϑ σοῃιἰδηςθ, δηα 15 πῃ {ἢ18 

86Π86 6΄5θυ δ γα οομπθοίοα τ ἐμ 6 ̓πβηϊάνο, Παρ. 111, 26. ὈΝῚΣΣ 

βρ᾽ τἰδι8] συ μογθάουμ, [πδῇ 18, ἸΔο] αἰγγ, νγ! Ὁ] αἰ οἢ ΕΞ Ῥτορουῖν 

ἱποαπίαξίογιθ8 πιασίοαθ, {Πλ6 πὶ ὙΠ το ΠΟΥ 5 ὑσογθ ἴῃ δϑηθγαῖ (οοπΡ. 18. 
χἰνὶὶ. 9) οοπηθοῖοά, οορ. ΠὨϑαΐ. χνη!. 10 Β΄. Ὑ. 28. Οα ὙΠ Ἢ ΌΙΤῚ 

866 οῃ 1 ΚΙ. σχὶϊ. 24. ΤΠ τπθδῃ8 αἶβο ΠΕγΘ οἱ ται, 78 

ἃτθ ἀοξγαπάοα, ὑπαὶ 18, 1ῃ ἕλοι, Ὀοίσαγοά, Ὑ΄, 34, ὙΠ ἰῷ 

ΓΦΡᾺ ΤΩΘ8Π5 Ὠο πο γ, ὑπερίουϊέ πιατι ἀγοιίηι, ΠΟΥ πιαπιιδ “ζολὰ ἐπυρίο- 

υἱέ ἀγουπὶ (ΘΟ μα] θη8. Ορ. πιΐπ. ρ. 176), Ὀαὶ, “6ὰ 8116 ἷ9 Ββαηά 
ὙΠ [μ6 θονν, ὑπδῦ 18, βοϊζϑά {Π|ὸ δον. ὙΜΣ ἿΞ Βούνσθθῃ δἷ5 

ΔΥΤη8, ἐμαῇ 18, ἴῃ [16 Ῥ4.0 1 Βαίτγθοη [Π6 ΒῃΟ] 6 ΓΒ. “ἢ ἀρΙ νι ἽΒΙ μ 

«(ἘῸΓ Τοπηθα Σ τη6 δηἀ [Π66, ἴπ6 τάθι8β . . . ,; ΗΝ 18, τ6- 

οΟ]]6οὲ πον γον. 1 δηά ἴμου, τοάς (ογ ἄσονβ) ὩαἶοσΣ ΑΒὰΡ ἢΐβ ΔΈ ΠΟΥ, 
Τμδ τΝ Βδξογθ ὩΣ) 18 ποῦ [Π6 ργοροβιϊίοη σωπὶ (1. 6 7) δι), 

Βαΐ ποία αὐοοιϑαὲ ἀθροπάϊπρ' οῃ 2)» 88 1Π8 ΡΓΌΠΟΙΠΒ ΤΡ ὍΝ» 

ν οὶ ἀγα Ραΐ ἰπ ἸοΟβοῦ ΘΟΠΠΟσίοῃ ΤῸΓ ΠΝ ὙΠΝ, ὈΡΩΣἪ 

ὉΥΤΩΣ τοοβὶ ὀχρίαΐῃ : ὀφωϊἑατέθα ρον ρατία, δἰπὶ (( 6861.) ; ἐβουρῇ 

᾿Ω ταϊρες τη ἀογβίδη ἰὐ 4180 υεῖτ ΚΕ ΊπΛΟΙΣ ἀπ Βοοδαγὶ (λίογοξ. 
ὦ. Ρ. 919) 46 ὀϊπιΐδ, φμΐ ἐπ. ὁοάσηι συντιζοοδιμπίων. ὃν δ ΝῸ 

“Ὁ τα68ῃ8 ποῖ ἴο ἰΥ͂ ἃ θυσάθη οἢ ΔΏΥ 0π0 (ΕΗ ϑῃρβίθηθ. Ο τίειοῖ. 
ἢ. Ρ. 102 ἢ, ἀπά οουλπι. οα Ῥβ8. 1. 800 ζ.), Ὀαΐ, ἰο ῥρσοποῦποθ 
βθῃΐθῃοθ ΟΠ. ΔΏΥ͂ Ο0Π6, ΠΟΙΊΡ. [6] 1}82 6 ὁπ ΗΔ}. 1. 1.---Α͂. 26. ὈΝ 

ὧν ἰδ ἃ ἔοσια οὗ οδίὰ ; 16 ποῖ τες ἔγαγ. Φϑμα ἡποῖε8 ἐμ6 Ὀἰνὶπθ 

ω-ὦ.0 

1 ΤῊΘ Αγδθίο οχρυθββίοῃ υ»9}}} “' [γε] δἀἀυοοά Ὀγ Α. ϑεδυ]θηβ 

'. ς. ». 116 διὰ ὅδ ἄοοβ ποῖ ΔρρΥ ἀὐλα Ῥεσδαδο 1ξ οτἱρίπαίοθ ὥοσι 
-«-«υο.ὺ 

18 ϑοτηρῖοίθ ῬΈταθ6 υἱὐὴδ σ' ε}ὮὦἹἙ Ἰωοῖ. 

- 
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δβοηΐθηςς οὐ ἘΠ) ὁπ Αἰαὺ (1 Κι. χχί. 19) ἔγθοὶυ δα ἕο {ἢ 
πογάβ, ὈὰΣ ΘΟΥΓΘΟΌΥ Θποιρὶ 48 ἰο ἐδ βθηβο, ΜΠ οι ᾿ς σοηΒ6- 
4πεποθ οὗ {88 τερθῃΐδποθ οὗ ΑΔ νγαβ8 (ο 6 {16 ΟΌ]γῪ ἴῃ ἰιΐβ 
80 (ΘΟΙΏΡ. [Π9 ΓΕΤΉΔΓΚ8 οη 1 ΚΙ, χχὶ. 19) δῃὰ τῦᾶβ ΠΟῪ χϑουΐρα 
ὈΥ Φεμα ομ Ψογβ. πῊῊΞ ὍΤ Πεῆ, ἴπ 6 δοοουπὶ οὗ [89 

δἰοπίπρ, οὗ Ναδοιὴ (1 ΚΊ. χχὶ. 18 81), τὰ βίοπίηρ᾽ οἵ ΗΪ8 80Π8 
ΠΘΥΓΑΙΏΪΥ 18 ποῦ ἜΧΡυΘΒΒΙΥ τπηθηεϊοηϑὰ, δαὶ 16 (Ό]Π]ονν8 ἔγουι 86 ἔδει 
τιδὲ ΝΝΑΡΟΙ ΙΒ ροοάβ γεγο οοηβοαϊθα (869 οἡ 1 ΚΊ. χχὶ. 14 (8) δῃὰ 
88 ΤἸοῖ ῬΔΙΠΙΟΌΪΑΓΪΥ τηδπεϊοηθᾶ, “ὁ Ὀϑοδῦβὸ ἐπ {πίπρ τγᾶ8 80 
80.481], ἐπαῦὺ (Π6 [υϊϑίογαη ταϊσἢδ οὐαῖδ 10 48 ππάἀογβίοοά οὗ ἰιϑεῖξ ᾿" 
ΜΙςοδ. Μο9. ἘΥ͂. 8 229, σοπιρ. 50 οπ χίν. ὅ ἢ, 

γν. 21---29. μευ ΑΠαζίδῃ 88νν {}}15, 6 τυϊβῃϑα ἴο θβοδρϑ, δαϊ 
νγ88 Ονοτί θη ὈΥ «6ἷνὰ ἴῃ ΠὈοαπὶ δηα πποσίδ!}ν πουπάθα, 80 {παῖ 
βεοΐπρ᾽ ἔΑσι μον 6 ἀἰθά δὲ Μερί4ἀο, βῃὰ δβ ἃ σούρβθ νγ88 οαγγίϑα 
ΒΥ ἷβ βασνδηΐδβ ἴο Φ6γυβαίθπι δηὰ Ὀατγὶ θά ἴΠ6γθ. [πὶ 2 ΟἾγ. χχίϊ. 
9 {πῖ5. δοοοῦπῃί 18 ταυοἢ οαγίαἰ]θα, ὙΠ ΘΥΘΌΥ ἰδ ἰβ πιδάθ [0 ἀρρϑὰσ 
88 1 Λμαζίϑ μδα ἀἰδά ἰπ ϑαπιαγία, δὰ δρραγθηὶ οοπιγαϊοίίοη, 
ψ ποῦ Μονοῖβ (Κυξ, Τὐπίοσβ. ρ. 92) τυῖβἢββ ὅο σϑλονθ ὑπηθοθδ- 
ΒΆΓΙΥ ὈΥ ὙἹο]θηΐ δἰ ἑ γα 08 οὐ 186 ἰαχί,1 ἡν Γθᾶβ [Π6 ἔντο δοοοιηῖβ 
ΒΙ ΠΑΡΙΥ ΠΙΑΥΠΙΟΠΙΖα 88 1 Πανθ βίδίθά δοοογάϊηρ ἰο {86 οΪ4θγ ὀσχρο- 
δίδου 8 ἴῃ ΤῊΥ δροίορ. Ὗ τ8. ρ. 289. ΑΒαζίδϊι πδυμοὶγ ἃ ἤγβὲ Ὀγ 189 
ὙΆΥ ἴ0 ἴΠ6 σαγάδη που86 δμὰ ββϑολρϑά ἰο ϑϑαπλδσία, δαὶ νγὰ8 6 γ6» 
ὙΠογΘ 6 Παά 1ιἃ 11 π|56]8, ἐαΚϑ Ὀγ “επυ᾿β τλθη 80 [ΟΠ] 
Ἰύπι, Ὀγοαρῶς ἴο Φε μα, Ἧ]}1Ο νγγαβ 8{1}} πϑᾶσ οὐ ἴῃ “ 6ζγϑοὶ, δῃὰ αἵ 
1ν18 σοπιηδηά δ᾽αΐη αἵ {Π6 1}}}} ΟἿΤ θεϑίάο ΓΡ]Θαμπὰ ἴῃ [118 σδπαγίοῖ, 
τπαξ 15, πιουία]γ πουπάθα τ ἃπ δετονν, 80 ἰμαὺ ἢ ἀραΐπ 
βοοίηρ; οχρί γᾶ αἱ ΜΙορί44ο. Οοιηρ. Βιιἀαεὶ. ἀἰδέ, ὁοοῖ. ἴ'. Ῥ. 888. 
Τὸ {Π|6 σοπηηδηά, “δι 16 μΐιπ ἴῃ [ῃ6 σμαγίοῦ αὖ [π6 ἢ}}]} αν ὈΥ 
ΤΌ] Θατα ἢ πιαδὲ 6 Βαρρ]1εἀ ἐπ Ἔχθοαίίοῃ οὗ [86 οοτηπιδη, 88 {18 
18 οἤδθηῃ οπιϊἐἰοὰ ἴῃ {160 Ηοῦτον. Ὑλΐδ πιθε!οά 18 δἰ πιρῖον ἔπδη ἴο 
βϑατηθ νη} ἀ6 Ὑ͵οιΘ δηὰ Μδαγον τΠπαὶ ἡγγ79») Ἠ88 ἔΆ!]θπ οαΐ 

ΓΤ ὙΓΊΞΙΤ, ΙΡΙοαπὶ ἰαγ, δοοογάϊπρ ἰο γ. 27 δπὰ Δυάρ. ἱ. 27, 

1 Βαὶ ἱμοίοδὰ οὗὨ τοιπουϊπρ; ἐδ6 δρρδτεηὶ οοπἰγαὐοἰΐοη, Μονοτβ 88, 
ΠΥ {μ6 ῥγοροβοᾶ αἹἰθγδίίοῃ οἵ ἤ3 ἡ “τοὺς ὙΤΝΞῚ ἰπίο ῃ ΞΡ. 

στ τ, Β6 σαπὶθ ἠο δπᾶκῃ, τθοτθ 80 ντ8 δἰδίη, ἡ ποὺ οὔἹῦ ἱπίσοδυοθά 

8ῃι δοίιεῖ δπᾶ ᾿παοοουπίΑ 8 οοπίγαἀϊοιίοι ἱπίο [86 τοχῖ, Ὀὑ.ὲ αἷδο δοπι- 
τοϊιἰοὰ 186 ρϑορτδρ ἶο8] οβθηοο οὗ τορατάϊπρ (88 ἕονγῃ οἵ Μορίἀαο (666 
8ῦονο, Ρ. 48) δἰξααἰοά ἰπ [86 ρίαἴα οἵὗἨ Εβάγαοίου, 88 Ὀϑιουρίηρ [9 ἐμ6 
Κίηράοπι οὗ 78}. 

γ01,. 1. 2} 
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Δθαν Μερίάἀο ἴῃ 16 ὑγῖρ8 οἱΓἩ 19βδομαγ (08. χυϊ!. 11); δβ ἐμ 
Ῥίαοθ ἢ88 ποῖ ὕβθϑη ἀἰβοοψογθά, ποίμιϊηρ οαπ Ὀ6 ἀδἔθυποὰ δροὺὶ 
16 Ἀ}]1 Ογ.---. 49 18 8 τϑροιϊοῃ οὔ νἱ}}. 258. ΤῊ ἀἰ δγθησθ 
“ἴῃ [86 ἔν ἢ} γϑὰγ οὐ Φογαπι," υἱῖ!. 45, ἀπὰ 4“ 1π ἐπα δἰθνθηῖῃ 
ΥϑᾶΓ οὗ Φογϑιὰ ἢ ᾿ιϑῦθ 18 πιοβί 8: ΠΡ Υ οσρίαἰποά ὉΥ 8 ἀϊδογθης 
φοπιραϊαίίοη οὗ [86 θορὶπιηΐηρ οὗ [Π γϑδγβ οἵ ἢ18 τοῖσι. : 

Υ. 80---δ1. ΕἸμΑΙΪγ, τ[π0 Ὀϊνίηθ ᾿αάριηοηῦ [Δ}18 4180 ἀροη ἐι6 
ΡῥτοΗϊραίθ 76 Ζϑῦοὶ. ὙΥ̓́Π6π 6 σαπιθ ἰο [62 Γ66}], 8186 δἀογηθά ᾿οσ- 
86} ψ τ ραΐξ ἀπά ποαά-ρϑαῦ, ἴο ἰτροβθ οἡ ἢἷπὶ ἃ8 4υθθῃ, οὐ δὲ 
Ἰϑαβὲ ἴο ἀϊθ ἃ8 αιθθῃ, θαΐ νγα8 δἱ δἰβ οοτωτηδη {πτόνγῃ οὐ οὗ [86 
τὶ πάονν, ὑΓαπιρ] 6 ἀροη ὈΥ͂ «618 ΒΟΙΒ68, Δπα ᾿ηβία ΕΥῪ ἀθνοιγοά 
ὈΥ ἄἀορβ, 80 ἐπδὲ ββογεν αἴτοσ, σθθη θὰ πιβῃθα ἰο παᾶνθ μοῦ 
Ὀατὶθά, βοπιθ γϑιλϑίη8 ΟὨΪΥ οὗἉ Ποὺ ὈΟΑΥ, 186 8Βὰ]}, ἔβϑί, απὰ μδηάβ, 
ΓΟΙῸ ἑουπά.---“ Αμὰ 8116. Ρᾳξ ΠΟΥ 6γ68 ἴῃ θα ἀ-ρἤδηοο," (μαΐ 18, 
Ραἰηίβά ἐμοπὶ στ θα ἀ-ρίαποθ. " ἃ ἤβνοαγί(θ ογθ-ρίριιθηΐ οὗ 
1π Εἰαβίθυῃ ὑγοιῆθῃ 10 1818 44 γ, οοπιροϑοά οὗ ἃ τηϊχίατα οὐ θυττΐ 

σου» 

ΟΥ̓ Ρυϊνογίβοα δπεϊηοην (,ϑέέδίιι, ΑΙ πιδἰπιοπῖΐιων, γα. ΒΕ ϑση 

οἵ οὔ Ἰοδ 4 οὔθ βίῃ] ἕο ΠΕ ΠΟΠΥ πὰ χίης, ψΒΐοῖι τσαβ ταδάθ ἀρ 
Ὑ Β βοτὴθ Ἰααϊα, ἀβα}}γ οἱ], ἀπ ἀρρ]16ἀ νυ] ἃ ραϊηί- γαβι το 
186 6γ6-}149, ὙΠ ΓΘΌΥ ἘΠΘΥ ταοοῖνθὰ 4 ἀατὶς θογάου, δηὰ ἴπθ ογθ 
ἀρρϑαγθά στχποῖ Ὀγρ μοῦ δα ἸΔΥΡῸΣ :' οοπιρ. Εοβθημι. Α. α. Ν. 
Μογρβϑηὶ. ἵν. ρ. 268 8.., ΥΊπον ΚΕ. ΎΓ. 11. Ρ. 492, ἀπά {6 ἀοου- 
τηθη8. ἐμογο αοίοά.---Ὑ, 81. ὙὙο) τὰκ, ὙῚ (15 ἴξ ροδοθ, Ζίτατῖ, 
{{| πιυγἀθΓῸΓ οὗ 8 τηαβίον δ" Αραΐπϑὲ ἐ{8 Μδαγον Ππα8 οδ]θοϊοά, 
φαῖΐδ ογεάαϊ, 1βαδοίαπι τόφεπι ἱπέθργοσα886 ; πιπὶ ρασραίο, δεπδυοῖο 
ᾳαπῖπιο υδηΐδδθί, θοάθιηφιιθ ἐθηιρογὶ8 πιοηιθηίο τορὶβ ἐπίδῃ ϑοίονεπι 
ἀρροϊϊα88652 Βαϊ {μ18 οδ͵οοῦοη ἷ8 οὗ πο ἱτηροτίαποθ, δπα βῃου]ὰ 
πού μᾶγο ἱπάυοσαοὰ ἀ6 Ὑῇ ἰδ ἴῃ 186 [τὰ οἀ)ίοη οὗ 18 ΟἹ] Τοβία- 

ταθῃΐ ἴο σοῃξοππά {6 σογγθοῖ τϑηδοιΐηρ τὴ [Π6 ἔαἴ88. οπ6 οὗ 
Μάδυγον, “' νγὰβ 1ζ γγ8}} σῖῦἢ Ζιμιτῖ, ἐπ 6 τη υσάθυου οὗ ἷ8 τλδβίον ἢ 

, 1 Αορογά πρὶν 106 Ρῆγαϑθθ, ἰο ραὺ ἐμ ογϑθ ἴπ Ἰοδᾶ- ρίαποθ, ἔοτ, ἴῸ 
μδϊπί {Π6η}, 8 ΨΟΥῪ Θχργθδβῖνθ οὐ ἐμ στρα! ἱῦν, πᾶ ὑπο το 18 πὸ πϑοᾶ οὗ 
ἴδιο ΟΧρ]δπαίίομ οἵ [97 Ργοροβοὰ ὃν Α. βοβυϊέθηβ (Ορ. πιΐῃ. ῥ. 177) 

όπι 86 Αταρίο ΜᾺ 1ο ἰδίέοο, νοι ἄοοθ8 ποί οοσγοβρομᾶ ψῖΐ {86 
το! ἰγ, βἴποθ (86 δποῖαν ΜΟΣῸ ποῦ βογδίομϑὰ ἰο ἱπίτοάποα (μ6 ραϊηί, δπὰ 
ἴᾳ ποῦ ἴῃ (80 τοπιοίεβὲ 86η88 ἀϑιηδπάϑα Ὀγ «16γ. ἰν. 80, 458 ἔπθ ῥργορμοῖ 
ἀοϑῖρ θα] ν αϑθᾶ {86 5ιγ κίπρ οχργθββίου, ἰο τοπᾶ ἢ {86 6ὁγ68 σπῖα 

Ῥαΐπε. 

-ς 



9. ΤΊΝΟΒ ΙΧ. 80---87. 419 

(απ ὑποοίωηιῖς ἕαὶς ϑὲπιρὶ εἴ0.) 1 [89 ννογάβ δὰ 18 5686, ΤΣ 

σου] ποῖ Β6 νγαπίϊηρ. πῃ ἀπὰ οἵ [1861 αἷβο ἰξ οδπποὲ δ6 ἀπάξυ- 
βίοοά οἰμοσυγίϑο ἐπδη ἴῃ ν. 22. Βαΐ (86 ἀἰ ΠΟ ΠΥ ταϊβθα ἀραϊηβί 
{9 ΟὨΪΥ δάιηΐ88:}16 γεπάἀοσίπρ οὐ [ῃ6 ποσγὰβ 18 ἰοππάθά ἀροη (ἢ9 
[189 βαρροϑί(οπ, ἐμαὶ  6Ζϑῦυϑὶ ραϊ θα ἀπά αἰεἰγθὰ μϑυβθ], ἰο οοσ- 
ταρὶ 6 8ὰ ΒΥ ᾿δσ οἰιασίωβ, σι ἰοἢ νγα8 οθσίδί ΠΥ οπίογίαϊπθα ὈΥ 
Ἐρἢγαῖπι ϑυτ. ΤΠ ἰγὰθ σγϑᾶβοη ἴ8 ἑουπὰ ἱπ (πὰ Οὐγϊξέξ, 88. ὉΥ͂ 
ἍΜύάηϑίοΣ διά ΟἸαγίαβ: Ααἀλέδιξ αὐμέϑηι ἤσιμνι πυμίδν ἐδέα ἀφέεϑίω- 
δεϊὶδ αοὶδὶ διιαδ, ποπ φιοά αἀοσοδρίϊον 68δεὲ «7ελιι σαρογοίῃιδ ἴρδιιηι 
οἶδ διιῖ8, 86 υἱὲ σγαυϊέαίοπι τεσίαηι ῥΥα6 86 ζογτοὲ δὲ ἐϊζιιηι ἃ διιο 
σοπαΐιι ἐθνγογδί. ἔζη οἰ δυρογῶο απΐπιο ἰοοια 6ϑὲ αὐ ἐἰζιπι ; πιδδοὶδ 
φιοά ποκ ὅδηθ οοϑϑογὶξ Ζιηιτὶ, φιιὶ ρεγοιιδδὶξ Βααδα ἀοταίπμηα διιηι, 
δἱσιιξ δὲ ἐμ ἐιπι ἰηΐοτ δοϊδέ, 86 ς4}18 76 ἃ βοοοπὰ Ζ᾽πισί, ἱπ 
ογάοσς ἴο ροϊπὶ ἱπάϊγθοιγ ἰο [6 ἔαίθ τ ΐοῖ ανγαϊ θα μΐπὰ ἕος [89 
γαῦγάον οὗἁ Βἷ8 Κίπρ, 1 ΚΙ, χνὶ. 10---18.---. 82. Ὦ ὯΝ Ἢν 

κε τνμο [8 (Π018) τεῖεὶν πιθ, πβο Ῥ--. 88, Οἱ 189 ἕοσταη Τὴ 866 

Ἔν. ἀνε. Ρ. 161. πεν ΣΡ ὼ οοποιΐοαυϊε ὁαπὶ ἁἱοδιι ἐιοῖδ δΌΡΕΡ 

εαπι αοἰΐδ. ὅϑομα]Ζ.--- γ 32} τ τ δαὶ 18, ΠΟΥ Ὄροπ 

σθοτι ἐμο ᾿ἰνίπο ουτβα μᾶ8 (αἴϊθη. Οπ ν. 86 ἢ οοπῃρ. 1 ΚΙ. 
χχὶ. 23, Υμαὶ Φομὰ μογὸ χαοίοβ 88 ἔμθ ρῥγοάἀϊοίίοη οἵ Ἐ]1)} 68 
βίη 48 ποῖ 8}} Πἰὑ γα! ν ἴθ ἐμδὺ ραββαρθ, δπὰ ἴδ 18 ποῖ ΠΘΟΘΘΒΑΤῪ [0 
ΒΌΡΡΟΘΘ ΠΝ ΠΙΔΠΥ Ἔχροβίίοσβ, ἐπα [86 βαπίθῃςθ οὐ ἴπ6 ῥσοόριθῖ 
18 ἔμθγο ρίνθῃ ἰῃ δῃ δο χονϊδίθα ἔστη, 88 1 18 πιο ΠΊΟΓ6 ΟὈνϊοαβ 
ἴο δϑβιπηθ, ἐπᾶὶ θα ἀϊά ποὲ σοημῆπα Δ πι86}} βυυι θα] ἴο {88 
νογάϑ οὗ Ε] 176}, θπὶ ὥϑοὶυ ὀχραπάθά ἴμθπι δοοογάϊηρ ὑο [Π6 δθηθ8. 
Τρῖβ ἤτθε οχρβπβίοῃ οἵ ἐδ ργϑαϊοϊου θχρί δἰ ῃ8 αἶβϑὸ ἼΣΑ ἴοσ Ὁγη- 

Τὴο ἴοττα ΓΤ ἴδ ἴπ6. οἸάοϑε ἔσῃ οὗ ἐπ 8. Ρ. 5. ἢ) σ ποῖ με8 

Β6θπ Ῥτοθοσνοᾷ ἰπ 186 ΗΦΌΓΘΥΥ ΟἿΪΥῪ ἴῃ ἃ ἴδννγ ρ]οββ (1μον. χχν. 
21, χχυΐ. 84; 76Γ. χἰἱϊ. 19), οοταρ. Εἶνν. ατ. ὃ 2860, ἀπά ἰβ8 ἀβυδ}}ν 
φαἸ]θὰ ἃ ϑιγτίαβπι, 800 θβϑῃ. Ηθῦν. τ, ὃ 14. Εϑιηατκ 1.---" Τμαὶ 
1ΠΕῪ σδπηοὶ 887; ΤῊΪΒ 8 «6260 6], 1μογ ο8ῃ 0 Ἰσπρεῦ τοουκαῖκο 
Βιθτ. : 
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4420 Ὁ κινοε χΧ. 1--5. 

ΟΗΑΡΤΈΗ Χ. νυ. 1--27. 

ἘΧΤΙΕΡΑΤΙΟΝ ΟἿ ΤῊΡ ἩΒΜΑΙΝΙΝῸ ΒΟΝΒ ΟΕ ΑΗΑΒ, Υν. 1-.1}] ; 

ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΒΤΉΗΝΕΝ ΟΕ ΑΒΑΤΙΑῊ ΟΥ ΠΑΗ, τύ. 12---14 : 
ΑΝῸ ΟΝ ΤῊ ΡΕΟΡΗΕΒῚΒ ΑΝῸ ΡΕΙΕΒΤΗ ΟΡ ΒΑΑΙ, ΥΥ. 15--2977. 

γυ. 1---δ. Ἰη ογάον ἰο χεϊγρανθ 1[Π 6 Βαυθπ Υ ἀθβδοπάδπβ οἴ 
ΑΒαῦ γεϑίίηρ ἴῃ Θαπιδγῖα, 99} δοὴϊ Ἰδεξεσϑ ΓΜ ΠΡ ἴο ἘΠ 6 γα] ΓΒ 
υϑ όΖήθοῖ, ἐμ 6] ἀθὺβ δπὰ ρσυανθίαπϑ οὔ {6 τογαῖ ῥυῖποθβ, τ Ἡ 
186 σΠΆΠ]Θηρθ ἴο ἀρροΐῃϑ οὔθ οὗἉ [ῃ6 Βοη8 οἵ {Ποῖ τηββίον Κίῃρ. 
ΤῊ 5 Βα ΤΩ ΠΊΟΠΒ νγ8 Δη ΓΕ ἔσο, ΕΥ̓͂ ΜΕΪΟΝ 116 ΟἸΪῪ τϊδῃθα το βΒουπὰ 
ἶιθ ἀϊϑροϑίμοη οὗ [6 στδῆ 665 οὐ ἐπ6 Κίηράοπι, γῆ βιοοά πϑανθϑὲ 
1ο (Π6 τουὰὶ πουβθ, θθσαῖι4θ 6 ἀϊά ποὲ ἄγ, σἱτπουῦ μανίην 
αϑοογίδι θα 119, σεἢ Ἐμ6 οὈν! Οὐ}. 5π18}} παι ΡῈ σῇ ἢἶ5 ξ] ονγοῦ8 
[0 τηϑτοῖ ἰοὸ ϑαπιασία, ἔπ 6. ἐαρἰ 8], ἱπ ογάου ἤο οχίθστοϊπαῦθ ἐμ 6 
Χο δἰ πἰπρ ΠΩ ΌΘΓΒ οὗ 1Π6 τουδὶ μουβθ οὔ Αμᾶθ. ὙὍβὸ ἀσιβοθ 
βιιςοβοοά, ΤῊΘ ΠΟΌ]68 ἴῃ ϑαιλαγία σγογὸ ἴῃ στϑαὶ ἐΘΥΤΌν ΡΑΣΙΥ, 
ἔτοτα ἢ18 ροῦγοῦ, 88 [6 πὰ {ἢ 8 ΔΙΙΩΥ͂ οἱ 8 58:46, ρα ΠΥ 4180 θ6- 
οδΌ86 ΓΠΕΥ͂ τηΐρηξ γϑοορῃίζθ ἴῃ {ἴπι, ψτμο μδα 58]αἴπ {π6 ἔννο Κίηρε, 
106 ἀϊνίποὶυ ἀρροϊπιθα ἀνεηρον δπὰ θχθουῖοσ οὗὨ [μ6 ουγβθ ῥγὸ- 
πουποθά ἀροη {86 ἤοῦβα οὗ Αἴδρ, δῃὰ ἐπδγοίογο ἀθοϊαγοά ὮΥ ἃ 
ἀδραϊδέϊομ β6ιξ ἴο δἴπ, {πεῖς Βα δ πιἰββίοη ἴο 8 ογδθιβ.--, 1. 
ΤῊ βουθῃῖῦ 33 οὗ Αμιδδ π᾿ ϑαπιατία ἀγὸ ποῖ βί γι υ]γ 80π8 οηΪγ, 

υΐν 88 συαγαΐδηβ δ.Ὸ 8|1}} θρσίκθη οὗ, ἀπά ΑΒδΌ τγϑ8 ὩΟΥ͂ ἰμἰγίθοα 
οΥ Τουγίθθῃ γϑαγβ ἀθαα, [Π6 νι !016 ροβίου εν οὗ ΑΒδρ, οοπείδην οὗ 
ΒΟΉ, στ ΠάβοηΒ, ἀπ σγοδῦ- ΡΥ ΠάΒΟΉΒ, ΘΟΠΙΡ. ν. 18..--ἰι νη νλ1.) 

1η6 πΟΌΪ68, ΟΥ̓ τηοοὶ αἰθέρ ἰδῃοά. θη σὲ Φεζγοοὶ, Ὑῆὸ οἱά 
τλδηβἰαῦοῦβ βεαπι 6 αἱ Ψ 6ζγοϑὶ, δὸ ἐμαὶ ἔπ 1 Χ Χ. ρὰὶ Σαμαρείας, 
1:6 Ῥεῖ. οἱοϊίανῥο ἴῃ [8 ῬΙΆΟΘ, ταϑην οὗἨ 9 πιοάθιμθ, δ6. ΟἹδΣ.» 
(Α]πι., ΜΊοΝ., νῖδῃοα το ομδηρθ 7} 6Σγθε] ἱπίο [βγϑοὶ, νυν εἶθ οἵ] ΓΒ 
ΒΆΡΡοΒβϑά {πὶ {Π6 ομϊοῦ πλθη οἵ οζγϑοὶ, δον Ψογατῃ νγὰ8 ρᾷϊ ἴο 
ἀθαίῃ, δά 6 ἔοπι Φϑῆα ἴο ϑατιατία. Βαῦ ποῖ 6. δἰ ογδ 9 ἢ 5 

οὔ [89 τοχῖ, ποῦ π6 οὐδ ν ἐπηργο 4 0]8 ΒΡ ροβ᾽ Εἴ 08 ἈΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ; 
δαῦ {π6 βαργϑηιθ Ἵοουγί-οὔοἴα}8 οὐ 6 τογαὶ ποῦβο οὐ ΑΒδὸ ἃ 
οΑ]]ο ἃ ἐΠ6 οἰ ο΄ πιϑῃ οὔ δΖγϑοὶ, θθοδῦβο Αμδ᾽ οἴῃ γϑβϑι θά {πο γθ, 
δα τη ηΥ οὗ ὑΠἸ6πὶ τη ρῦ δου} θοϊοπσ ἴο {Π6 τπθῃ οὗὨ σϑηκ ἴῃ 

Ἂς 
Ὡς - : 
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φατρο), Βα ἡγοτθ αἱ (πᾶς ἴπη0 ἴῃ Ββαπηγβχίβ,Σ ωΓηδς ΘΥΤΘΙΤῚ ἅΓΘ 

16 σακτάϊαπβ ασνὶ δἀτιοδίου οὐ ἐμ τογαὶ ρεΐηοθ οὗ Αμοὺ. Υ, 2. 
[9 ΤΊΣΙΨ ὁοπιρ. οἱ γ. 6. Ετοπι ἔμ6 Θχρχϑϑδέουι, “( τ] γοι! 8χ 

[86 Βοπ8 οὗ γΟῸΣ τηρδίογ," (Πδὲ ἴ8, Φογδῃ), τ ρογοεῖνθ, ἐπαὲ 
διροηρ [86 80η8 Οὗ ΑΠαΡ, ᾿ΐβ σταπιάβομϑβ, α͵50 ἐδ βοῃ8 οὔ ζ σϑτ, 
ἅτ Ἱποϊἀοά.---ΤῊΘ ἴοττηβ οὐ {86 Ἰοίίοτ, “γὸ μᾶνϑ 8}} ἴπ γοῦν 
Βδηάβ, [89 Κἰπρ᾽β 80η8, οἤαυτῖοίβ δηὰ Βουβθβ, ἃ ἤβησθὰ οἿγ δπά 
ΔΓΤΩΟῸΣ ; ΤΟῸΚ ονθη οὐἱ {πὸ δοβὲ πᾶ τηθείεβὲ οὗ γΟῸΣ πγαβέο τ 8 

ΒΟΏΒ,᾽ οἴ.) 8τθ δυ  οΠΕ ἱροπίοαὶ. χη ον ὨΓΙΡΓΙ βριῦ ἤν 
ἔι6 Βοῦδο, 88 7 ἀρ, ἴχ, 17,---Ὑ΄, ὅ. γγαττ- » ἢ Ῥτοββοὶ οἵ εἶθ 

Ῥαΐδοθ, β8εβ6. δῆονβ ὑ. 44. Ὑντ ν ΨΩ [86 φονθυῦθοῦ οὗ [8 

ἰουτε κε ὙΥΩΓ Ὕ 1 ΚΙ. 26. : 

γν. 6---1}. Αἴον ἴ80 ποῦ θ8 ἴῃ Θαιηδγία μδὰ βἰσηΐβοὰ ἰοβ οι 
{ποεῖν γϑδάΐηθβα ἴο βιρπιξ ἴο Εἴη), 6 τοῖα ἐμ6 πὶ δἢ ΟΓΔΟΤ ἴο 5147 
1Π:0 5ΟΥΘΏΥ ἀοβοθπάδηΐ οὔ Αμαρ, απὰ βεπὰ {ποὶνρ μθδὰ 8 οἡ ἐπ 
ζοϊ]ονίησ ἀδὺ ἴο «7}6ζγεθοὶ, ὑπο ΠΟῪ αἰϑὸ οοταρ δεν ἀϊα.} 
“Ἴ “ΓΝ (συ. 6) 15 ποῦ {|6ὸ πουιβῤηδᾶγε, 80 ἐμαὶ χη 65 δέψωϊονγὶ 

ἩἩοὗταϊΐοηιρ βιδτιβ Ὀθίογο εἶθ ποηηϊπαινο (Μ4γ.), θα χη 18 8 

Ῥγαδροβίξίοπ ἢ κ[η9 Κἰῃρ᾽Β Β0ῃ8, Βουβη ῦ ΡΈΓΒΟΠ8, ΤΟΤΕ αἰεί ἐδο 
διδεῖ τηθη οὗ {Ππ6 οἰἵγ, νμο δτοῦρὶν ἔποπὶ ἀρ." {9ὲΠὰ ἴΒ6π οαυδοά 
16 μοδάβ ουξ οὔ ἴο Ὀ6 Ἰαἰᾷ 'π ὑνγο ἤθαρβ βϑίοσθ ἴμ6 Ἵἴυ σαίο, ἴπ 
ΨεΖτοοῖ, δηὰ οἱ [Π| Φ0]ονὶπρ πιοσηΐπρ, ἴῃ β'ρσηὶ οὗἹἨ {ιοτα, βαϊᾷ ἴὸ 
11:9 Δββοπι ]δἃ ρθορὶθ, “Ἅ Ὑ ἀχὸ τὴ ρβέθοιβ, 1 οοπϑρίγϑά ἀραϊηϑὲ την 
Ἰπαβίου ἀμα βου ἢϊπ|,) θυ το 8]ονν 41} {πόδα (νυ. 9.) πον 

πον, ἐπαὶ ποίπίηρ οὐ 16 ψογὰ οὐἁ τ Ἰωογὰ {Ἀ118 το {π6 φασὶ 
(τϑπιδῖηβ ἀπ] 164), ἡ Πἰςἢ ἢΘ. δρακο σοποοσπίηρ ἐπθ Βουβ οὗ 
ἈΒ68Ό, δῃἀ οξονδῃ [88 ἄοπο {πὶ Ἡ]οὮ ἢς Βρακθ Ὁ 8 βοσνδηξΐ 
ἘΠ)6Β" (σ. 10.) Ὑλθ βθῆβε οὗ ἴπιοβ νὑνογὰβ 8 ΔΙ βδγθ Εν ἀρρτο- 
μοπάοά, ΟἾεν., Παίδο, βοῆυϊΖ, Μδαγ., δθὰ οἴθοῦβ ἤπα ἴῃ ν. 9, 
δ ἱροηΐοαὶ οχργθβϑίοη οὗἨ «}6}1ι, μέ οϑέσπααί, δἰδὲ δοϊξ πο 6886 
ἐπρτοδναπάμηι, γυοα ἴπ Α οδμαδὶ ζαπιϊϊζαηι νοδοἰϊαδ8θέ, σιπι ργίπιονθϑ 
ἐροὶ ]εναοίξανιιηι οπνπθ8 δῤι6 βἰλο6 ἑρλονονιέδδεπέ. Βαϊ Δ ΒΟΌΡΒ 

Δ Ῥροῖα ἰδ οἰτουχηείαβοθ, (μ8ὲ ἐπ ν. ὅ Ἰηβίρρᾷ οΥ̓́ΈΒΘ οἰνΐοῦ πιρῃ οἵἁ 
Δεστθοὶ (0 ὌΡ) “86 (δαὶ νγὰβ οὐδὺῦ (ῃ6 Βουβο,᾽ διὰ “6 ἐμαὶ γγ88 

ΟΥ̓ΟΡ (89 οἰξγ,᾽" 8γὸ παπιοά, 49 Ὑ δἰ! ἐπέδσϑ, (μδὺ ρογῆδρβ θΟΙἢ τοδίἀθμθθβ 
ψεὶ ΟὨΪΥ οη6 οομμτηδηήδηΐ οὗἨ (86 οἰζγ δηὰ ὁὴθ βίθινασγά οὗ 86 μουβο- 
Βοϊά, 



499 Ὁ κινα8 χ. 19---14. 

Ζόοθα νῖβῃθβ ἴῃ ΒοῺθ τηθαϑατο ἐο ᾿μβέ ν᾽ ἨΐΒ οοπδβρίσϑου, γοῖ Βΐ5 
ΜΟΓΆΒ, γ76. 870. τρβύθουϑ, 8ΥΘ ΠϑΙ ΠΟΥ ἰγοπῖοδὶ, ΠΟΥ οδῺ ΠΟΥ ὈΘ 
1 κοα τ ἢ 4. Η. ΜΙςΝ. δῃὰ οἴ μοσβ, ἃ8 ἃ ᾳαοδβίδομ, δσθ γϑ στὶρῃύ- 
Θουδῆ 88 15 Ψϑμὰ μαά {πογ ΘΟ τϊβῃϑὰ (0 τϑργοβθηξ 186 Ῥϑορὶθ 85 
ΒΟΘΟΙΏΡ]ο68 ἴῃ ΐ8 σΟΠΒρΙτΆοΥ. Τ8θ τγογὰβ οοπίδιῃ ἃ σπῃηΐην 
ἀονίςθ, ᾿παβιιο ἢ 85 «6ἰλι ποῖ ΟὨ]Υ οοποθδὶβ όσα [86 Ῥϑορὶθ ἴμαὶ 
ΑΔΒ ἀοβοοπμάδπίβ 'π Θϑπιδσία γογο Ὀομθδάρα ὈΥ }εῖ8 ογάϑσ, θαξ 
ΒαΠΑΙΠΟΠ8 ἔμθπι, 88 τὶ ρμίθουβ, ἰο ἡπᾶρθ ἱπαραγεα! ]γ, τ μϑίμοῦ Ἠ15 
ςΟΠΒΡΙΓΘΟΥ δῃά β]δι μοῦ οὗ [Π6 Κίηρ, ψ  ΐοῖι ΒΘ ΟΡΘΏΪΥ οομἤδββθα, 
αἴθ ἴ0 "6 τορασγάθα 88 ἃ ραηίβμ}]9 οἴθδηοθ, ἀπά ἴο ἀἴβοθστι ΠῸτα 
116 οἰγουπιηδίδποθ ἐΠδὲ [ἢ 8008 α80 οὗ ΑΒΔΌ σθῦὰ 8]αΐῃ οβιθ ΒΡ] 

σι βοτιὲ ἢἷ8. αβαϊβίαποα, {αὶ ἢ9 μα ἄοπα ποίησ θαξ οο-ορογαῖθ 
οὐ Ηἷβ ραστί ἱπ ἴπ6 ἐχθουξίοι οὐ [6 )αάρτηθης ἰπβιο θα Ὀγ ἐδ 
Ἰμοτὰ οπ {86 μβοιιβὲ οὔ Αμαν. Υ. 11. ΤΠ) οδδος οὔ [}18 βρθϑοῖ: 

ν88, {πδῦ {Π6 ρ6ορ]θ χαίρειν Ἰοοκβά οὔ, Ὑ 1]6 Ψ Θὰ Ρραξ ἴο ἀθαίμ 
480 411 {π6 τοῖο αἰβίδης γϑ δεϊνθβ δηὰ 8.}}} σοιμαϊπίηρ ἱμῆαθηαὶ 
Βοηάβ δηὰ ξΌ]Π]ονσοῖβ οὗ 1Π6 ἀγπαβίυ οὐ ΑΒ ἴῃ 9) θΖγθϑὶ. γῳγῖϑ 

1)18 ῥχίθϑίβ δγΘ ῬΡγΌθΌ]Υ οοτγὲ ῥυϊθβίβ, Βπο ἢ 88 [ῃ9 Βθαίβθῃ Κίπρβ 
μα, ποῖ βθου αν 8 ν͵ϑθῦβ, ἃ8 ΒΘ Υ σα] ΘΣροβί[ουβ {πὴ Κ. . 

γν. 12---14. ὙΠ οη φπα ὁπ {π]8 σεῦ ἴο ϑιαμπιασῖα, ὉΥῪ ἤϊε 
ΜΆΥ [6 πιο αὖ 1Π6 Ὀἰπαϊηρ-Ποῦβ6 οὗὨ [Π6 ββδρῃογὰβ 1Π|6 σϑαἰϊνεβ 
οὗ Αδιαχζίαι, Κὶπρ οὗ Φαάδῃ, νῆο μανὶπρ πὸ ᾿π|6 ]σοποο οὔ [ἢ6 
Ργθοθάϊηρ ουθηΐβ, τυ 86 ἴο ρὸ ἴο βδαμιαγία ἰο υἱδὶξ τῇ 8 ῥυΐηοθβ 
ΟΥ̓́19γ86], ἀῃὰ σϑυβϑα {Π6πὶ 4]1}, [οσ γ-τῖννο τηθη, ἰὸ Ὀ6 ἴδκθῃ αἰΐνθ 
Δηα 8] αἴ δ [86 οἰβίθσῃ οὗ 1116 δἰπαΐῃρ-μουδβθ, ἴῃ ογάθν ρσοθ ὈΥ 
ἴο ργδυθηῦ 1Π6 ΤΌΥΔ] πουϑο οὗ πάδ}ι, τ} [Π6 οογίδι Π]Ὺ ποῖ 1π- 
σΟΠΒ᾽ ἀΘΓΑὉ]6 ῬΑΥΙΥ οὐὗὁἩ δάμογθηῖβ ἰο [86 τογαὶ ουβα οὗ Αμαῦ ἱπ 
ϑδιηδγία, Ότω σοηβρί ίηρ ἀραϊηϑι ᾿ΐπι. Ὁ ΝῚ ἫΝ ΓΒ (Βαι- 

θακάθ 1,ΧΧ.) Ψατγομ, νὰ 186 ΟΠα]ά., ὀχρίαἰπᾶ ΓῺ ΤᾺ 

ΡΡἪ ἴοσιϑ σοπυθηέιδ ραδίογιμιι, αὐδουνὸΣ το ψ ΐο θϑθη. ἐλδδ. 

'. 195 (Ὑἰἢ τοΐθσθπος ἴο ἔμ Ασδθῖο δι, ρασιιδ, ρν»αάϊιιι) ἄρτοις 
σο- 

»ναάϊὲ ραδέογιιπι ; Ὀπὶ μ88 αἷς δοίαδ}} Υ {18 δἰ ρηϊβοδίίοη 1 ΕἾ γ- 

ἰδῇ ἀο68 ποῖ τϑοορηῖζα ἰδ ἴῃ ᾿ἷβ ἐδ. 8.υ. Ὑὴθ οἱ ἀοὺ ᾿ἱπέθυργοῖθιβ 
ΒΘΠΘΡΆΙΙΥ ρῖνα, ἐοπϑίγίπας ραδίογιηι, ἐ.6.) ἀοηνιδ δὲ ραδίονοα ἰἶρα- 
δαπὶ οὐθ8 φμαπαο ὁα8 ἱοπάθδαπί. ἘΠ ΒΘΌϊαΒ βΒαγ8, Βαιθακάθ : 
κώμη ἀπέχουσα τῆς λεγεώνος (Μορ]440) σημείοις ἐέ ἐν τῷ μεγάλῳ 
πεδίῳ. Ἡρτδ οοΥίαἰ ΠΥ σδηποῖ Ὀ6 οδ αἰ πε .---ἼΓΤΉ ΤΊΣ ὙΠ» ἴοτ 

᾿ς 



: Ὡ ΚΙΝΕΒ Χ. 1ὅ---17. 428 

Ὑ Εἰς βίη 8 2 ΟἾγ. χχίϊ. 8, 72 ὙΠ ὮΨ ἈΘρἤονγβ οὗ ΑΠιαφίδι, 

αἴθ ποῖ Δ1]} Ὀγοίμοιβ οἵ Αδαζίαν, δβ ἐθ689 "γθσθ οδγιϊθα αὐνγαν 
ΒΥ ἴπ9 Αγδθίδῃϑ δηὰ 5]αΐῃ δοΐοσε ἢ δβοοπάθά [9 ξῃγοῦθ 
(2 ΟἸιγ. χχὶ. 17, χχὶῖ. 1), θαξ ραυθν βιθρ- τοίμοσθ, ἐπαὶ ἴ8, 
80η8 οὗἩἨ Φ6μογαπι Υ ἷ8 σοΠουδίΠ68 οὐ ψῖνοβ οὗ [9 βοοοῃά 
ΤἈΏΚ, ΡΑΓΟῪ ὈΓΟΙΒΟΓΒ᾽ 808, Πορῇθνβ, 84 οουβῖη8, ἴῃ σοηθγαὶ 
Ὀ]οοά τοϊαιϊοπϑ οἵ Αμασίαῆῃ. Ὁ θ οουἹὰ Φεμογαπι, πθο αἰοὰ 
Μ]θὰ [ΟΣ γοασβ οἱά (2 ΚΙ. υἱῖΐϊ. 17), 'ᾶνε θθροίίθῃ ἰοσίγ- 
ἔνο βοῃ87 ΟὐἸΩρ. ΠΥ δροῖορ. 618. ρ. 414. ποὖν αὦ 

φαϊιιαπάμπι, ὈτιοβῪ ἴον οὐνῳ γήνῦ ἴο Θηφαΐγα δέθσ [6 Ποῖα, 

ἐμαὶ ἰ8, ἴο νἱβὶξ. ἩΡῸΣ ὋΣ 818 186 80η8 οὗἉ Φογατα, ΥΤΎΘΣΙΤ Ἣν» 

16 808 οὗ [Π6 φιδθη ἸπΟΙΠΟΥ (τοροηΐ, σοιαρ. οπἡ 1 Κι. χν. 10---18, 
χῖχ. 1) 6200 6], {ῃ8 ἔπ6 Ὀγοίμοτβ οὗ Φόγαμι ; ΒΟΙῚ τορϑίθον ἅΓΘ, 
ν. 1, ἱπο!ϊαἀθἀ ππάον {Π6 Ὁ3 οὗ ΑΒΔ. 

γνυ. 1δὅ--17. ΒΥ 116 ψΑΥ̓ οι τηϑοῖβ αἶϑο ψἶα Τομοπδάαθ 
ἴι6 Ἐδοβαθῖτθ, ἀπ αἴοῦ μ6 μϑά 86 |584 Βἰπι861} οὔ Ηἷ5 πρτῖρηι 
ἱπιθηξίοπβ, οαυβθαὰ μἰπι ἴο πιοιπὶ [ιἷ8 οπαγίοῦ ἀπὰ σὸ ὙΠ} μἷπὶ τὸ 
ϑδιωδσῖα, ἐμαὶ ἢ ταὶρης 0] 688 ἢΪ8 264] ἔῸΣ ἴΠ9 1,ογὰ, θη ἢ6 
ὁΠ. δῖ8 ἀυεῖναὶ οαΐ οὔ 4}} [Π6 ϑαγνίν!ηρ ΤΠ Β6Γ8 ἀπά δα μι ογθηΐ8 οὗ 

ὅ8μ6 Βουβ6 οὗ Αμαῦ. Φεμοπαάδο, 186 βοὴ οὗ Εδθοῃδῦ, 18 ἴο ὃθ σϑ- 
ϑαγάθα 88 ἐδ ραἰγίαγοι οὐ 1π6 Ἐθομαθῖνθ8, βίη 66. ἢ ργθβου θά 
ἴο δ18 808 8π4 ἀθβοθπάδηςβ [ὉΧ 41 {1π|6 ἴο οοπιθ [Π6 τα ]6, ἰο ρὰγ- 
8116 [86 8 π1016 ποιηδαϊο [1ἴ8, πδιηθ]γ, ἴο ἀν 6}} 'π θη (8, ἴο {}}} ὴσ 

διουπά, δηὰ ἴο αρβίδϊη ἔγοτα υγῖπθ, υἱοῦ τα]6 ΤΠΘῪ Π6]4 80 βδογβά, 
τπαῦ [88 ργοριϑῖ δ δυθιιίδῃ βοὲ ἔμϑαι ΓΕ 88. ἃπ Θχϑιῃρ]6 ἴο Ηΐβ 
ΠΟὨ ΘΙ ΡΟΓΑΥΪΘ8Β. ὙΠῸ ἰχαηθρτοββοα [Π6 Ὠἰνγίπο ἴα ΨΠ πους ΔΠΥ 
ἔδατ, δῃὰ νγᾶβ 406 ὅο ῥχοιηἶβ ἴο [Π6πὰ, ἴπμ6 ΕΒ δομ θ 168, ἴῃ τϑί στα 
ἴον υἱιοὶν ἈΠ 8] Δά ἤθγθιιοθ ἴο {Παοὶγν Δ ΒοΥἶΒ ἰπ] αποιίοη, θχϑιηρίϊοη 
ἔτοτῃ 1ῃ6 ΑἸ τη 168 οὗ ἔπ6 ΟΠ άθθ ἱπναβίοῃ (6. χχχυ.) Η18 
ἴλιμον Βθομδῦ, ἔτοτ νμοπὶ  μοπδάδθ᾽Β ροβίθυϊ ἐν ἀογῖνθα {μον 
ΤΆΙΏΠΥ Ὡϑιηθ6, νγ88 [ἢ6 βοὴ οὗ Ηδμηδ:}}, ἀπά θοϊοηρϑα ἴἰο {116 ἐσθ 

οὗ τι6 Κιπίϊθβ οὐ Κβηϊϊεβ. (1 ΟἸ"ν. 11. ὅδ), ἴο γι ΒΙ ἢ 4180 Μοβοβ᾽ 
Δι ποτ ϊη-Ἰανν, Ηοραρ, θοοηρσεά (Ν αι. χ. 29), 80 ἐπαὲ {π6 ΒθοΠα- 
ὈῖῖοΒ ρυόΔΌΪΥ ἀοβοθπάθα ἔοπι Ηοῦαν, 848 186 Ἰζ ϑηϊοϑ, ἐπ οἢ]- 
ἄγει οὗ Ηοθαθ, νθηΐ τὴ γᾶ 6] ἔγοτη [16 ἀθβογὶ οὗ Ασαθία ἴο 
Ῥα]οβιῖπθ, διὰ ἔοσθ μα οοπεϊπυρα ἐμοῖς ποπιδάϊο [186. «“πὰρ- ἱ, 
16, ἱν. 11; 1 ὅαπι. χν. 6. Οὐοπιραῖο ΥΥ  βίαβ ἀἠέβοοίἑ. 88. 11. ἢ. 
228 Ε΄, Οαγρζον, αρραν. ογὶξ. ρ.ὄ 148. ὙΠΙ8. Φομοπαάα νγα8 δο- 
ςογἀἸ ΠΡῚν 4 ἀϊβεϊη συ βῃθα πῆὰπ οη ἀςσοοιπὶ οὔ {π6 5ἰτςσέποϑδ οὔ ῃΐκ 



424 2 Κινα8 χ. 18---27. 

.ξε, δβὰ Ψϑμπα δρρόδγβ ἴο ἤανθ ἰγεδίβα εἶπα ἴῃ 8ὸ {τί Ἐπ] 8 πιβῃ- 
ΠῈΣ Οἢ. δοοοιπί οὗ ἴμ6 ρτοδῖ τϑραίδιϊοη ἡ ]ο] ἢ οπ]ογοά, ποῖ 
ΤΉΘΙΘΙΥ ἴῃ 18 οὐνῃ ἐσίθο, θα βΘΏΘΓΑΙΥ ἴῃ [βγαεὶ, ἴῃ ὁσάοσ τπσοῦσῃ 
[ιὲ8 ΚαἸθπἀβῃὶρ ἕο 6 τποσζὸ οχουϊραίθά ἴῃ {Π|0 Θγ68 οὗ {Π6 ρϑθορὶθ 
ὙΠ γορατγα ἐο 8 ΟΠ ϑρΙγΘΟΥ.Ϊ ἡΔῚ προ τΝ ὈΥπν “ [8 τθΐηο 

δοασξ μοπεβϑὲ 88 ΠΥ ποασὶ ἰουαγ 8 {ΠΥ Ποατὶ ἢ ΤῊΘ δ οὗ ἐΠ9 
ὯΝ Ὀοΐοσθ {π6 βαυθ)θοῦ Βοίοηρβ ἴο [ἢ6 σγϑτηπηδίςαὶ ᾿πδοσυζαςοίο8 

οὗ ἔμ Ἰαἴοτ ἰδησααρθ, οοταρ. Ἐνν. Κυὶξ, αν. Ρ. ὅ971. υὔὴν διὰ 1 

1: 8. (Βοποβί), ρῖνθ [Πἷπο μαπά, ἱῃ βάδὶ οοτνηναξίοηοηι δὲ. φοποον- 
ἀΐαθ δἰσπιηι, ϑ6 Ὁ. Θοῦτη.---ν.. 17. “ΑἹ] ἐμαῦ τϑιηαϊπϑά ἴο ΑμιδὈ," 
τη αἱ 15, 41} 1Π6 τϑιηδἰ πὶ ρ᾽ ΤΩΙ θ6Υ8 δἀηὰ Δα μογθηΐβ οὔ [Π6 ἀγπδβίν 
ΟΥ̓ ΑΒαθ. Οπ {πι6 ἔοσπι "γηγι Ἴων 366 Ἐπ. Κτ. τ. ρ. 649 

ποῖ. 

γν. 18 -- 27. ΒΥ δὴ αὐίῆςο «[θ.νι 5[ονν 411 ἐπ6 ρσόρῃβίβ, ργϊθβίβ, 
δῃα 8εσνϑηίϑ οὗ Βδβ], βίποθ ὑπάθν {Π6 ργείοχί [πδὲ "6 συ ϑῃδὰ ἰὸ 
86γνθ Βδδὶ 51}}} τηοσθ ἔπδῃ Α]1αὉ, ἴθ ογάεγοα ἃ στεαὶ βου ῆοθ ἴο 
118 ροά, βατητηοηοά ἴο ἴΐ 411 [86 τνουβῃϊρροῖβ οὗ Βδδ] ἴπ 186 τυ οἷα 
Ἰαπᾶ, βαττουπάοά ἔΠ6 ἐδπηρ]6 οὗ Βδδὶ 1) σι ῃϊοἢ ἘΠΘΥ τσ Θ δ886πὶ- 
δ]6ἀ νὴ οἰ ΒΕ πιοπ οἱ ᾿νῖ8 συαγά8, ἀπά τπτουρῃ τμοπὶ μα 189 
ςΟἸ]θοϊο ἃ νυουβῃῖρροιβ οὐ Βδαὶ ρα ἴο (Π6 βυοσά αἴτον [Π6 οβδυίπν 
νγ88 οοἸη μοι ά. Ομοά αὐ ἤαοίμπι, δαοοναοίιπι Βααζίμιοοτίιι ἐπέον- 
“εοιλοπόηι, ποι πιαῖθ ζδοῖξ ῥγὸ βἰαίμ εἰ ογαϊπαϊιοπίδιι8 Ῥείογὶβ Τδδῖ. 
Αἱ φωυοὰᾶ αὦ οἱγοιηιδίαπέαηι Καοῦι, ἄτστι τιοτιἐϊειν' σωϊέμηι Βααϊίξέσιιπι 
δαουιδαίμπι ποῖιππιιϑ. ὅϑ60. ϑεῦη. [|ἢὴ δὴ οὐ)οϑοϊνο Ἰιριιξ ἴπ6 
βἰαγίηρ οὗ {1:0 βογνδηΐβ οὗ Βδ8] νγὰ8 αυΐϊΐϊβ ἱπ ΒΑΓΙΠΟΠΥ͂ τη τῇ 8 
Ἰανν δῃά χυϊίθ Ἰοριὐπιαῖθ ου ὑποοογαῖῖς στοῦπά ; θα [Ππ6 5ι0]66- 
εἶνθ πιοῖῖνθ, ὑνΒΙ ἢ ἱστεβρεοῖνθ οὗἩ [π6 δυίῖβοο ᾿πβπθηςοάᾶ {6}, 
88 ΠΟΓΟΌΡὮΥ 5688. ΑΣ..5 186 ργίβϑὶβ δῃὰ ργορῃοίβ οὗ Ἐ88] ἴῃ 
106 Ἰαηά οὗἨ  [ϑγτδοὶ, στ 411 {πεῖν Ἰπίογοϑίβ δηᾷ ἘΠ ῖγ 8016 Θχ58- 
ἴθῃςθ, τσ Ὀουπὰ ἀρ τ 1} [Π6 ἀγηδϑν οὗὁἨ ΑΒΔΌ, ΠΟῪ ταϊὶρμξ 6 
ἀδημεγουβ ἰο ὅεμα, ᾿Γ μ6 ἀἰά ποῖ ἤοπι ρο]τεἶσαὶ οοπϑὶ ἀογαιοηβ 
ΘΔΓΠΘΒΕΪΥ Ῥτοπιοίθ [Π6]ν ΟὈ]θοῖβ, τ Βοτθαβ ΟΥ̓ {πο ῖγ Ἔχίθστη πα Οη 
16 πιϊρὶιξ Βορθ ἴο Ὀτῖηρ ἴο ιῖ8 5:49 1[π γγ}0]9 οὗ {16 σουϑὶ ΠΥ ὙΟΣῪ 

1 Αοοογάϊηρ ἰο όχι. 8 [,6ρ.75 Β6 ἰοοῖς Ηἶπη ἱπίο μἷβ ἐδβασίοί, μέ αἰμροίοτγί- 
ἰαίεπι εἰδὲ αρμαὰ δαπιαγέίας ποπιεηφιε ργοδίαίἐς εοπεϊϊατεί Ρεν' Ψοπα- 
ἀαδιηι εἰδὲ δοοίειπι, φώεπι οπιπεα λαδεδαπί ργὸ υἷτο ἑηεστο εἰ βαποίο, εἱ 
λας ναϊΐομα [αοϊίδας ρογαρεγοέ σαδάεπι Βααϊίίαγιμη, φμαπι πιοϊἐεδαίμν, 
πος αἰϊχωϊε εἰ γτεεϊδίεγε αμαεγοί, 



Ζ ΚΙΝΟΒ ΣΧ. 18--21. 4835 

ἨΕΠΔΘΙΌΙΘ ΡΑΓΟ ΟὗἩἨ [6 ΘΑΥΪΘΓ ἸΕΡΆΪῪ οοπϑεϊαςεἀ νοσεμὶρ οὗ 
δοϊονδῇ ἴῃ 1θγαθὶ, δηὰ ἐβοσ Ὁ ρῖνα βία} ΠΥ ἴο ᾿ιἷ8 Τπτοῦα. Βαὶ 
δαὶ “96 υϑοὰ γα] ρίομ ΟὨΪΥ 8Β ἃ ΣΩΘ6}8 ἴο 81 δῃα ἴδ ῥχογϑὰ ὈΐΥ͂ 
1π6 εἰτοππιδίδησο ἐμαὲ ἢ ςφομέϊηποά μ6 πουβδῖρ οὗ ὑπ οαἶνοβ 
(νυ. 29.) ΥΥὕ. 20. ΤῊΣ Ἰτ ἐς ΠΟ βΘΟΣΑΪΘ ἃ ΒΟ]Θ ΠῚ ἢ Ἀ8ΒΘΙΔΌΪΥ," 

πὲ 15, ρσοοϊαΐῃι ἴῃ ἐμθ Ιαπά ἃ ΒΟΙΥ οοπγοοδίϊοη ἕος Β8α], οοῃιρ. 
16..1, 18; ὅο. 1. 14; Απι. ν. 21. ΣΝ ΞΞ ΣΝ 8. νἰγίθα!!ν 

Θααΐνδίθηὶ ἴο [8 ἘΡῸ μὲν. σῇ, ϑὼ φοαρ. Ναπι, χχῖχ. 85; 

Ῥοαῦξ χνὶ. 8, δπά ἀθποίαβ οὐ σἰ μα} τΠ6 βοϊοιη ἐγ, υσλτΐι τ μΐ ἢ 

{86 ἴξαδὲ οἵ [Δ ΥΠ Δ 0168 τ᾽ 88 οΪοβϑά οἡ {πὸ οἱ ρα, ἀπ α [Π6 ρϑββονοῦ 
οἡ {Π6 βασθηίῃ ἄαγ, δηἀ ποὲ οὨΪΥ ἐδ6 [ΜΟΥ ρα] 16 οοπνοοδίίοι οα 
118 ἀ4γ, οὐ ΜὨΪΘΝ πὸ τγοσκ νγὰ8 ἴο ὃ ἄομο, Ὀπὲ αἶβο 89 ἀδῪ 
᾿ἰβ6 ἢ 88. 1ῃ6 οἷοϑθ οἵ [6 δβδεναὶ, οοῃρ. Βέ γ8 ϑὅ'γιηθοὶ. 11. ρ. 
618 ἢ. ἜΡΗ. “Απά {860 ῥτοοϊδίπηθα᾽ [μ6 βοϊοπηῃ Θοηνοοδίίοῃ, 

Υ. 21. προ ἼΒ “ ἴοτη οπθ οπά ἰο {86 οἵδον, χχὶ. 16. Τὶ 

ἱπιροτὲ οὐ το ρῃγαθθ ἴ8 ποῖ ἕο 86 ἀοτίνθα υίτῃ ( 6βθπ, (ελόδ. {ΐ. 
1088) ἴζοπι ᾿Ἴ ΞΞΙΠΜ ἰαέμδ, δαϊ ἔγοπι ΣτΩ πιο, οὐ ἔσθ, ἔγουη 

1ῆ8 ὌΡΡΟΥ τἶπι οὗὨ ἃ 6886]. Μείαρλοτα ϑιπιία α ναδία λυπιοτὸ 
αἰέφωο ρἱοπΐδ. Ὗ' αἰ4}0}].----Ψ, 22. Τ6 ἅπαξ λεγ. τ Ὁ υεϑίϊα- 

γίιση, παγάτοθο, ἤπια [8 Θχρ]]οαίίοι ἰπ [88 Ἑπμορῖς, 866 (168. 

ἐλ68. ἴι. 164. ποῦν ΝΠ ς 1Ππ6 Ασα. ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ το ἀθγΒς. .ς 1.0 

ΓΑΒΚΕ »γαφζδοίιιδ υδϑίϊμι. Τὐκα 180 ῥυθείβ οὐὗὁἨ αἰτηοβδὶ 4]} 

φταιίοηδ, [8 ργϊδβίβ οὔ Β84] αἷβο "δὰ {πεῖν ραγιΐςυ]αν βαογθα τοῦθ, 
πιδάθ ργοΡ ὈΪΥ οἵ ν Εἱίθ Ὀγβδυθ,} ἡ Βἱο ΠΠΘΥ ρυδ Ομ ΟὨΪΥ͂ θη 
οἴδιεϊοαιίπρ, δηὰ ἡ Πΐοῖι τ 6γ Καρί ἴῃ ἃ ραγύϊοα!αν σγάγάσοθο ἴῃ 1Π6 

ἐοτ}]6) ἀπά ν {πα σα οὗ ἃ πιδβίοσ οὗ 86 παγάγορβ" Υ͂. 24. 

1 Τα πᾶν ὃὈ6 ἱπίοστοα ρδυί!γ ἤτοπὶ ὅδ ἄτοδβδβ οὗ (π6 ργίϑείβ οὗ (89 
Θιδἀοίδοίς Ηδγοῦ]ο ἴῃ 311. [{8]. 111, 28. 

ον νι 0 ες ἀϊδοοῖον ἐμὲ 
Αηπίε αγαβ ομζίιβ ; υρϊαπίων σογροτα ἰἷηο, 
Εε Ῥεϊιοῖαοο ργαφίμίσεὶ δἰαπιΐπε υεγίε;---  6ΟΘἝὋ 

ΡΔΙΟΥ ἔγοια ἐμῖ8, ἐμαὶ ἔμ6 ῥτίθδίβ οἵ πιοβί πδίϊομβ ποτὰ σ ἶΐ6 τΌΡθο8 οὗ 
οἴἶἶδοο. Οομρ. βδανεσίῃβ, ἀε δαοτί ο. 9, βρεποον, ὧς ἰες. Ηεὺν. τἱϊυαὶ. 
ἐ. ᾿ὰ. ο. δ, ». 0682 ἢ, Βτδῦπ, (6 υεϑιἰ!. εαοετ οὶ. ἱ. ο. ἱ. Ρ. 9 δι 6. ἶχ. Ρ. 
179 Β΄. διὰ Βδμν, βυταροὶ. 1ϊ, Ρ, 87 δ. 

3 ΤῊ ΒΟΙΥ ρδιτηθηίβ δ͵8βο οὗ ἐμ6 ρτίϑαδίβ οἵ [βγϑθὶ ὑγογθ Κορέ ἴῃ [86 
ἰοπιρῖο αἱ δ εγυβαϊθπι, οοηρ. Βγδαῃ ἃ. σ. ἴϊ. ο. 26, Ῥ. 615 δ. Μδὴγ ἴη- 

ἰογργοίοσα, ἐπογοίογθ, ουθθ (ἰϑϑοπῖπϑ, πηδογβίδυα τι ύσο ἱποοσγθ οι Υ 

3 
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ἀξ ΓΠΕ ἘΡΡ Ὡς Ἠϊ5 808] Ποὶα ΤῸΣ ἢἷβ δου]. ὙΠαΐ 18, 1 ὁπ οὗ 

ἐμ ῥυίϑϑίβ οὗ Βα] 6808} 6, μο ψιο μια8 ἰϑὲ μἷτη θβοαρθ 8 ἴο Βοϊὰ 
ἢΪ8 οὐνῃ 118 ἔου μἷβ, ἐμαὶ ἰ8, ἰο σῖνθ ἢ18. οὐγῃ 18 ἱπϑίοδα οἵ Ὠΐδ8, 
1 ΚΙ. χχ. 89. Υ. 28. ον [6 τΌγΑ] 866} }168 866 οἱ 1 ΚΙ. 
ἰχ. 22. ποῦ {860 οδδὲ οπέ, πατροΪγ, ἔμ6 8]αἷπ ἔσομαι ἔπι ἰοταρ]ο. 

Ὀυπτ ΓΙᾺ ΣΌΝ 8 ὈΒΌΔΙΠΥ ἐχρ]αἰπϑα, οἰ οὗ [16 ἐοπιρ]6 οὔ Βα], 

ἐμιαὲ ἴδ, 86 χαδτίον ἴῃ ψ μοι 186 ἐθταρῖθ τγα8. 80 {πὸ ο] ἃ ἔγαπβ- 
Ἰαίονβ, 46 ΥΥ οἱΐθ, Μδυγοῦ, δῃά οἴμογβ, Βαξ το βαἰθ 168 οὗ Ψ6μαὰ 
ὙΘΓ6 αἰγεδαγ ἴῃ [6 ἰθίωρο οὐ Βϑβὶ; πονν οουἹὰ ἐμογ, {μογθίοσο, 
ΔΡΟΥ (ΠΟΥ Πα 5] ἴῃ ε||6 ῥγίθϑεβ δβϑθθη θά ἐμθγθ, ἄγβέ ρῸ ἱπύο 86 
4αδυῖον ψθγα [η:8 ἐθπιρ]θ τγα8 ἢ ΕῸΡ ἴο δββιιπιθ {Ὄπ ὑθῃ}0]685 οὗ 
δα] ἰπ ϑαπιαγία 18 φαϊξθ ᾿ϊηργο 4016, 88 ἴπ1 ΚΙ. χνὶ. 82 οἱ 
186 Βα Πάΐηρ οὗ ἃ μουβθ οὗ Βδα] 18 πηθη οηθᾶ, πα Β6γῈ α͵30 [88 
ἀεδίγαςεϊοῃ οὗὨἁ ΟὨΪΥ͂ ΟΠ 18 ΒΡόΌΚϑῃ οὗ, ψ 1] 6 θεῖα θη νοὶ Υ δχίθι- 
τηϊπαίθα 848] ουαἱ οἵὗἩ ἴβγϑθ].ὺ Ὁ. ϑοδ. βϑθῖῃβ (0 ᾶγθ ἀ15- 

σονοχοά [26 τἱρηξ οσρίδηδίίοη. μίο ἱθπερίωπι Βααϊ(δ πιαρστιῦοο 
)}ωμΐδε6 θαϊσιιοέμτι ἱπδίαν αγοὶδ αἰξουιδ : Κοτὶδ απίσπι [εῖ886 αἐγίωπι, 
ὅπ φιιο βαογί Ποία ρογαοία. ἢι ἰος ἰέαψια αἰγὶο βαςόγοίθ8 οοοϊδὶ 
ϑιμιῖ, θὲ 6 αἰγίο Ἰγγιρογιπέ δα οἰ ἰ68. υόδιε ἐπι ἴρϑαπι ἀγοθηι ἐδηιρίϊ 
εἰ δ) σον βἰαίμας Βααῖΐδι ἘῸΥ ΔἸ ΠοΌρ {π6 οἰ γπιοίορν οὗ ἔπ6 
νγοσὰ Ὑν ἰθ φαΐῦθ ἀποογίδΐη, γοῦ [Π6γ6 σδῃ θ6 πὸ ἀουδὲ οὔ [815, {παὶ 

1ξ πλ681}}8 ὈΥΪΙΩΔΙΊΥ ἃ ρ]6οο Θμο]οβϑα τυ τν 4118, Ὀθοδιιβ6 ὃν 1Π6 βὰτ- 
ΤΟΌΠα ἢ; γγ8}1 ΔΙοπθ νγαβ [86 οἱτν οὐ ρίηδ!]ν ἀἰϑησαϑῃοά ἔγοια {Π6 
ὙἸ]]ασθ οὐ ἴον, τ βου ἢ [Π6 1468 οὗ ἃ οΆ81]8, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΕ ΘΟΥΓΘΟΙΥ 
μόν ΔῊ ΘΠο]οβοά βρᾷοθ, νγχᾷβ οἸΟΒ6} } οοπηθοίθά. ΤῊ Ὑν ἰ5 180 

οὔ (86 τουδὶ νδγάγοθϑ ; 8|}} πιογθ δστοηθοῦϑ 8 {86 ορίῃΐοπ οἵ θγϑβδγ, 
{πὶ Φοδὰ σάν [86 τοδί οἵ Βδ8] 8 οαδίδη οαϊ οἱ 1ξ, [ο ἸΏδ 6 ἰδιοτὶ 
ἸΏΟΓΘ ΘΑΒΙΪΥ ἀἰβε:πραἸΒμ 8016 ὈΥ {86 συδτάβ 80 γϑγο ο ϑἷδυ [μθπὶ, ΟΓ 88 
ΟἸογῖο. ἐμίηκθ, μέ βάσπι ἤασεγεῖ οπιπίδιω, πεϊΐαπι ἤραμάεπι δυδεεεα αἰἰὶ- 
εἐγείφωμε οπιηε8 δὲ φιὶ αἄλμο Ἰαίεγοπί, ΒΟΙῊ ποῦ ἀΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ ; [86 
βτϑί, θθοϑαβο ϑμὰ (ν. 28) οδυϑοᾷ {}|6 Δββθπιθ]γ ἰο "6 βεατομβε, νμϑίμαν 
ΔΗΥ͂ ΜΟΥΒΕΙΡΡΟΥ οὗἩ Φϑμονδὴ νγ88 ἴῃ ἰδ ; {86 Βοοοπᾶ, Ὀδοϑῦδβθ 186 ΒΔΟΓΙΗ͂ΘΘ 

δα τησϑὲ μαᾶνο ορυίδίθα 81} ϑυδρίοίοπ οὗ ΟΜΝ 
1 501}1 τῦοσθ δι ̓ γαΎν 15 1{, τὶ ἢ Ὑ Δ.80]., Σωά. ἀὁ ίεω αα ἢ. 1. διὰ 

ὍἿον, ἰο υπἀογβίαηα ὈΥ Ὀ.Π ΣᾺ ὋΝ πγδόπι υἱοίπαπι ϑαπιαγίαο, "δὲ 
ἐεπιρίωπι ρεουΐίανε λαδεδαὶ Βααὶ, οὐ πῖξῃ ΟδἸπηθὲ ἃ ἰόν σι τἢ (86 δυτ- 
ΠΔΠ1Θ ἐεπιρίμηι Βααϊῖδ, οΥ τι “. Ὁ. Μίομ. (ϑυρρίενι. αα ἰεχα. Ἡεῦτ. 

Ῥ. 1090 ἰο Θχρί δίῃ 1 ὉῪ ΜῈ "αἴϊμφ. Νεῖέμον μ88 ὝΨ 186 τηϑϑηΐηρ 217, 

ὙΒοἢ βοΒ]Ζ, Ὀθγθβοσ, δαὰ οὐ που ρῖνο (Π6 πογά. 



2 ΚΙΝαΒ Χ. 28, 20. ἊΣΊ 

ἴπιποῦ δαποίια τυ οὗ [η6 ἐθπνρ]6, 88 σχ. 4, ΓΑΒ ΤΙ ἴδ ἴπηον 

Ρϑτὲ οὗ ἐπι οἷἐγ, γβθγο ἔμ Μαβογθίββ μαγβ ὀχρίαἰποὰ Ἂν Ὁ ἜΠῸ 

ΤΠ τοοὶ ἴβ ΡΓΟΡΔΟΙΥ ““ Ψ ἀμδδμωνα, τὐπριμηδα λα, οἴησογδ᾽" (δὕπει, 

Οοποονά. Ῥ- 805), οφαϊναϊοῃί ἴο ἜΠ μα- ορωρθραιε οἰγομηνυαῖ- 

Ἰαυΐ!, 50 {πᾶ τΠ8 ῬΓΙταδΣΥ ταθϑηΐῃρ; οὗ “γ}ν ἷδ᾽ δορἑγιστιξιωπι, πιισιῦ- 

τγιθτιέιιτ, ἴρσιιϑ οἰγοιμτιδαρέμδ πιμπίδι5., Βαξ ὟΝ πονβοσο εἰριίβεα 
δῃ Οροπ ΥἱΠ]αρθ ΟΥ Βμθρμθγδ β μαπιϊεὶ, δα Ηἰ σὶρ οῃ 15. 1. 8 
Θϑβοτίβ. [ἴῃ νυν. 236 δπά 27 Ὀγνγτ ΓΝ ΓΉΣΝΏ 810 ἀἰογοης 

ἔτοπι [89 ὈΥΞΕΙ ΓΏΣΟ: 1π6 Ἰαίδον 8 ὈσΌ θα ἄνα, 88. γχὰ8 ἐπ6 

δουδθ οὗ Β8δ], πα νγὰβ ΘΟμΒΘα ΘΏΓῪ ἃ οΟμΪΟδὶ βίοπο ἀβαϊςαῖθά ἐο 
Βδδ], σοπηρασο ἴπ6 τϑπηδκβ οἡ 1 ΚΙ. χῖν. 28; [Π6 ἔου το 8.Ὸ 
Ὀαγοΐ, δηὰ τοῦθ ἐβμογϑίογβ οὔ ποοά, δηὰ, δοσογάϊηρ ἰο Μονοσϑ᾽. 

ΥΟΓῪ ΡΓΟΌΔΡ]Θ οοπθοϊοτα, πάρεδροι οΥ σύμβωμοι οἵ ΒδΑ] (ἀ. 
ῬμοηΐΖ. 1. ρ. 6714.) ᾿ Το οονον 186 ἀθῃιο Βῃθα ἔθταρὶθ τ ἢ ρθγ- 
ΡΘΐμΔ] ἱπίδταυ ΠΟΥ πιδάθ Σὺ ἰπΐο ρῥγίνίθα ΓΑ ἴον συ βίο 

ἱπάθορηϊ θχργοβδίοπ ἔμ9 Μαβου. βαβιεϊ πιρα ΓΝΝΣΊΩν ἃ πιοάθ οὗ 

ἰηβ.}} οὗ νι οι ἔΠ6 ΓΘ ἀγθ Θχϑπιρ]685 ἴῃ Οἵ Ρ πϑίϊοη8, σοΙᾺΡ. 
νἱ. 11, δῃ. ἰξ ὅ, δπηά Ηΐδνογῃ. οὐ {πὸ ρϑββαρΈ, [ῳΟΥΒΌ ΟΝ, 
Ασοβῖν. ΠΡ τηογρθη]. [ἱεοτ, 1. Ρ. 125, ἀπά Βοβοπαι. Α. πα. Ν. 
Μογρθηὶ. 1. Ρ. 279. 

γν. 28, 29. Τυβ Φοία ἀοδίσογοὰ Β8δὶ ουαὐ οὗ, 1βγβϑ}ὶ, θαΐ 
Δ]Πονγοα {116 ὑνουβμΐρ οὗ {1Π|6 σαν ἱπίσοάοοα ὈΥ Φοτοθοιπι (1 ΚΙ; 
χὶὶ, 28 ἢ) ἴο σοπϊηιιθ. 

Τλῖνά Ἐροοῖ. Ῥτοτα {δε τεῖρῃηι οὔ ὅϑια ἴπ 1βγαοὶ ἀπά ΑἸΠ ΔΙΑ Β 
πῃ Ζυάδῃι ἴο {Π6 [8]] οὗ {}:|6ὸ Κίπρσάοτῃ οἔἉ 18γ86] ἴη ἐπι βἰστῃ ΥΘδσ οὗ 

Ἡεζοκίδῃ, Ἵἤδρ. χ. 80--- χν]. 41. 
᾿ Ἴ86 Ἰαϑὲ γβύβαβ οὔ οδρ. χ. δηά [ἢ γγο]6 οὗ οβδρ. χὶ. ἔόστα ἴδ6 
ἱπέγοἀποιίοη ἴο {8 Θροςοΐ,, οὐ [86 ἐγϑηβιοη ἕο ἔδθ 1488 βϑοϊΐοῃ 
οἵ {16 βοοοπὰ ρογίοα οὗἨ [8 δἰβίοσυ οὐὗὨ 89 Κίηρβ, πῇ θγοὶη 186 
ἘμΑγδοῖον π ῖοἢ τπ6 ἀθνθιορτιθηὶ οὐ {116 ΓΠΘΟΟΥΔΟΥ͂ ῬΘδΥΒ ἴῃ [Ὴἶ8 
ΨῈ016 ροιϊοα οἵ 102 γϑαζβ 18 Ὀϑίοσθῃδη οἰθαυυ ἀϊβοονοσγοὰ, ΤΉ 
Κίπροτα οὗ 18γ86], {πγοῦρ ἴδιο ρτϑαὶ σοσκβ οὔ αοά νυ] ΕἸ ΔΗ 
Ἀ)πὰ ἘΠ 86 δὰ πεουρὶῦ ἴῃ 1, Βδά ΟὨΪΥ δάἀναποθα 80 [ᾺΓ 88 ἴο 
Θχιθστηϊηδίθ ἔμ6 γνουβΐρ οὔ Βδδὶ, 80 ἐ}ιδὲ 'π ἔθ βορίππίην οὗ τη 
τηῖγά ϑροοῖ 1 [85 ΟΠ]Ὺ τϑίασηθά ἀραὶπ ἴο {86 1ΠΕρα] ττουβΐρ οὗ 
(οά υπάον {π᾿ βυπιθο}8 οὗ 189 οαἶνοβ αἱ Βοῖμοὶ δὰ Ὅδη. Το 



428 ὦ ΚΙΧβΒ5 Χ. 38, 29, 

Τμογά, ἐπογθίοσθ, βοζϑη πον, ἐδγοῦ σὰ {π6 ϑγγίβη8β, ἕο διαὶ δ π᾿ 
4}} 118 Βογάεσβ (χ, 82 8), αἰ οασἢ Φομα νγὰ8 80 ἴα ἰανουτεὰ [Ὁ Σ 
186 ἀοδίγαοίίοη οὗ Βδβὶ οἴθοϊβα ἴῃ ἔῃ παῖ οὗ 186 Ἰιοσά, ἐμαί 
Ηΐ8 Ῥοβίθ εν Ὅγοσα ἴο ΟΟΟΌΡΥ {π6 [πτοπα {Π] ἐπα ἔουΣ ὮΝ ρόπογα- 
τοι (ν. 80.) Φαυάαῖ)! Βαὰ α͵βο ραϊὰ ψνἢ {16 1 οὗ 118 Κίπρ' [ῸΓ 
186 νογβηΐρ οὐ δα] αἀορίοὰ ἔτοπι [βγϑοὶ, πὰ νγὰβ ἴο δ 811}} ἔαγ- 
τθον οἰνδδιϊδοα ἐπγουρίι Α1]14] 18}, ἀθβαθηἀοά ἴγοι ἔἰα ἰἀοϊαίροιια 
“αχεῦοὶ, νῖιο υδυγροά {9 {Πτοῦθ δηά ὑγγαπηΐθοά νοῦ τπ9 Κίμρ- 
ἄοπι [ῸΓ 8ῖχ γϑᾶσϑ, η{}] δἰ νγδβ οσυθγέμγονπ Υ [1:6 σοπγαρα οὔ 
1η6 μη -ρτῖθδί “ ϑἰιοίαάα, ἀπά τῖτ μον ποῦ ΟὨΪΥ νγγαβ ἔπ 6 σογθῃϊρ 
οἵ Βδ8] βπείγεὶυ εγαάϊοαίθά, θὰΐ αἰ8οὸ ἃ Εἷπρ νγὰβ σίνθῃ ἴὸ 1π6 
ΠΟΌΠΙΓΥ ἴῃ [86 ρογβοη οὗ Ψοδβῇ, ἔ89 βοη οὗ [π6 Κίπρ' τπαὶ νγ88 
βανϑᾶ, γγἢ0, 88 ἰοηρ' 83 “οδμιοῖδάα τδ8 ἢ 8 δάνίβοσ, ρονεσπιθὰ 1}:6 
οονθηδηΐ ρθορίθ ἰῃ ἃ ρυγοὶν ἐποοοσγαῖίο βρίτῖς (εἰ. χί.) Ἠ8 δυς- 
ΟΘΒΒΟΥΒ ΟΠ [86 ὙΠ 016 (οἰονγοὰ (ἢ ἴα οὗ (86 ἴμοτὰ, δἰ ἐΒουρσῇ ἐποῪ 
ἀϊὰ ποῖ φητ γον ΒΌρργαββ (Π6 σοσβῖρ οἢ [86 ἰιΐρὰ ῥἷδος5, {{] 
ΑἾ42Ζ, σῆϊο ρυ] οἷν ἱπιτοδαςσοά [Π6 ϑγτίδη ἰἀοἰ δι γΥ ἱπίο «Θγαβα- 
]θτα.---Ἴη ἐπο Κίηράοηι οὗ 15γ86] 7 6 υ͵β δασοαββοτα 4}} παὶκ ἴῃ ἐδ 9 
βὶπθ οὐ «]δγοβοδῃι, απὰ μαννα ἰοὸ 88: πιο τοῖα ἐδ β'γγίβσιδ, 
ἘΠῚ} {6 1ωογᾶ, ἐχουρὶ «6[ιοδβ}) ἀπά Ψογοῦοδαὶ 11.) ρταυιθα 
μοι ΥἹοίοσυ οὐ ἴθοβα θηθηΐθβ, θαΐ, αἴτοσ {Π| ἀθϑίῃ οὔ {16 
Ἰαϊίοσ, Ἀπ δηὰ χοροαίβα Ὀαγάοχβ οὗ Κίηρβ πηβϑιθὰ 186 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ ΓΘΟΓ 6 τηοπάγοθγ. «πᾶΔ}, ὁπ {Π|6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, δέσει ρί- 
οηρά πάθον «΄οἀϑ ἀπὰ Ατααζίδμ, νγγὰβ ἱπάρϑάἄ ᾿ηγοϊνϑα ὈῪ Τ}0 
Δσοράπορ οὗ [86 Ἰαίίου ἴῃ δὴ ππέουίαπϑίοΥ δηάϊησ τὰν νἢ 
1δ8γ86], θαΐ ταῖβθὰ ἴο 81}}} σγθαῖβσ. ὀχίβθιτι! ρος ὈῪ [χπίδῆι ἀπά 
Ψοίδιαιι, [Ιὲ βδηὶ ἀραΐη, Βονγονθσ, ἁπάθν 186 ἀπι θοογδίῖο δΌΤαΥ 
οὔ 189 ἱΔοϊαίγουβ ΑΠαζΖ. 76 οοηίδάογδίο ϑυσίδηβ 8π4 1εγαθ[θβ 
ἰηνδάθά Ψπάδἢ, ἀπά ΑΠδΖ, ἱπβίοδά οὗ ἰστιβέϊπρ ἱπ 1Π6 ῥγοηλϑοα 
μοῖρ οὗ πὸ Ιμογὰ, ἀρρὶἰθά ἴο ἐμ Κίπρ οὗ Αϑογτία, διὰ Β18 Ῥσὸ- 
Ρϑυϑὶ ἐμὸ ὙΔΥ ἔοσ {680 ΘΟΠαΘΟΧῸΣΒ οὗ ἀρρορ Αβίαᾳ ἰῃΐο ἐδὶφ ΒΟΥ 
ἰαπά, ἐπ σοηβθαθθῃοο οὗ τυ μι ἢ 86 Υ, Ώ τορθαϊθα ἰῃνδϑίομβ, οο- 
φυθγοά {Π6 Κίηράοτῃ οὗ 186 ἴδῃ ἰγῖθ68, Ὀσοῦρμξ 1 το δὴ δηὰ Ὦγ 
16 ἰακίηρ οὗἨ ϑαιωηαγῖα, οδυτίθα δΌΔΥ 118. ἱΠΠΑ Ι δηΐ8 ο Αβεγχία 
δηά Μοαϊα (οἷν. χν1.), δ ἐγαπβρίαηιοά ΒΑΡΥ]ο ΐβι οοοηΐβὲα ἰμίο 
ἴιο ἀορορυαίοὰ σουπέτγ. Νοῖ οοπίοπς, Βονγονοσ, τ] (μἷδ, [86 
Αβδυτίϑηβ ἱπνδάθα «) υἀδἢ. 8]8ο, απ ργρββθά ἴξ 8ο βαγὰ [μδὶ Αμαὶ 
τνἃ8 8]0 ἰ0 ξᾶνθ 818 Κἰῃχάοτῃ ἴσου οομαμοδὲ δηά γυΐῃ οἢΪν ὃν ἐδ6 
Ῥᾶγτηθηΐ οὗ ἃ ἤθδνυ ἐπραΐο. 

ἼΡᾺς 



1 κινοῖ χα. 30---26. 4929 

ΟἩΗΑΡΤΕᾺ Χ. νν. 80--86. 

ΕΕΙΟΝ ΟὉ ΖΕΗ ΟἿ 16ΒΑΕῚ,. 

γν. 80--8δ6. ΕὸΡ {π6 χε γραίίοη οὐ 186 Ἰάοϊαἰγοῦ8 ΠοσΒ6 οὔ 
ΑΝ δῦ, ὅθ μα 15 ῥγοτηϊβθά [ἢ ροββϑϑβίοῃ οὐ ἔπ6 ἘΠΓῸΠ 6 ΤῸ 8 8018 
ἴο 1π6 ἔσαν ραπογδθίοη, σοπιρ. χν. 13. Ὑ δ [ἰνίπα βοῃίθῃοθ, 
“ΤΒοτι μαβὲ ἀοπθ νν6}} ἴῃ ὀχϑοὐεηρ ἐμαὶ πΠίοἢ ἰδ τίρθς πὶ τηΐπθ 
Ἔνθ, ἴῆοα παϑὲ ἀοπθ ἀπίο {ῃ9 Ποπβα οὐ ΑΠδὺ βοοογάϊΐηρ ἴο 41} 
{παὶ τῦὰϑ ἴῃ τη Ἠοασί," Γοίουβ [0 {Π6 δοξ 68 βαοῇ, ποξ ἴο τΠ6 
πτιδ᾽θοῖῖνα πιοεῖνθ πον ΤῊΔΥ πάνθ ἱπῆποησεά ἐἶθμιι τπογοΐῃ. 
ὙῊΪ8 18 βονγῃ δὲ ὁπὸθ ΒΥ 1Π6 συμ ραβδὶ ἰπ νυ. 81, “Κ Βαὶ 96 δπ (0}- 
Ἰονρθὰ ποὲ {π᾿ ἴανν οὐ ἐῃθ 1ωογὰ τε ἢϊ8. ΨΠ016 Ποατί, ἢς ἀοραγίθα 
ποῖ ἔγοπι ἴπθ βἷ πα οἵ ογοθοαπι. Νον, Ἐπογοίουθ, Ηδσϑοὶ τηυδὶ 
δχδγοῖβο (ἢ Οβῆσα οὗ οοττθοῖον οἡ {116 (1 ἘΠ} 685 Κὶ πρήοτῃ οὗἉ {π6 ἴθ5 
ττῖθ6 5," ν. 82 8. Ὀνρι ΓΑΡ “ ἴο ουΐξ οδ᾽ ἴπ [β8γδ6},᾿ ἐξμιδὲ ἰδ, 

10 Γοπά ΑΥΤΑΥ ρατίβ οὔ ἴ88 κίησάοπι. ΗαΖδοΪ βοϊζοά {πὸ πιῇοἷο ἰαπά 
ραϑὲ οὐ {π6 Τογάἄδη, ν. 88, οστιρ. στ ΝῸπι. χχχὶ!, 88 -- 42, ἀπὰ 
«ἴοϑ8. χἰ᾿!. 15---82, “ΤΉΘ οἷ ἰαπα οἵ ΟἸ684,᾽ δβϑῖριιθαὰ ἴο 19 
τ7ὴῖδ68 οὗ Βδαδεη, (84, ἀπά [4}} οὗἩ Μδηδββθῖ, ἱποϊπἀ θά τπ6 Κίποϑ 
οἵ αἰ ]οδὰ δηὰ Βδβῆδῃ (868. ἀθονθ ῥ. δὅὅ), αῃὰ οχίοπάθα βου- 
τ αγ8 [0 1||6 θΓΌΟΚ ΑὙποι, πουίναγά8 ἴο τηοαπὶ Ηδιτηοη (60 6] 
ἐ8}} 586 11), οοῖιρ. Ὀδαυς, ἢ, 8, ἵν. 48, 708. χὶ. 8, 17, χῖῖ. 11, νυ. 
Ἐδυχηον, Ρὰ], ῥ. 27, διὰ Βο. Ῥαὶ. 111. ν. 625. ΟΥ̓͂Ατοεγ οἡ {116 

Ατποη (- ας, »ο ΒΌΤΟΚΙ, ἔσαπὰ χοΐπθ ἀμάθν [16 ἤϑῃιθ οὐ οἷς ̓- 

᾿Ασϑαὶγ, (βθ6 (168. ἐλόδ. ἰϊ. 1074) οὐ ἐδ:6 που Ῥαπκ οὔ ἰῃς Μαϊοῦ, 
οπ ον σοΏρ. ν. Βδάτη, ρῥ. 78, (168. ἐλέδ. 1, 158, ἀπά Υ͵ μον 
Ἔ. ΥὟ. ν. 102 (ὶ 



- 

480 2 ΚΙΝΘΒ ΧΙ. 1---8. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

ΑΤΗΑΙΤΑΗ Ο5ΌΕΡΒ ΤῊΕ ΤΗΒΟΝΕ,ΥΥ͂. 1---Ξ3, ΒΌΤΊΒ ΟΥ̓ΞΕΤΗΕΟῪΝ 

ΑΝῸ 9ΟΑΒΗ ΒΑΙΒΕῸ ΤῸ ΤῊ ΤΗΒΟΝΕ ΥΥ͂. 4---20. ΟΟΜΡ. 205Ε. 

χχαι. 10, ΧΧαιι. 21. 

οἰ γν.1--8. Αὔἔον [Π6 ἀθαῖι οὗ ΑΒμδζίδι οἵ “ υἀ8}}, ΐβ πιοίμοῦ, 
ΑἸΒΑΙ 4", (οοπρ. οα νἱῖ!. 18, 236), αϑυτρρά [6 ρονθγῃμθηῦ δπὰ 
ἀρδβέγογθα 411 {πΠ6 β8θθὰ σογαὶ δχοθρὶ «[οδϑῇ, 0 νναβ βίοϊθῃ ὈΥ͂ 
6 Βόϑῃοθα, ἷ8 ΑΕ ΠΟ 8 βἰβίογ, {16 στ δ οὗ οποία, ἐδ μιρἢ 
ΡΥϊοβί, ψβθη ἃ {1116 ο} 114, ἔγοτα [86 τιϊάϑὲ οὐὗἨ [μ6 τουδὶ ομ]άγθη, 
ΨΠῸ γ ΓΟ 58]8ἷη, δηὰ νὴ μἷβ ἤυγβθ ττὰ8 ἢγβὲ Ὀσοῦρῶς ἱπίο [ῃ0 
σΠδῶθοΣ οὗ Ῥ648 δῃὰ δῇογιναγ 8 Κορῇ οοποθαὶθα ἔτοτα ΑἰμΑ ἢ 
δἷχ γα Β ἴῃ {86 τοϑίἀβθῃοθ οὗ {86 Βίρῃ ργίθδι ἰῃ [ἢ6 ἔθηιρ]ο Ὀ0114- 
ἴηρ8. ἘΡΥΡΙΙ »ἘῸΞ 41} 186 8064 οὗὨ {π6 Κίπράοπι, 4}} {116 

ἀοβοοηἀδηΐβ οὐ [Π6 τογαὶ ἔλτγ, τῖο οου]ά ἸΔΥ οἰαίτα ἴο ἢπθ 
Τῆγομθ, ΟΥ 4}} {π6 8οη8 οἵ Αδμαζίαιι (ν. 2.) Ἐὸν {μοῦθ ψγϑῖθ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΔΗΥ ΟἾΒ ΘΓ ἀἰγθοῦ ἀθβοθπάδηΐβ οὐ [Π6 του] Βοιβθ, 88 [Π6 6] ον 
(]} Ὀγοίμοῖβ ὉΡ ΑΒ ζίδῃ μδα Ῥδθῃ σαγτῖθα ἀνγᾶν δα τηυτάθγθα ὈΥ 
τῃ6 Ατῦβ, δηὰ {ππ οἵδ ἤθδγ Ὀ]οοά γϑ᾽ αἱ τ] ἡγε το τη} 168, δὰ 
θθθῃ 5]6η ΒΥ 76, 566 οα χ. 18 ἢ.-- ϑβοβιθθα, ἔμ6 ἀδαρμίαν οἵ 
Κίῃρ “ογϑπ), τηδυτῖθα ἴο “ 6ῃοϊάδ, νγ88 ΒοϑΓ ΘΙ ἃ [Ἁ}} ἀδυρηίον οὗ 
ΑἸ] ἢ, 88 [18 ὑγουβ ρ ΡΟΣ οὗ Β88] σου] Βαγάὶγ μανα οοπβοηϊθᾶ 
ἴο ἔἶ᾽θ πιαττῖαρθ οὗ δῦ 1] ἀδυρπίον τ 186 ὨἰρᾺ ργῖθδί, (Ο]6γ.), 
δπα 58}|6 15 ἰπ θοΙ᾿ πασταῖνοβ ἀθβισῃδίθα ΟὨΪΥ͂ ἃ8 ὑμ6 ἀδραίοῦ οὗ 
Φοβογαπι ἀπ βἰβίο οὔ ΑΠιαζίδῃ. 5886 γγὰβ {ππ8 Ὀαροίξοῃ οὗ 
᾿Φογϑπι ΒΥ ἃ νὴ οὗ ὑμ6 βοοοπά τᾶπῖ. Τηο Κι} ΝΑ. ΟᾺΙ 

18 Β6.θ 80 δά]βοιίγο : “ ἀονοίβα ἴο ἀθδίῃ, Θἰϑθινμθ τ ἃ βιι δβίαπενο, 

Ψ6γ. χνὶ. 4, διὰ Εζθὶ, χχυ !. 8, οορ. Ηδγογη. ὁπ [Π6 Ῥᾶββαρθ. 
ΤῊ Μδβοῦ. ὑἐμθγοίοσο τ ]βῃ θα [0 τϑδᾶ ὩΣ Δ ἴμ6 λορῆ. ραγίϊς!ρ]6, 

48 ἴῃ 2 ΟἿν. χχῖὶ, 11. Ὑὴ6 ἰδγηι ΓΛΩΣΙ ὙὙἼῚΞ ἰδ ἰο Ὀ6 οοῃ- 

ποοίθα τὴ πο ΓΥν “ ἰΒ6Ὺ βίο]θ μὲπὶ ἀπὰ Ηΐδ πῦγβο ἱπίο 1ῃ|6 

θα θο. οὗ θοάε," ἴον, [ΠΟΥ 5δἴο]6 ὲτῃ ἀπά οομοοϑὶϑᾶ ᾿ἰπὶ ἴῃ 186 
ομδθο οὗ μθά5, {1 {πον σου] Ὀγίηρ ἴτα ἢ μῖ5 πΌγΒΘ ᾿πῦο 
ἀποῖν ἀν] πρ' ἴῃ [Π6 ἰθπιρ]6.:1 ΤῊ ομαπιδοῦ οὗ 648 15 ποὶ {9 

1 ΤῊ 8 οοπϑίγειοίο ῬΥΩΘΉαΉδ ἰδ τθβοϊνοᾶ ἴῃ 2 Οἢγ, χχὶϊ. 11, ὮὉΥ βαρρὶν- 
ἴῃρ ΙΝ τ ΕΙΘΒ, βου υ ον, ἀ068 ποῦ Θηε1 16 τ ἢ ἢ Μον. (τις Ὁμίοτα. 

Ρ. 8), ἰο διιοπὰ οὖν ἰοχί δον ΟΠ γοπίοϊθα. 

ἊΝ 
ιν 



2 ΚΙΝΘΒ χι. 4---20. 481 

Δογπηίξουυ οὐ 1μ9 ῥτιββίβ ἀπά 1,ονῖτοβ ἴθ [9 Φθπιρ]θ δΟαγίβ, 85 
ΤΩΘΗΥ͂ ᾿πἰογργεΐθσβ, ὙΠ βονθγαὶ Ταἰ μι ἀἰδίβ βΒαρροδβο, ποῦ [89 
Πάπα θον, εδὲ ζδονὶ ἐπ απο τόσωι σιδαδαπὲ (ΟἸ6γ.), θας ἃ ΘματαθοΣ 
ἔπ 86 ραΐδοθ, γι θΘ ΓΘ τη 6 θ648 (πιαύγαββθϑ δῃα οουθγὶθ8) γεγο Κορῖ, 
ἴον σ ἰ ἢ ΓΠΘΥ Πᾶγθ ἃ σμδιηθον ἴῃ [Π6 Εἰαϑὲ συ βϊοὶ 18 ποῖ ἱπμαθῖ θά, 
5366 ΟΒαγάϊπ ἰπ δγιῃ. Βθοθδολῦ. 11. ῥΡ. 851. 
γν. 4--290. Ζ' αὶ οὐ Αἰλαϊία!, ἀνα οἰσυαίίοη, ο ϑελοαθῖ, ἐο ἐδ 

ἑλγοπθ Το {Πἴ8 πατγαίϊνθ 18 ἔοα πα ἃ πιοσθ σορίουβ ρδγ8}]6] ἴῃ 2 
ΟἸν. χχἕϊ!., ἀδνίβειπρ ἴῃ βθνθσαὶ ροϊπί8βι Ἶμθβο ἀθυϊαίΐοηβ ἃγθ 
τηδᾶθ ἴο᾿ θ6 οοηίγαάϊοιίοηβ Ὁ 46 Ὑγοίίθ (Βεϊέτ. ἱ. ῥ. 9ὅ Β΄, δῃά 
ἘΠῚ]. Ρ. 264), ἀπά Οτατηῦ. (4. ΟἼγοη. ρὑ. 185 Β΄,, ΒεΙρἰοπβιά. ἀ. 
ΑΟ ΤΟ, Ρ. 2565 84), ἀῃὰ ργοποιιποθά ἴο θ6 δυὈἰΓΆΥΥ σΠΔηρΘ8Β οὗ 
186 σψυῖίον οὐὗὁἨἩ Οἤγοη. ἴῃ ἴδνους οὗ [86 1μονῖξθ8, ἴπ ὀρροβίεἰοη ἴο 
ΜΠ ἢ ΠΔΠΪΟΥ ἰ. ο. Ρ. 112 Ε΄. ὁΘπἀθανουγθά ἰο βέιονν, [παὲ ΟἸ ΓΟ ο 68 
ἴῃ σοι ρατίβοι ὙΠ] ἢ ΟἿΓ Παγγα να οοῃίβῃ8 παγγαίίοποηι ἱπίσσγίονθηι 
εἰ 46 αϊσηΐονοηι, ὙΠ}1160 Μόνοσα (Κιυῖ!. Τ]πίοσγβ. Ρ. 8017 84.) [αβ8 

ἀφοϊαγθά 411 {Π6 ἀονίαἰΐομβ οἵ ΟἸγοηΐοϊοβ το δ6 “΄ βίηρτ αν τΐδ- 
Δ Κ68᾽ οὗ 106 ττῖθγ. [ἢ δοοογάδῃοθ υῖ τ ΗΪ8 ΘΥΤΌΠΘΟυβ νίϑνν οὗ 
186 βοιγοοβ οὗ ΟἸγοηῖοϊοβ 6 σοι] σοτη6 ἴο πὸ οἴ 6. φοποϊ αβίοῃ.ἢ 
Υἱὲ ὄνθὴ Πδ}}]6γ᾽8 ἀθίδβηοο οὗ ΟΠ γος θβ 18 ἀπβα  ἰβέδοίουυ ἴῃ [818 
Ταβρθοῖ, ἐμαὶ 1ϊ ἴδ ἴὩϑδά8 αὖ [Π6 ὄχρθῆβα οὔ {πὸ ογϑά! Ὀ}ΠΠΠὙ οὗὨ οὐγ 
πδυγαῖδνθ. Τὴ ΒΑΡΙΊΟΗΥ οὗ [Π6 ἔτγο παγγαίνεβ Ηοτίζ ἱ. Ρ. 4. Ὀ. 
51 ΕῈ μὰ8 στρ! αββογίθα, δας ᾿88 ἄοπθ δηγίμίπρ ταῖμου [ἀπ 
Ῥτγονθά, ᾿παϑιηποῖ ἃ8 ἢ6 [88 ὈγοῦρὩς ἔοσναγά τσοὶ [πᾶΐ 18 
ὈΠΙΘΠΔΡ]Θ δΠ4 διτόπθοῖβ δἰοηρ τ ὮΝ Βον σα] 7π8ὲ Γοῖηδυκβ.. ΤῊΘ 
ἵν )Ὸ ΠΑΓΓΑΙΥΘΒ ΔΥ6 Βιιογί δοϑ γδοίβ ἔτοτα ἃ σΟΙΏΠΊΟΙ ἰΑΥΡῸΡ ΒΟΌΣΟΘ 

᾿ ΜΠ} ἀΐγογβθ αἷπὶ ἀπά ρἷδῃ, ἀπά 411 [6 αἰ βθγθησοθβ ἀπά δρραγϑῃηΐ 
ςΟΠΙΓΔἸο Οἢ8. 816 Θχρ δἰ μθᾶ, ρΑΥΠΥ ὈΥ [}|6 ἱποοτηρ] θίθῃ 688 δη 
ὈΓΕΥΠΥ͂ οὗἨ {π6 ἔπο δβίγαοίθ, ῬαΓῸΥ ὉΥ πὸ αἰτοῦ ροϊπι8 οὗ 

1 ΤῊΘ πιοὰθ ἴπ σοι Μον. ἰγθαίβ (818 Ηἰβίοσῃ, ἴῃ πῖον μ6 ᾿88, δο- 
πογϊηρ᾽ ἰο 86 7.5ὲ τοιηδτκ οἵ ΗἈνογηίοῖ,, γαῖ μον “' οοῃξαδοά ἐμδῃ 1118- 
ἐγαιϑα {Π6 ἔνγο πδιτδίίνϑβ," δβοτγὰβ δβίσι Κίῃρ' ῥτγοοῦ οὗ {86 ἱποογστθοίῃϑββ 
οἵ [80 Βγροίμοβίβ τυππίηρ ἐβγουρ 18 τ ΒοΪ6 ποῖ, (μδὺ [80 τίν οὗἁ 
ΟἈγοηΐοἶθϑ οοιηροβοὰ 8}1 ἐ{)6 βϑοίϊοῃιβ ββγβ}}6] τὶ (86 ὈοΟΪ5 οὗ βδπιποὶ 
δὰ Κίηρβ οαἱ οὗἩ {π686 88 Πἷ8 ομἶοῦ βοῦσοθ. ὙΥΤῸΝ 0818 ργεβαρροδί οι, 
τΒΙΟΒ γβενοα ΒὮδΓο58 τὶ ἢ [6 Ορροηθηίβ οὗ ἴμο ογοα 1 ΣτΥ οὗ ΟἸὨτομίοθθ, 
μῖ8. ψ8016 ἱηνθβεϊ δέοι. τασδὶ Β6 ἃ τηϑα]θῦ οὗ ἐγαΐῃ δηὰ ὀστοῦ, οὗἨ οπθ- 
εἰἀοα, ττατροᾶ, δπᾶ ρόῦνθγθο γοπδυῖθ, δἰοηρ ΜΠ πῆδην πὲ δηὰ βἰτἰ κίηρ; 
ἀϊεαυ δ ἐἴστθ, ἀπά, ταϊββίπρ 18 αἷπι, ΟἹ οοπίτθαίο ἰο οοπᾶττα ἐ89 ορρο- 
πρῃΐ ἴῃ μἷ8 ῥγϑλυάϊοοβ. 
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νίουν νεῖ τῇ τπίοὶι ἐἶτο ἔτσο δορὶ ὑοπιΐβετα ργοσθθάθα ἴῃ ἐποὶν ἐδεῖ,} δαᾶ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 8α ἰϑέδοίοΟΥ]  τϑϑοϊνρᾶ, ἃ 1 παν δγεδαυ ββόνγῃ 1ῃ ΠῚ 
ΡΟ]. οῖθ. Ρ. 861 Η' Ηΐνογη. (Εη]. 11. 1, ». 259 ἢ) 8 
τϑοθη εἶν δοκηον οαρεά ἐπῖα, ἐπουρὰ 86 88 ργοποιιποϑὰ ἔθ ἀθυΐδα- 
τἶοπϑ ἰο Ὀ6 γτοαίος ἔμδῃ (ΠΟΥ Σ ΘΙ ἰγ αγθ, 88 ν.}}} 06 ϑἴιονγῃ ἰπ ἐμ 
ςουγβα οὗ [Π6 οχροδβίϊοῃ. 

Υ. 4. ἴπ {πὸ βενθηῃ γϑαῦ οὔ [86 βονεγεϊ πὶ οὔ Αἰ] ας, «πὰ 
αἴεῦ ἔπο ἀοἰἑνογαποα οὔ “6 βοδδβὶι,  ϑιοίδάα {Π|6 Πἰρὴ ργῖθβὶ πα 
ἃ οογοηδηΐ ψῖ τ [Π6 οβῆσοτβ οὗ [Π6 τογαὶ συαγὰθ ἴῃ {Π6 ἰθιαρ]θ ἴο 
ονευ ἤτον ἰδ6 ἐγταηῖ, ἀπά ρίασθ ἐμ γουηρσ Φομοαϑῖ, βοπι 6 
διονθά τπθπὶ, οα {πΠ6 Τἤσοῦθ. ΟἸσοηίοϊθὸ ρίνοβ ποῖ οπὶν {δ6 
δ ΠΊ6Β οὗ {Π680 ΟΥ̓σΟΓΒ ἱπ ν. 1, ὈὰΣ τηβκοβ [Π6 ΓΈ ΠΟΥ αἰΒο] ΟδΌΓΕ, 

τδαὶ τῃ6 Βἷσῃῃ ρυίϑδι, ὈΥ̓ πιθαπδ οἵ [8686 πιθῃ, τ ο δηἰογοὰ ἱπῦο 
ςονϑηδηΐ Μἱ [ι1π|, δαπιπηοποθά ἔο πῖπὶ [π6 1ωθν]68 ουδ οἵ 41} 188 
σΟΠΉΓΥ, ἀπά {116 θα ἀ8 οὗ Που868 οὗἉ [8Γ86] ἴο « Θταϑα]θιη, ργοῦΔὈ]Υ 
τπαθσ οοἷουν οἵ 8 ἔββεϊναὶ, ἴῃ ογάοὺ ἰο πηδίκα δι} οὗ ἐἰιοῖγ δϑβϑὶβϑῦ- 
Δησθ πη ἐμο θχοοπίϊοῃ οὗ εἶδ ραη. ζγ ΝΟΓῚ ὙΎ δὰ οβίοοτβ οὗ 

να, δά, 88 ἴπ6 δἀἀϊείοπ νὴ ΑΡ, Ρτονϑϑ, οὔ ἔπ τογαῖ θοὰν 

πυδλγάβ, ποὺ ἐ9 1μανίο8, 88 590. βθιτι,, Πδῃ ον, ἀπᾶ οὐ]ιοῦβ 
ΒΌΆΡΡΟΒΟο. Οπ 2 πὰ νι γ σΟΙΏρ. αῦονο ρῥ. 14 Ε52 ΑΒ ἴο {πὸ 
ἔουα Σλν Ὁ ἴον ΣΝ οοπιρ. Ἐν. αν. ὃ 487, 

γν. ὅ---8. Αἴδοῦ 4}1} {π6 ραγεῖθβ ᾿ηϊθαἰθα ᾿πίο [Π6 ρίδη ὈΥ͂ (86 
πἰῖ ῥυῖθϑὲ μδά δββθιι}]θα, ὁπ 86 ἀδγ οὗ ὀχϑουβίοι, 6 ἰββαθβ [86 
ἩΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ογάοσβ, ἰῃ ΜὨἰοΝ Ἠ6 αβδίρηβ ἴὸ (ἴθι ἔπ6 ρ᾽ασοθ ΠΟΥ 
ὙΘΓῈ ἴο ΟΘΟΌΡΥ 8πα συετά, ἀπά, ἱπάθοϑα, βοοογαΐηρ ἐο οἂγ πασγὰ- 
ἔνθ, 8ο {παὶὸ [ ἀϊνίἀ64 {Π086 νγῆο τιοπηὐοὰ ρῃαγά οπ {π6 838Ὁ- 

1 Οαγ δαῖμον τῖβἢι68 βἰπιρὶγ 0 το] δίθ, μον [86 ΤΟΥ͂Δ] ἔδπιγ, Ὀτουραὶ 
ἴο 86 νϑγβθ οὗ γυΐῃ, γγ88 πιϊ γΒΟΌ]Ο  ΒΙΥ ργθβογνοὰ δοοογάϊηρ ἰο [86 [)ϊνῖπ 
γθθα 186 ἱγταηΐ ΑΒ4}18}} ονθυί γον, δπὰ ὑπο τ μια! μον οὗ 189 
ουϑο οὗἨ Πανϊὰ ρ᾽λοθά οὐ ἐμ ἐξγοῦθ οὗἨὨ [ιΐβ ἐδίμοτβ. ΤῊΘ ττῖίον οὗ 

ΟἸΠγοπΐοϊθθ οοηπθοῖβ πὶ ἐμ|8 σϑῦθγαὶ ἐμοογαιίς οὐοοὲ {π6 βρϑοΐδὶ 
ἀοοῖρπ οὗ ἀγανΐπρ' ἃ ῥμἰοίαγα οὗ [88 σθηθγβθ! 6 ΠἰρᾺ ῥτίοβὶ Ζομοίδαα, ακπὰ 
δοι{ἴπρ ἤν ἢ δὲ ἴαγρα 186 δοι νιν οὗ ἐπ 1μονιθεβ δηᾶὰ ῥτίθαίθ ἰπ (μὲ 
ψνοσῖς, Οοπιρ. Ηΐν. Εἶη]. ἰΐ. 1, ν.. 258 ἢ. 

᾿ 3 ΤῈ ν Ῥτοῆχοα (0 ζγυφ 8πά ἡ} ἰ8 ποία φεπίϊ., πηὰ ομόθθη ἐο δνοϊὰ 

8 ἄουῦ]9 οοπείσπιοὶ δίδίθ, ξοῖβρ. Ενυ. αν, ὃ ὅ11. Βασὶζ ρῥ. ᾳ. Ρ. 61 ιδ8 
παΐίο πιϊδέαϊκοῃ {86 ϑϑῦδϑθ, τιβθα 86 τϑυάδγθ ἢ) ὙῊ ΓΝ ἰκτα “ἢ 

ἰοοῖς (86 ποδᾶβ οἵ δοιβθ8 ἴου (οὐ ἱπϑιϑαᾶ οἵ) Οατὶ ἀπὰ Βδιοίπι (δοὰγ 
ξυδγάβ δηὰ Βογα[ 8.)"" 

.---- 
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Βαῖὴ 'πίο ἔσθ ρβγίβ, οοπιπιϊε θα ἕο οη6 τἰγά (6 Κοορίπρ; οὗ ἴθ 
Κἰηρβ Βοτιβα, ϑιδϊοηθα (86 ϑεοοῃά δὲ ἔΐι σαίθ ϑν, δηα (ἢ 
μι δἱ {1|ὸ σαΐο ὑδιἱπάὰ (ἢ τυμβοῖβ. Μοχσϑουοσ, 41 Ὑἢ0 ὑγ6 ΓΘ 
το ονϑα ὁπ ἐμ 9 ϑῦθαιῃ ὑγοῦθ 10 Κϑορ [86 σσαίοῃ οὗ [19 ἰθιρ]θ 
Ῥαβίο ἐπ Κίπρ' ἴῃ ἔννο αἰν βίϑῃϑ, οοογάϊεσ ἴο {86 πιατγγαϊῖνθ οὗ 
ΟἸ οι. ἴῃ μοι 186 1488 παπηοά ὑνο ἀἰν! 80 η8 ἃγθ ποῖ πηθῃτοπϑά, 
Ὧποβα δηϊοσηρ προ σαδγὰ οα [16 ϑθΌαι ἢ γνοΓὸ 80 ἀϊβισ θαϊοά {Παὲ 
Ἐπ οὁπ9 ἰμϊγὰ βῃοιἹὰ "6 Κϑθροῖβ οὗ {π6 {Πγϑο  ἀ5, {6 βθοοπά δὲ 

116 πουβ6 οὗ {π6 Κίηρ, {π6 {π|γά δὲ 188 σαΐθ οὗ «6804, ἀπά [}9 
ὙΠ Π016 ρθορίθ 'π ἐπ οουτίβ οὗ [8 πουδ6 οὔ ἐπ Ἰωογά. 1 νγὸ φοπι- 
Ῥᾶγθ ὑπ ἔνγο παισίν, (ἃ ἀρρθᾶγβ (μα, δοοοτάϊηρ' ἴο ἔΠ6πὶ, [6 
ὕπνο ἀἰν βίο γα ἔΠ|6 88η16; {π6 ομϑ ἀἰνιβίοη, νυ Ὡ οι 18 το ΚΘαρ 
ἩΡΩΣ ΤᾺ ΓΟ ψῸ (σ. ὅ), 18 Θν ἸἀΘΠΕΥ Ἰάἀθηθοδὶ τι [Παὲ πῃ ϊοῃ 

ἷ8 ἴο βίδπά ἜΡΩΤΙ ΤῺ (ΟΒιγ, ν. ὅ), ἴπ 118 τιάπηον {παὶ δἱ {116 

δαῖο Ἢ (ν. 6) 18 116 δᾶπιε 85 [πᾶξ δ [86 σαῖρ τῆν (ΟἾγ. ν. δ.) 

Βαϊ ἰ8 τμ6 ε᾿τρὰ ἀἰνίϑίοπ αἱ 1π6 ραίθ ὩΥ ΤΥ ὝΝ (ν. 6), αἷδο 
Ἰδοπεῖοαϊ νεῖεηι {δὲ ν οἷα τγᾶβ ἀρροϊπιοὰ ΠΡΕΘΙῚ Ὑγγίϑι (ΟἈτ. ν. 
4,1. Τηῖΐβ ᾳαρϑίϊοῃ 1Ὁ 18 ποί ΘΑΒΥ ἔο ϑβυγοι) 8η4 γαῖ 15 Βο] αὐ οῃ 
ἰδ οὗ 116 στοαίοθβὲ ἱπηροσίδῃμοθ, μοὶ ΟἹΪΥ ἴον 1π6 τίσις οοποορίίοῃ 
οὗ ουν παυγαῖίνο, μαΐ αἶβο ἔογ ἰΒρ σίρῃι δα) υβεπιοπῦ οὐ 116 τπυΐα8] 
τοϊδιίοη οὐ ἐμ6 ἔνγο παγγαίϊϊνοϑ Ηδνοσγη. (Εἰμ]. 11. 1, Ρ. 225) μαά 
ἀθοϊασοϑά Πἰπι86}} γοσυ ἀθοϊ θά ]ν ἔοσ ἐμ ἀἰνοσειγ, δη 858θγὶβ ὑπαὶ 
189 δαΐμοσ οὗ [6 Βοοὶκ8 οὗ Κῖπρβ8 βρθᾷκβ “'" ἐῃγουρβοαὶ ΘΠ]Υ οὔ [16 
θοάγ συδγά,} [Ὡ6 ΟἸγοηΐο]88 οα ἔπ ΘοπΈΓΑΥΥ οὗἉ {116 1μου 68 απ 
1μ6 ΒΟΥ συδχά, ἀπὰ 1πάἀ 664 50 ἐμαῦ ἐμ {μἰγὰ, ψῃῖςῖ σγὰβ ἰο σααγα 
1ι0 ῬΘηρ]6 ({π6 ΘΒΟΓΙ νὸν. 4) ἅτ ῥτίεβίβ απὰ 1,ον 68, [ῃ0 
οἴου ἔνγο {Πἰγάβ, γῃῸ ΕΘ ἴο ΟΟΟΌΡΥ [6 τΌγα] ραΐδοα, ἃ ρϑΐθ, 
δΔη 16 οουγίβ οὗ {{π| ὑδπηρ]6, τ ποῖ [μον 68, θὰ {Π|6 τογα] ΒΟὰῪ 
Βυατα, ψὨΐοῆ τΠ6 δυΐμοσ οὐ Ομ γοηΐοϊοβ ἀβποίθβ ὈΥ [8 ρθπθσαὶ 
ὀχργθβαίοῃ συγ 55. Βξ {5 Ἰαβί ἀϑϑαγιίοῃ ἰ8 88 ΒΥ Ι ΓΑΓῪ 88 

ἴαϊβο ;Ὦ ἴοσ πυγη- 5 18 Θχ ργθεϑὶν ἀἰδιϊηρυϊεϊοα ἔτοωι 1} [μγθο αἰνὶ- 
δ'οπϑ, δά Ὁ ποῖθοῦ ρος δβϑίστιθα ἴο 1, ΠαμιΟΙΥ ἴθ {Π|6 σουγίδ οὗ 
186 Τορίθ, τθθγθαΒ {Π6 ϑθοοηα ἀἰνίβίοη 18. ροβίθα ἼΡ9Π τ 

ἀπά {86 {|γὰ ΟΣ νῶβ' Νον ἱΡ ἽΡ:π ΤΣ 6 Γ8 ἸΏ68} “ ἰπ 

1 Ἡΐἄνεγη. {βογ ΌΎ ΔΡρϑᾶγβ ἴῃ οοπίγαἀϊοίΐου τ ἢ Β18 οὐ αϑϑατπηρίϊοη, 
γοἹ. 1. 2, Ρ. ὅ98, ννυβεγθ μα αυοίββ ν. 6 οἵ ουῦ οβαρίον ἰο ῥγουθ, ἱμὺ {118 
ξυδτᾶϑβ ἀπὰ Καθροῦβ οὗ 186 βΒβποι ΠΔΓΥ νγογο [ον Ἶΐ68. 

γο 1. 1. 28Ε 
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6 Κι πρ᾽β ρα]δοθ," δβ Ηδν. δβϑιπιββ, [8 τΌγ8] ραϊδοθ᾽ σησβε πανθ 
θ6θῃ βἰζυδίοά 'π [Π6 οουγίβ οὗἉ [π6 ἐθπιρ]6.--- ΤῊ ΓΞ ἫΞ πὰ 

ΓΞΩ͂Ι ἘΡΕΝ 109 ΘΟΙΊΘΙΒ ἴῃ ἃπὰ ρΌΘΙΒ ουξ οὗ [Π6 βδδθαίν ἀ6- 

ποῖθ [π6 ἀἰνίβίοῃϑ οὗ {86 δυδτά, Ὑ]ς ἢ σοτηπηθηορά ἐμ οῖν βουνῖοα 

οἢ [9 δ Δ, δηᾶ σοῦ το ονθᾶ οα 11 Θδθῦθῃ. ὍΤηδὲ ὉῪ 
ἔμεβε ΔΓῸ ἴο 06 υῃάεογβίοοά {Π6 Ἰωον 68, οη σΓΒοῖα Ἰὰγ 16 δακτάΐαι- 

ταὶ ἤἄοτη (μ6 ἐἴπηθ οἵ θεν! ά ἰδο ΠΡΎΆΡΟΙ ἀπ 1,ονῖῖλθ8 ὍΟΤΘ 
αἰνί4οα ἱπέο οἰαβ888, βοὴ οὐ  μἰοἢ μβὰ ἰο αἰίαπὰ ἴο {π8 βοσυῖοβ ἃ 
τ  Κ ἤοπὶ οὁη6 βαθθαῖ} το (Π6 οἵμον (1 ΟἾν. χχ !].----αχν!.) σοτρ. 
“]οβορὶι. Απεὶφ. νἱῖ. 14, 7; δπὰ Τιῦκ. 1. δ.) Βαὰλ {ποῖθ ἴ5 δῇ 
δηζγο τυδηΐ οὔ ̓ ιἰβέοτῖοαὶ δνϊάθποθ, ἐπαῦῷ Π6γ6 τγᾶϑ ἰπ ἐδ6 σογαὶ 
δυστάβ ἃ {κ6 αἰνιϑίοη δῃηὰ οδ]ραίίοπ οὔ βουνῖσθ, τ ΒΘΓΘΌΥ ἐδθ 
αϑϑατηρίίΐοπ, {πᾶὶ Ὁ ΣΩΌΣΣῚ ἩΜῺᾺ ὅπ4 ΤΩΣῚ Ἰηψν Πόσα [Π6 τουδὶ 
88 16}}1168 ἀγθ ἴο Ὀ6 υπάοσβίοοά, Ὀθοουη68 ΨΘΣΥ ααθβίϊοπα 6. Τὸ 
{818 16 18 Δἀ 464, {πὶ Δοοογάϊηρ ἴο ν. 7 411 ἔμοβϑθ σοι σῖπρ οα ἐπα 
ΒΑ θΔΙἢ ἀτο ἴο Κϑορ {π6 συατὰ οὗ Ἴμ6 Βουβο οὗ ἔμ 1,μοτὰ ΒΥ 189 
Κίηρ (σπὸ ννᾶ8 ἴῃ ὑπ ἴθι ρ]6), ὑπαὶ 18, ἰο συγ ἴΠ6 Κίησ. Υ͵ου!ὰ 
«᾿ς μοΐαάα Βανθ οοταταϊ64 ὑπ σπδγάϊηρ οὗ [86 γοπηρ Κίηρ 'π [Π9 
θη. 018 81} αὲ ὁποθ ἰο ἴΠ6 τνδῖοἱὶ ὑϑ] δυνά ἔτη {Π6 σογαὶ ραϊδοοῦ 
Οογίδ!]Υ ποῖ; δηά Ὑβογθίοσο βῃου]α ἢ μᾶνο δρροϊηϊοα ἴο ἐμῖ8 
ἀαΐγ ἐΠ6 νΘΥῪ 886 }}1168 τϑἰθαβοὰ πη ὑπὸ ρα]δοθ ἔγοπι συδγάϊηρσ 
ΑἸ ΙΔ 1. Υο τασβὲ {Ππουθίογθ οοημοθάθ τὸ ΟΠ γοηΐοἶθβ ἐμὲ τθ 9 
1μον 68 βασττουπάθα [86 γοὰηρ Κὶπρ (ν. 7), σβθποθ ἴδ ἔαυέπον 
ΌΠ]οννβ, {πᾶὲ τμ6 ΤΣΟῚ πε φν ἀπᾶ ὮΣΙ ΜᾺ 8.6 186. Τωονἱεῖο δὶ 
ἐθιρ]6 νγαϊο, οὗ ψ οι 6 μοϊδάα ἀϊά ποῖ τϑίθαϑθ ἰμοϑθ, ἡγμο86 
ΒΟΥΥΪΟΘ Θημἀβα τῖῦῃ εἶθ Θαθ αι, Ὀαΐ τοϊδϊ θα ἔθη ἴῃ 1Π6 ἵπποσ 
ΔρΑυ λθηβ οὗ 186 ὑθυρ]θ Ῥυ ]άϊπρϑ ἴο στιαγά [Π6 γουπρ Κίηρ, 
Ὑ1816 [86 ἀἰνἼβοη8, τ] οἢ θη θοῦ ρομ ἀυ γ, γ6 ΓΘ 80 αἰβροβοά, 
ἔδαῦ 1116 ραΐθ8 8πα ἀνθῆπ68 ἴο ἐΠμ6 [6 Π1Ρ0]86 ὑγογθ οσουρίθα ὈΥ ἐΒ6πι. 
Ἀσοογάϊησ ἰο ἐπῖ8 γίθυν, συμ! οἷ ἰβ Δομα Ῥαδοὰ ὑροὴ ἴμ6 ψογάβ, 
Δα ἈγΊ ΠΟΥ σομβτιηθα ὉΥ ν. 10, γγ6 πχαϑὲ δϑῆγμι {Π6 Ἰάθπε γ οὗ 
1"6 ὈΓῚ Ὑπε ΒΞ ἰκν ΧΟ ΩΝ ψΣ ἢ (86 τηϊγὰ οὗἉἨ {16 ῥτιθβὲβ 

ἀπά 1,6νἶτοβ δρροϊπιοά το Ὀ6 ὈΕΦΙΤ αν: Τῆυ9 ἔπΠ6 ἀἰ δ σθμοθ 

Ῥαένγθθῃ οἂγ παγταινα ἀπά {παὶ ἴῃ ΟἸγοπίοἶ88 οομβῖβιβ ποίεμον ἴῃ 
τῖ8, ἐπὶ ΟΠ γοηΐο188 τᾶ Κοβ [π6 Του ῖθ8 ρογίοστα {πᾶὶ ΠΟ, δὸ- 
οοτάϊηρ ἴο [89 ΒοΟΙ58 οὗ Κίπρϑ, [86 ππϊηϊεἰαοα βαἰ6 1168 ἀο, 458 ἀ9 



.2 ΚΙΝΕΒ ΧΙ. 4---ὃ. 488 

Ὑγοιίθ δβϑασίβ:; ΠῸΡ ἱπ {π|8, ἰῃη8ὲ ΟἿ δυΐθοῦ ΠῸπι [8 ΡΟ] ἴσα] 
Ῥοϊπί οὗἁὨ νίαν βρβαῖβ ΟἹΪΥ οὔ: ἐμ δοάγ-ρυαγά, δαὲ ΟἸγοηΐοὶοδ 
δου πὶ {0 1μονϊΐεβ, τὸ ἴἰπ δοοογάδμοθ τὶς {μοῖνρ ῥυΐ δον 
Ομδγδοῖθυ ΓΘ τη846 ἴο ΟΟΟΌΡΥ͂ ἔπ ἐογερτοιπά, μᾶπλθβ 8]80, νυ. ὅ, 
16 Βοάγ-ρυαγά, σγχβο μδά οοουρίοα ἐἢ6 τογαὶ ραῖδοθ δῃὰ ἃ ἰβῃιρῖθ- 
βαῖα, 88 Ηδν. δββαπηθ; δαΐ ἴῃ {μ18, (πΠαξ ἴῃ ΟἿΣ παγγαϊνθ ὑμ6 
μον ῖοβ ἀγο ποῖ τῃθηοηθά ὃν παπιθ. Ασοογάϊηρ ἴο ὈΟΪ᾿ πᾶττα- 

Εἶνθδ, 6 μοϊδάα, ἔπ6 ρὲ ργῖθβέ, βίδῃ 48 δα ἐπ πεδά οὗ 88 σι βοἷθ 
Ὁπαἀογίακίηρ, δῃα ΘΠΊΡΙΟΥ8 [Ὁ 18. οχθοιξίοη ἴῃ ἴπ6 ἤγβε ρ]δοθ 
Β6υθσαὶ οἴἴοογα οὐ {{|6 στιιαγὰ ἰπ 8 ἱπέογοβὲ, το ἔθη βυτατηοῃ 
116 1,ονἱΐο8 ἀπὰ Ποδ8 οὗ {Π6 ρϑορῖίβ ἰο ογυβαίθη. ὙΤΠ6 οχθοὰ- 
τίοῃ ἰ[56}} 18 80 οἴεδοϊβά, ἐπὶ ἐπ οβῆοοθσβ οὔ [86 συδγὰ ἴδῖϑ {Π0 
φοπλη Πἀ8 οὗἁὨ {10 οὔδοϊαἰίηρ ργίϑβϑίβ, ἀπὰ ὈΥ ἔπθπὶ ΟσΟΌΡΥ {6 
ΠΘΑΙῸΡ ΔΡΡΓΟΒΔΟΪ68 (0 1Π6 ἐθηιρῖθ, ΜΏΘΥΘΟΥ ἃ σοτίαΐῃ ΟὐὈΒΟΌΓΙΥ 
ΑΥΪΒΕ5 1 ΟἿ’ ΠαΥΤα ἶν ΒΙΠῊ ΡΥ ἤτοι [ἢἷ8, [μαῇ 1[Π6 αβϑίρῃπιθηΐ οὗἁ 
186 δοτηπηδῃά οὐοῦ ἐπ 6 Τωανῖτθβ ἐο 16 οί οΥβ οὗ [6 ριδτά 5 ποὶ 
ΘΧΡΥΘΕΒΙΥ τηθπίϊοπθά, Τὸ {π18 [ον εἶοα] ραγὶν δοοογαϊηρ ἴο ΒοΙἢ 
ΒΑΡΓΑΙνο8 18 Δἀἀθα 4830 ἃ πα} ΑΥῪ ῬΑΓΙΥ, ΠΟ Ὦ ἱπ ΟἸ ΣΟ οΪ68 18 
σοΙαργθμθη θὰ ἀπάοΓ ἐπ6 ρόπογαὶ ἔθγπὶ ὨὩΥΤΊ ἰ5Ὡ» ὙΥΠΟΓΘα8. ἴῃ ΟἿΓ 
παγταῖϊνο θ 681 468 [Π6 ὨΨΓῚ 5 (σ..19) ΨΥ (σ. 11) ἅτ αἶβο 
ΘΣΡΓΟΒΒΙΥ τηθηίϊομθά. Βαϊ Ὡν ἅτ ποῖ {86 Ὑγ]10}6 τογαὶ σααγά, 
Ῥυΐ ΟὨΪΥ {16 βα 6} 165 στο αἰνδορμθα {Πδιηβοἶγ98. το ἐποῖν Ἰθδάθγ8 
((π|6 οβῆοοιβ οὐ {π9 ρααγά) δπὰ ἀξοϊατθά ἔν ἔμθ γουηρ Κίπρ 
δραϊηδβὲ ΑἸ Π4]14}. ΤΉ 686, δστηθά ὑεῖ τ [6 τοδί οὐ [ῃ6 Ῥθορ]θ, γγϑσθ 
βιδιϊοποά ἔγοτα {86 τίσι ἐο ἐπ Ἰοῖν νγῖπρ οὗ {π| ἐθαρ]θ ορροϑὶθ 
1ιθ αἰΐαν οὔ Ὀυγη-οβδείηρ πὰ {π6 μουβο ([π6 ἰθιὰρ]6) ἀτουπά 
116 Κίηρ, πὲ ἴ8, οα 8:49 οὗ [116 ὑθιωρίθ νγαῖοβ σσῇο ἱτηπηθα δ θ Υ 
βυγγουπάοά ἐδθ Κἰπρ (νυ. 11, απὰ ΟἸ τ. νυ. 10).--Ὁ9Ὁ γυΐῷτι 

ἡ ἢ “116 επϊγὰ ματι οὗ γοῦ 5888} δοτηπιίβθποθ ἀθΥ. οη 

6 Βδθρδῖῃ ἀπά καθαρ ἔμ παίο οὐ ἰμ9 Κίηρβ Βου8θ,} (ὸσ 

ι 360. βοθπι. ἔπ πηδοταίαπαβ (86 πογᾶβ : ἑεγίία ραγε εἰ υοδὲε (οπιπί- 
δι) φοἱϊ. ἐΐ φιΐ υδπίωπὲ Θαδδαίλο, 6α δαο ἱπφμαπι ρατίε οὐ ἰέ ἰετέϊα ματε 
οἰμδἰοαϊενίος ομϑίοάϊαπι εἰα. ΤῊΘ Β6180 ΤΟΙ Δἴ ηΒ (Π9 Βαηη6, Ὀαὲ οα δοοομηί οὗ 

186 ΘἸΠῖρβο ἱωνοϊνοὰ ἴῃ ἐπῖ8 νίϑυγ ἐξ γϑοοτηπιδπὰβ 186} 1068 {μη {δμδὲ 

εἶνϑη ἴπ ἐδ ἑοχί, ΤῊΘ νγοσᾶβ τηογθου ον τϑίαν (0 81 {186 μον εΒ ὁχοθρὲ 

ἔβοβθ τῆ ὑγϑγθ δἰ γθϑυ οἡ ἀπ Υ δ {86 ἐθρ]6. Οὐ (8680 ἃ {μἱγὰ ν8β 

ἰο Κθὸρ βαδγᾶ δὲ {μ6 ἤουβο οἷ (89 Κίπρ, ἐμ6 οἶβεν ἐπο- ἰγᾶβ ὑο᾽ ΒΘ 

Ροδβίϑᾶ δἰδθισμθσθ ϑθνεγαὶ Βδθδῖπθ, υὶτμ τμοσι 1, 49 Ὁῖθα (ον, 45. 

αὰ ἢ. 1.) Θοπουτθ, βββαπιθ οη ἐμ6 ἩΒοΪΘ οαἹΥ ἔμτεθ ἀϊ νβίομβ, ἔβο8θ οὔ {86 

1μενίξαθ, τθ0 δοπηπίθποθ ἀπίν οα {μ6 ΚδοΡδΙμ, (μ6 οἵμο ἐγ ΠΆΡΙΝ Ε οὗ 
[ : 
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σἰηον ἴῃς ΟἿ,ν. ν. δ βἔαῃἀβ βίτωρὶγ, [86 (δῖτὰ ραγὶ 83118}} 86 ΓΞ 

Ἔροσι. Ὕλιεβ6 ψογὰβ οαπποῖ τῖτι Ηᾶν. θ6 ἀπαοτβιοοά οὗ τη 9 

οὐουραίϊοη οὗ 186 τογαῖ ραϊδοθϑ.'Κ Αραϊηβὲ {818 18 τΠ6 οἰγοιπι" 
βίδῃςθ, {παι ΑΕΒ Δ] Δ ἢ σοπηθ8 ἔγουι [πὸ ραΐδοθ ἴο [9 ῥϑορὶβ ἴῃ τμ8 
1θρ ]6 (ν. 18); ἐπαὶ τί μον ἢΠ6 οβῆσοτβ, [9 Ὀοάγ συδτὰ ἀπά [πὰ 
ὙὙΠ0]8 ρθορῖβ δῇ ἴῃ {Π6 ἴθρ]θ (ν. 19), ἃμἃ ΟΠΪΥ δον {Π δποϊηῦ- 
ἰησ οὔ 86 Κίηρ δηὰ {π6 βαρθββεαιθηὶ ρυξπρ οὗ ΑἸΒ ΑἸ δ ἰο ἀθαι ἢ 
ἄο {Π6Υ ῥγοςββᾶ τοι ἔθ μοῦβ6 οὐ {π6 Ἰωμογὰ ἰο [Π6 τογαὶ ραΐδοβ. 
ΕΠιοσ ἩΌΏΣῚ ΤᾺ ἰιοσο ἀθποίθβ, ποῖ ἔμ σογαὶ ραϊδοθ, θαΐ [6 
ἀνο!]πρ- -ΡΪδοθ οὗἨ [86 γουηρ Εἰπρ 'π ἃ ρατί οὗ {π6 ἴθιιρ]θ δ0}]4- 
ἵῃρβ (Υ δἴδὺ]., Ηοσίζ., 'π ῥ. ᾳ. Ρ. ὅθ), ογ 186 ρῇγαβθ προτὶ ΤΩΣ 

ἸΏΘΔΏ8 δ᾽ {88 Πουϑθ -- ἰονναγάβ {|| πουβθ οὗ [ἢ κίηρ. ΤΊιθ 
ἜΧργθβδίοη 86 1π ΟἿΣ Πᾶγγϑίίνθ ΓΟ “0 αἰξοπά ἴο 

1μπ6 Κἰπρ᾿Β Βοῦβθ, οὔϑογνβ, ρυαγὰ ἐξ (869 ΔΌονΘ Ῥ- 20), ἰ8 80 
᾿μάοβηϊεθ ἐμαὶ 1δ οδπ ἀσίδσταῖπθ ποι μίησ. “Ἢ Ἵν 18 θπογα 

δανηϊ δα το 06 Θαυΐϊνα!οπέ ἴο ον ἀν, Βαν Ἡβθῖμου  Ὁθ 

ΟὨΪΥ͂ Δἢ τοῦ οὗὁὨ [86 Ῥδῃ ΤῸ κι τν ι8 Μονεῖβ (Κσίῖξ: ΤΠηέδιβ. ᾿. 

808) ἀπὰ (168. (ἐδ69. 11, 945) ἀδβαπιθ, ΟἹ ἈΠΟ ΠῸΥ πϑῖηθ [ὉΓ Ὃν 

ὙΠΟ. ἰουπάαιϊοη σαΐθ, τοπιδΐπβ ἀποογίαϊῃ, 88 [86 πδηὶθ οὗἁ {}18 

888 ̓άοαβ ποὶ Αρϑΐη οοσυγ. Τὴθ ο]άον Θχροβιίογβ ἀῦθ θύθῃ ἴῃ 
ἀοαδέ, ννβϑῖμοῦ δ Ὀ6 ἃ σαΐα οὔ 1π6 ἐθῃιρῖθ οὗ οὗ ἐδ τογαὶ ραΐδοβ ; 
Ῥαΐ 16 σοπηδχίομ ἀθοϊ θϑ [ὉΣ 8 ἰθίῃρὶθ ραίθ ὙΠῸ [Ὁ]ονίπρ 
ἀοιογτηϊπαίάοη οὐ ρίαςθ αἷβο, “' δὲ {π6 ραΐθ βϑμϊ πα {116 ΓαΠΠοΙ 5,7 
18. ΟὐὈβογΘ ; ἴοσ ᾿πουρἢ [Ὁ 18 παίαγαὶ οἢ σοι ρΑτίβοη ψ}}}}} ν. 19 
ἴο ἰάθη γ ΟΣ ὙΠΝ νῷ ἢ Ὁ τῶν. γοῖ 16 Ὄσρυθϑ- 

βίοῃ “ἐ ραίθ ΒΟ ἑη ἃ 186 ΓΌΒΠΟΙΒ (θαι οἰ! :65) ἢ 15 Ῥϑου δῦ πὰ οδῃ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 Θχρίαἰποα Ὀγ 186 βαρροϑίεἴοι, ἴπᾶὶ 1116 86 06]11168, σσῃθα 

ἴμοβθ μι τοῦτο (ν. 7), δαί {μ6886 Ἰδίίθγ δτθ οἰϑαυῖγν ἀϊϑιϊμος ἔγοηι (89 
ἴῆγθθ ἀἰν᾽βίοηβ ταθηςοηθά ἴῃ ν. 6 ; πιοβί οχροβίίογβ ὑβογθίοσθ Ἡεββςι 
ὙδίδΌ]., Ὁ. ἃ [μ8Ρ.,) ὅ' 6". βοῃπι., Ὀνοιίαβ διὰ ὉΕΒ6Γ8) δοῖπονν 
ἄσαβ!ο ἀὐνίοίοπ. 

1 σοῦ (86 0} ἐσβιιβίδίοτβε βανα οὐἱν σαθβδοᾶ. {Χ Χ. πύλη τῶν ὁδῶν, 

ΟΒδ]ὰ. ΦΕΣΆ Δ 8516 οἵ 186 Βεγοῦβ, ὅγγ. δπὰ Ατδϑ. ἴω 51.352 

δηᾷ(- μχῚ «τοῖν παῦ-βαίο. ΤῊ ΒδῦΡ. υπᾶογαίδηα 10 ὈῪ (80 Θαδίθγῃ 
ξαίθ τ 86 σουϊΐ, ᾿απᾶὰ ΟΧρἰ δἰ ΝΟ Φογία τεδεβϑμδ, 50 ἙοἈ]]ο 
Ὀθοδῦδο αἱ ἰΐ ἐμ6 ἀποίδδῃ γγογα δ ἀγοβββὰ {ΠῈ8 "ηηζ. γέσεάε, 1,δτη. ἷν. 1ὅ. 
Οοιηρ. Μαγον, αὐκποίαί. αὐ δ'εάεν Οἰαπὶ Ὁ. 986 απὰ Μ. Ἐτ. Βεοκ, Εδπι. 
ὁ [16 Ταγχαπι οὗ ΟΒγοη ο 05 ἰ), Ρ. 220. 

ἐν 

Ὡς 



2 ΚΙΝαΒ ΧΙ. 9---12. 4ὺϊ 

ἘΠΟΥ δοοοιαραπίρὶ (6 Κίηρ ἴο τῃ9 ἰθηρὶθ (1 ΚΙ. σχῖν. 25) μα ἃ 
διδιϑα ρ]δοβ 'π οῃ6 οὗἉ [6 ουίεν ἰθιηρὶθ δραυίθπβ, αν ψΠΐοι 
1πὸ δἀασθηΐὶ σαὶθ ννὰ8 ἢδιηθὰ, ἘΤΐ8 σαίθ ἰδ ΡγΟΌΔὈΪΥ πὶ [Π6 
βου νγαδὲ ΟΟΥΏΘΥ οὗἩ ἴΠ6 οαΐον σουγί, ψΠΘτΘ ἴΠ6 ὙΔΥ͂ γγὰ8 ἴο {Π6 

ΤΟΥ͂Δ] ραΐδοθ οὐ Ζίοῃ ; 866 ὁπ τσ. 190. Τμ6 Ὁ]]οννὶπρ ποσάβ : 
“ αῃᾷὰ γ8 881} Κθαρ {π6 ναοὶ οὐ {π6 μουβο ἴῃ ἀϑέδποθ (Ἰ2}»" 

τ πίοι πιμϑὲ πΘΟββατ  Υ 6 τείδιτθά [ὸ 4}} [Π6 [Ὦτθθ Βαίοσο- 
πιοπίϊοηοα ἀϊνἼβίοπβ, Ῥγοῦθ τοοϑὲ ἀθοϊβίνθὶ, {π8ῦ 811 {ΠΥΘΘ ὑγῈσῸ 
5ιδιϊοηθά ἰο ψαδτὰ {Π|Ὸ ἴα ρ]6 δπὰ ποῖ οὔθ οὗ ἴμθην 'π ἴπ 6 τογα] 
Ῥαίαοθ. πρν βίο (16 ΤΧΧ, ἀπά Γθΐποῦ τοραγάθα 88 ποριὶ. 

»γορν».) Θοπῖ68 ἔτοτι ΓΘ) ἀρροὶ ον, ἀτιὰ ἰ8 ἴο Ὀ9 ἰακοπ τί Μίδαν. 

πὰ 668. ((λ68. ἵΐ, 890) ἴῃ ορροδίεἴοπ τνῖἢ Σγ 5» [Π|6 ἀοίδη- 

εἶνθ πϑίοἶ, ἴο νναγὰ οὔ [π6 ρθορὶβ. . 7. ΜΝ ΝΕ ὙΓΠῚ ἢ δῃὰ 

1ὴ9 ὕτο ραγίβ οὗ γοῦ, παιηϑἶγ, 41} {πὲ ροὸ ουΐ οπ ὧμθ. βΘδδθδει, 
τα 15, ἀτὸ γε ον, {ΠΟΥ βῃ4}} ϑθρ, οἷς," τπδὶ 18, 88 11 18 τΏοσθ 
Ραγεϊςσα]ατὶν βίαίοα, ν᾿ 8, ὑΠῸῪ 884}} ϑαττοαπὰ [8 Κίηρ᾽ ἴπι 811 ἢἴ8 
τῃηονϑιιθηίβ (Ἰπ ροΐηρ ἴῃ 4Πἀ4 ουἱ) ἀπά δὲ πο ὁπ6 οοπιθ νη 1Π6 
Τϑηροβ, ὙΠῸ τηΐρῃξ οπάδπρον ἢἷ8 1186. ; 

γνυ.9---12. Οοπῖρ. ΟἾγ. νν. 8---11. Αἴον δεβοίαάα μά ἰδαποὰ 
1.6 ὨΘΟΟΒΒΑΤΎ ογάθτϑ, δηὰ ρίνθηῃ ο ἴπ0 οβῆοοτβ οὔ [6 Ὀοαγ σααγή, 
πο Πα οοπιὶθ ἱπίο π6 ἐθιηρθ ἀπασπιθά ἴὸ ἀνοϊά οὐρϑβογνδέίοῃ, 
186 βρϑαῦβ δηὰ βμϊε]45 οἵ Κίηρ αν ργοβογσνθὰ ἴπ 86 Ἰθιαρ]θ, 
16 οἴἶοουβ τσττἢ [16 ἀὐτηθὰ 1 ον θθ αἰέδοδϑά ἴ0 ϑδοῖ ρτούθοάθά 
το {ποῖτ ρίαοθβ ΑἹ {π βδπ|ὸ {{π20 186 8806} 1168 0 οδη1θ ἩἱΕΪι 
ἴοι ἴοοκ {μοῖρ διβείοι νυ τὰ [μ6 ρθορὶθ ἴῃ {μ6 ἔγοῃε οὗ {Ππ6 οουτὲ 
ἴτοτι {π6 τρῶν ἴἰο [μ6 Ἰοῆς τίη οὗ [6 ἔθπιρία θα! αΐπρβ Ὀθέοτθ 
Ἐπ Αἱίασ οὗ θαγηί-οδοσίησ ἀπά (Π6 ἐθπιρίθ. ὙΠογθ Φομοίαδα 
Βγοῦρθι ἔσσι [π9 γοπηρ Κίηρ, ρἰδοοά (86 Ἴσον ἀροη ἢΐπι, ἀπά 

1 ΤῊ 8 οἰτουταδίδποθ 4180 ἔπγηΐϑ 68 δῇ ἱπιροτίδηϊ ῥγοοῦ, (μδὲ [ἢ9 τηδπ 
φἰδοϑὰ ππϑπᾶου ἐμ οβῆοοσβ οὔ {π6 συδτὰ (ν. 9) ψόγθ πού 186 γτούδὶ βοὰν 
δυλγάϑ θαι (86 1,ονἱΐοθ. Εδγν [ἢ [86 οβίσοτα οἵ (μ6 ρυδγὰ ᾿ἰδὰ τηλτομοα 
νεῖ (μοῖρ ταϑη ἰο ἐμ ὑδπιρ͵θ, [ΠΥ πουἹά ποὺ Βανθ δοτθ ιν πουῦὶ στη. 
ἘῸΡ ἴπ ἐμαί οαβθ ἐῃου οου] 1 ποί μᾶνθ οουιθ ῥγίνδι εἰ, τ ἰδ τυδ8. ααἱθ 
Ῥοϑηῖδῖθ οἡ 186 δοπίγανψ, 1 ΤΟΥ οδιη6 δοηρ, πηπουὶ (ἢ 6 Ὀοὰγ ρυδτᾶ, ἀπὰ 
ἔτει ἴπ ἔνι ἰσπιρ]ο 1:86} ἰοοῖς (ἢ δοπιπιαπὰ οὗἉ {πὸ 1ϑνιῖεθ, τ Π0 ΔΆ υδυδ] 
Ῥιοοροάδθα οὐ ἴθ ϑδθθαί ἰο (86 ὑδαρὶθ ἴμογο (0 ρϑγίοσπη ἐμοῖς ἀυίγ. 
θα {86 τβο]6 ἰῃθ τογαῖ δον ρυατγά, 88 βυοῖι, οου]ά ποῖ ἴδνθ τιδτοῃϑᾶ 
ἴο ἴῃ ἑαπιρῖο πὶ ἐβουὶ ταἰβίπρ' ἐπθ βαθρίοἴοπ οὗ α γτονοὶδ, νει ἰΥ ἰΐ μδὰ 
Ὅθθη ἰηοπαάδά ἰο δοχιδίηϊ ἐδοπὶ δἱ ἤγϑὶ τῖα (Π 68 οσπδρίγδου, της 
4130 ἱϊηργο ρα Ὁ]. 



488 2 ΚΙΝΘΒ ΧΙ. 18---16. 

δᾶνθ εἶπ 116 ἐθβεπηοην, ἩΒΘΥΘΌΡΟΙ ΠΟΥ τπαδάθ Ηΐπὶ Κίηρ ΒΥ͂ 
ΠΟΙ ΠΕΡ πὰ 80] θπιῃ 8οο]δπιδίϊοῃ..----η νοήση ΓΤ Ὁ “ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ 

ΙΔ ΐβ τηθη,᾽ ἰδαΐ 18, {86 αγπιϑᾶ Ἰμονίτεβ αϑϑιρῃθά ἴο Ηΐπι. 
ΓΤ -ΤΝ (Ὁ. 10) βίαπάβ οοἸ]θοτ νοὶ γ ΘΓΛΣΓΤῚ Τν (ΟἈν. 

“πὶ π Ω οὐ ΩΣ ᾿ 

γν. 10) Τὸ Ὡι (νυν. 11) δὔὸ ἀἰβογεηῦ ἔγοτη {116 ἘΝ ΙΝ (. 9)» 

ἴου {πο ἔα ἀϑποίπου ροβίεοα ἔπη ἴπαξ οὗ 186 ὈῸΣΝ Ρῥἰδοθά 

τπάον (ἢθ σοϊηπηδῃά οὗἉ {Π6 οὔ οογ8 οὐ [Π6 συιδγάβ. ΟἈγοπίοϊββ μδβ 
ἴογ τδῖ8 ἘΠ16 τλουθ ρβηθγαὶ ἔθῦτι ὩΩΤΊ ἴ55)» Ὑν ΠΙΘὮ. 1 ΘΟ. ΤΩΟΤΘ βὶ- 
ἩΪΒοδηζ, ᾿Παβιη ας ἢ 88 {ΠΗ Βαΐ 6 } 168 τρις μανθ θ66π )οϊποα ὈΥΤΩΔΗΥ͂ 
οὗ 109 ρθορὶθ, ὅο πηδάθ δοχηγηοῃ 86 ὙΠ ὑπο ; πὰ ἤθηοθ 
ἴῃ ν. 18 1} Ρθορ]δ δῃά ἴῃ ν. 19 δοηρ νυ ([Π8 τογαὶ ὈΟΑΥ ρυαγάβ 
ὨΝΠ ν᾿ Ὁ9 ἰδ τηθηΠοπαά. 230 ἬΡΘΣΙ ὃν βί Π48 ἴῃ νυ. 1] 

ΡΓΟΪορ  α]]γ, 88 (9 οΥ̓ΟΘΥΒ τὶ ΤΠ6ῚΡ πιο οου]4 ποὶ βίδηὰ 
τοῦπα δρουῦ [μ8 Κίην, Βϑέοσθ {π8 γουῃρ “οΔ8}} νγα8 Ὀσοῦρῃς οσίῃ 
δῃα δποϊπιθα Κίηρ, νοι ἀραῖη σου] ποὶ ἰαΚο ρίαςα βϑίοσθ 186 
1μονῖτθ8 ἀῃᾷ βο]ἀϊοχσβ μὰ οοοαρίοα (Π6 ρίαςθβ αββίσιιθά ἰὸ ἐβθιῃ, 
--Ο. 12. ΓΤ βἰρηΐβ68 ποίξμον ἐΠ9 τογαὶ τοθ68 (ὙΠῸ ἘΔ 

Κιπιοῆὶ, ΠΝ γΑῖκο, 70]. ΤΉΘΟ]. Ρ. 410) ποῦ ἐποίσπϊα τεσία 
(ΟΙον., δῖ ῃθ), ποῦ ἔμιο ρλψίαοίογία (τοῖ.), ποῦ ϑδιηο}᾽ Β ἰαντβ οὗ 
16 Κιηράοχι (αταπ. ΒΘ :ρ]ομβ4. ᾿ϊ. Ρ. 175), θὰδ {116 ἴὰνν οὗ 
Μοβοβ, γι ϊοῖ 18 οἴθη οδ]]ϑά {Π|6 ἐθϑυϊ ΠΊΟΠΥ (866 Δρουθ ρῥ. 20), 88 
Ἄγοὶ, ΑΡασθ.,) Ο. ἃ [μἀρ., 560. βοβτη., δπὰ οἵβοσβ, αν τσ θεν 
οὐβογυθα, ἀπᾷ 88 αὖ ργεβαῃΐ δυύθὴ ἀθ γγοίία (Ε1η]. Ρ. 219) Βπᾶβ 
ΡΓΟΌΔΌ]6θ. ΤΊ μὲ σῇ ῥγίβϑε ργοβθηίϊϑα ἰο {π6 γουηρ Κίηρ {μ9 ΒΟῸΪΚ 
οὗ [8 Ἰανν 88 [π6 σα]θ οὗ "ἷ5 18 ἀπά σονογητηθης δοοοσάϊηρ ἴο [86 
ἀϊγϑοιίου, Π6αΐ. χνὶὶ. 18 δ. Οοπιρ. Ηδνοση. ἘΠη]. ἱ. 2 Ρ. ὅ94 ἢ. 
ὙΠ τεραγὰ ἴο [Π6 δηοϊπεϊηρ, 866 δθούθ ἢ. 12, ἀπά οῃ ἸΡΈΣΙ ὙΤῸ 

ΘΟ. Ρ. 7. 
γν. 18---16. Οομρ. ΟἾγ. νυ. 12---1δ, Α8 βοοῦ 88 Αβια] δῃ 

Βοατά {πῸ Ἰοια Βῃοαϊηρ οὗἉ {π6 ρθορ]θ, 58:6 σϑῖὴθ ἴο [89 ρθορ]6 ἱπίο 
1Π6 οουτῇ οὗ [Π6 ἔθ ρ]9, ἀπά ψῆθη 886 Ὀ6 1614 {Ππ6 γουηρ Κίηρ οἢ 
8 Ρ]αίξοσην βυστουπάθα Ὀγ ἐπ6 ῥγίῃοθβ, [ἢ6 τηυβίοϊδηβ ρἰαυηρ 
δηά {Π6 τι] υἀ6 Βιοπείπρ,, 886 τεπὸ μοῦ σατιηθῃβ ἴῃ ἰθυτοῦ δπὰ 
οτῖθά, Οὐμβρίγαου, οοπδρίγαου ἢ Βαΐ «εδοΐδάδ οοτητηαπάορά (6 
ΟἿ σο.Β οὗ [Π6 σιγά ἴο Ὀτίπρ' Π6Ρ οαἵ οὗ ἐ6 Τϑηρθϑ, δῃὰ ἴο 3147 
ΘΥ̓ΘΙῪ 0Π6 ἰδαὶ [0] ονγοά Ποῖ, 'π ογάϑν ἐμαὶ Ππθ ἴθῖαρ]8 ταῖρηΐ ποῖ 
Ρε 5βίαϊ πο τῖτἢῃ Ὀ]οοά, τ βουθαροι 8686 τυϑηΐ Ῥδο κΚ ἴο [29 ραΐδοο 



2 ΚΙΝΟΒ ΧΙ: 17---20, 489 

δηά γγὲἃ8 ἔξβιοσθ β]ϑἷῃ. ὈΝΙΤ ΤΥΥΤ ἷθ ΠΟ ἐγα)οοίϊο ἴον ρορεϊξ συν. 

τεηξὶδ (ΚἸταοὮι, ΟἸοχ.) Θαιδο) θυ οοπϑδίγιοίίο ἀδυπἀεία, “ οἵ 188 
ΤΌΠΠΟΥΒ (8π4) [86 ἐμά αν Οα ἴπ6 ΟΠ) α]ά. ρ] αγαὶ οπάϊηρσ 
866 οῃ 1 ΚΙ. χὶ. 83.--Υ.. 14. “Το Κίῃπρ' βίοοά οπ {886 Ρἰαεβοστα 
δοοογάΐηρ ἴο τρί," ἐμαὶ 18, δβ 10 θθμονθά ᾿ΐτῃ. ἜΣΠ ἷθ Π61Θ9 

ὯΟ Ρ1]|16τ, Ῥαξ 4 ταϊβϑά βίαπά, (βυσρφοδίν8), νυ ἰοῖι νγα8 δθοιοά δὲ 
Ἧ86 δδδὲ μαΐθ οὗ [Π6 ἵππον οουγί (χη ἤσγγον ΟἸτ. ν. 18, σοτηρ. Εσοῖ, 

χ]νί. 2) ἔοσ {μὲ Κίπρ, Ὑπδῃ μ6 νἱβίιεα τῃ9 τοι} ]6 ἀπτίπρ [ῃ9 65- 
Ἐνα]5 (φοπιρ. χσἱδὶ. 8), ἀπ νγὰβ ργ θΔ0]Υ [ἢ βατηθ τὶ τ ἐμ 6 Ὀγᾶζθῃ 
8030] Ἔγοοίθα Ὀγ ϑοϊοιμοη, 2 ΟἿ γ. νἱ. 18. ΟΡ. ΤΑΥ͂ Ἐγθαῦῖδβθ, 
ἄογ Τοπαροὶ 84]. Ρ. 180, ποὶ.} ἘῸΣ ὩΥΡΕ» 866 οἡ ἱ. 7. ΤΠα 

[λα (συ. 14) τὸ οοσίδίη]γ, ποί ὁ ΧΟἸ αβίνε!ν ἐμ ΓΝ τ 1}. 

(λ688 ἀπά [6 οἵμεσ βϑβοιῃ θὰ μϑαὰβ οὐ ἐπ ῬΘΟΡΙΘ. ΣΧ Ἢ 

βἴδηἀβ ὈΥ͂ ΠιΘίΟΠΟΙΩΥ͂ [ῸΣ ὈΥΎΣΜΓΤΘΤΙ, 116 ὑγυχαροῖθιβ, [Πδὲ 18) ἕο 

1,εν ΐοβ δονίηρ, 1 ΟἿγ. χἱϊ!. 8, χν. 24---28, χυὶ. 42, οἷς. ; Ὁ 

ἸΘῪ ἃγὸ ἀἰβδγθηὶ ἔτοτὰ [Π6 ρϑορὶθ ὈΙονίηρ οῃ ἐγυμαροίϑ. Υ. 15. 
ΣΤΥ ΜΕΣΡ Ὑ ΒΟΟΣ 90]]Ονγ8 6 Γ, φιΐ ραγέ68 6718 διηινὶέ, οἱ αἰωσὺ- 

ζαίωτιο. β6Ό. Βοθπι.---Ὗ, 16. ὉΤΤΙ ν ὙΌΣ ταθαῃ8, πο ΠΟΥ͂ 

Ἰαϊά Βαπάθ οὐ Βοῦ (ΧΧ., Ψαϊρ. ν Ἵμαΐῃ,, «πὰ οἴοσβ), θαὶ {ΠΟΥ 
τηϑἄθ ὙΑΥ ἴοσ ἢ. ου ὈΟ(Ά 8495 (Ο μα] .,) β'γγ., Ψἀγοιὶ, ΚΊμαοΝ, 

Μβαγοσ, ἀπά οἴδιθυβ.) ὈΘΉΘΙΤῚ ΒΕΔ τα ὈΥΡηΘττ νῷ (ΟἈγ. 
νυ. 15), υἱα μεν φιαπὶ ἐφιιὶ τεσὶϑ ἱπίγοαιοὶ δοϊοδαπὶ Ὑ .60)]., τθδα. ) 
Τλΐβ ραίθυναυ 18 ποῖ ἔἈσέ μεν Κπονσῃ.ἦ 

γν. 11---20. Οοπιρ. ΟἈ τ. νυ. 1θ---21. Αἴἴϑν Ψοαβῃ γγ88 οὔονγη- 
 δηὰ Αἰμα]ϊαῖ ρὰΐ ἰο ἀθαΐμ, 86 Βῖρα ρῥγίθδι τηϑδάθ ἃ οουεπδηΐ 
ἢγϑι θεΐνγθθη [Π9 Ἰωμοσά δηά 1π9 Κίῃρσ δῃπὰ ρθορὶϑθ, ἀπά ἴθ ὑθ- 
ἔσσοθι [Π6 Κίπρ' μα ἰδ ρθορίὶθ. Ἴὴ6 οονθηδηΐ οὗ {16 Κίηρ δῃᾷ 

1 θη βοπηο οἷον ἐμϑοϊορίδηβ, 88 τίη ρα, ἀε ϑνπαφ. υοῖ. ῥγοΐεσ. ο. 
4. 29 δ᾽, [πιπάϊα, 714. ἨδΙΠΙρΊΒ. Ρ. 8715, ἀπά οἴβεσβ, ὀχρἰδίῃ 1861 88 
ἀϊδογθηῖ, Ἶε ἰϑ ἀπᾶθτ (μ6 Θττοπθουβ ἱπιργαββίοῃ (μαὶ βοϊοπιομ᾽ 5 βοαϑο]ὰ 
Ὑ88 ογοοίοα ἐπ αἰγίο δασεν' ἀοίμπι, τ ἈΘΤΘΘΒ δοοουἱπρ' ἰο 2 ΟἾγ, νἱ. 18, [ὁ 
γ8 8 Ῥὰϊ ρ ἦπ ἐμ6 οαΐονῦ οουτί (ιν οοΏΡ. 2 ΟἾν, ἰν. 9.) 

1 Βοβθίπεοη (Ῥα]. 11. ρ. 118 φοπείἄοτα ἴὲ ἰΔοπεϊοδὶ τὶ τ (6 Ποτθθ ψαίθ 
ταθηϊοποά, Νεὶ. 1. 46, 7“. Ν. Τίοἶθ (1π ΤΒοΪ κοῖς Β δξ, τσ. 1844 Νο. 
41) οοη͵θοίατεβ ἐμαὶ ΑἸμδΙ δ ποπὶ ἔτοσα Ζίου ἰο ἐδθ ἰθπρ]θ δπὰ σθ- 
᾿ἀτηρὰ ονον {μ6 ὑτ]ᾶρο, οὗὈ νείοι ΒΟΌ. (11. Ρ. 64 4.) μ58 ἀϊβοουδγεᾶ βοπιθ 
τοτηδῖπβ, δηᾶ πίοι ΤΊ616 αἶβο μ6]1θν68 τηθηίϊοπϑά 86 ἐμὸ τοίου 2 ΟἾν. 

ἶχ. 4, οογρ. 1 ΚΙ. χ. ὅ, 
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Ῥθορίθ σι ῆΐ ἐπ9 Τοτὰ τγαϑ ΟἿΪΥ 8 γεπϑναὶ οὗ τπ6 σονοπδηΐ π οἢ 
[09 Ιυοτὰ πεἀ πιδάθ ψ τ 18γα6] Ὁ Μοβοβ, ῦχ. χῖχ. δηὰ χχῖν. ὈῪ 
νπΐοῖ κἰησ δπὰ ρϑορὶθ Ὀουπά {μοῖπβοῖνοβ, 2») ὈνὉ γα 

Ῥοαϊ. ἱν. 20, χχυΐϊ. 9 ἔ, ἀπά ν Β1οῖν ττὰ8 ναβοὰ ὍΡΟΙ {86 “ἐ ἐοθεῖς- 
ΤΩΟΏΥ" ργοβοπίθα (0 {Π6 ἰϊηρ δὲ ἢἷδ ςοτοπαίίοθ. Οομρ. Ηᾶνοσιι. 
ΠΩ]. ἱς 2 ρ. ὅθδ. Α σομβϑαπθηοα οὗ {π18 οογοπδηῦ ψγα5 [μ6 οονθ- 
Ὡδηΐ δοίτψεοηῃ {16 Κίηρ δηὰ {μ9 ρϑορὶβ, ὈΥ ψ μὶς ἢ [86 Κίηρ ρτο- 
τοϊδοὰ ἰο ρόνοσῃ {{Π|0 ῬΡθορίθ δοοογάϊηρ ἴο {116 ἰὰνν οὗ εἰ Ἰμοτά, ἀπά 
189 ΡΘΟΡΙΘ επραχοά ἰο θ6 βαθ)θοῖ ἴο {Π|ὸ Κίῃρ 88 }|ὸ Ἰανβιὶ 
ἐονόγηον ρἰδοθὰ ονοῦ ἔμθπὶ ὈΥ ἐπ6 Ἰωογὰ. Οὐουιρ. (π6 ἤτϑέ ποῖθ 
ὁπ. 1 Κι. χὶῖ. ὙΒῸ γϑηϑῦαὶ οὗ [80 σονοπαπῦ τῖδ {πὸ Ἰμογὰ ττὰ8 
ὨΘΟΟΒΒΕΓΎ, 88 ἴἢ6 ῬΘΟρίΘ ἀπάου {Π6 ργθοραϊηρ' βουογεῖστβ μ8ἀ γϑ- 
γοϊοὰ ἔγομ {Π8 Τωοτά δηά δἀάϊοϊοά {πο πιβεῖναβ ἴο ἐπ 6 πόσβπὶρ οὗ 
Β84]. Τῆθ ἱπηπηοαϊαξθ βα  αἴαυυ ἔταΐξ οὐ {Π|8 σονεπαπὶ τῦα8 [ἢ Γο- 
ἔστε {π6 ἀοβίσαςείοι σῇ ἐμ ἐοπιρί οὗ Βδδὶ πῆ Ηΐ8 αἹέατβ ἀπά 
Ἵπηαρο8, δ {}|0 βἰαγίηρ οὗ {Π|0 ρτἰοϑὶ οὗ Βδ8] ὈΥ͂ 189 ρϑορὶο (γ. 18.) 
Τα ἰθρῖο οὗ Β88] γγαβ ὑγορδθὶν 01} Ὁγ ΖΕ μόγδῖὰ ἀπὰ Αἰπα- 
Ἐδμ, ἢ ἱπέγοάποεα {ππ6 τγοσβηΐρ οὐ Βαδὶ ἰμπίο “648, οοταρ. νἱῖ!. 
21, ἀπά ΨΦόθοΡᾺ Αἀπέϊφ. ἰχ, 7---4.-- γὴν. δίδ 45 Δ νοι :}}Υ ἴῃ (6 

δθήδθ ὅδη6) ὈΓΑΥΘΙΥ ; ἴῃ ἴλοῖ, ὙΠΟΙ]Υ, οοιρ] δέον, 48 Πϑαΐ. ἰχ, 21. 
Υ. 19. Ηεγθυροι Φομοίαάα ρῥ]αοθα [πθ ἐθηιρίθ ἀραΐῃ ὑῃάθγ 118 
σαβίοπιαγυ οβίοουβ, δηὰ ἔπθπ Ὀτουραῦ {Π6 γουηρ Κίηρ σῖτα [80 
ςδρίδί 8 οὔ [π6 Ὀοάγεριατά, {π᾿ 86 6}}1168 δπὰ [86 σι ῃο]6 ρθορὶθ 
ἴο {π6 του] ρβίαδθ, δῃᾶ ὑῃοῦθ βοῖ [89 Κίῃρ ἀροη (89 {πγοηθ οὗ 
δῖα ἐαίμοτα. ἔχι.7.3 ΔΥΘ Ποῦ ΠΙΘΙΈΪΥ {116 Βοπ σίθ8, διιῖ ργαθίδοίμγαο, 

«πὰ ἀσποῖαθ {μ6 οΟἸ]οο γο Βοάγ οὗ ρῥχίθεϊβ. δῃὰ 1μουϊίθβ, τγΒῸ 
νεσο ἰμνεθίθα νὰ σαϊηρ οβῆσοα ἴῃ [Π|6 ἴαπιρ]6) οὗ ψ οι ἐπ 
ἀοογιΚΘοροΣΒ ἰοεπιθα ΟὨΪΥ ἃ ραστί.0 ΕῸγ {δθ δῃςῃχοποπιθηΐ οὗ 
Φοα5 ποῦ ΟὨΪΥ ἔπθ οἰοϊδιϊηρ 1,ον]ῖθ8 γοτο ρἰασθά ἀπάεν τ}}1- 
ΤΑΥΥ͂ σοπηηθ ποτ, δαῦ αἶβὸ (ἢ6 τόγδὶ βα θ 168 δῃὰ (μ6 ρϑσρὶθ 
ΜΘ 6 βίδ ]οπεα ἰπ {μ6 οουγὶβ ἰο συγ ἐΠ8 Ἔσίθσμαὶ ΔρρτΌδο 68 ἕο 
186 Ἰθτιρῖθ. Α.5 βοοῃ, ἐμδγδίογθ, 8 ἴῃ οὐ͵δςξ οὔ {18 οχίσγδογαϊ- 
ἽΠΑΤῪ ΟΧρθάϊθηῦ νγ8 αἰίαϊποά, Φοιοῖάα, σο Πδα δὐταηρθα 1Ὲ, 
ἀρϑίῃ βιβροπα σά ̓ξ ἀηὰ σοπιηϊεἐοά [Ὧ6 ονθγβί μη οὗ [Π6 ἐθαιρῖθ ἴο 
86 Ἰωον 68] ργοίθοίβ ἀρροϊπίοα ἕον ἐιῖ8 ρτροβο Υ [86 ἰανν, απὰ 
189 ἀϊδιυδυϊίοπ οὗ {μ6 1,ονίθ9 ἀπά ῥγίδβδίβ ἱπβεαϊοα Ὀγ ανὶα, 
88 ὅπ ΟἸιγοῃΐο θβ τϑίαὲθ δὲ ἰαγρβ ἔγοπι ἐμοῖσ ρυΐεβι!Υ ροΐης οὗ 
νον. (ΟΟΟπΠΊρ. ΠΙΥ ἀροῖ. Ἵοῖβ. ρ. 8170, ὙΠ ταβροοῖ ἴο {Π6 νυ 

-ς 
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ὌΓῚ σοαρ. οα γ. 6. ΤΥ [8 Ἰάοπεϊεν τὰ υφ ΠῚ ὙΠ 

(νυ. 6) νν6}} ἑοππάθά, νγθ ασβ ἴο ππάδγϑέδπα ΒΥ ἴδ ἃ ραῖθ οἔ 1ῃ6 
τϑτρ 6, Ἡμἰ ἢ ἴηι ΟἿ τ. ν᾿ 20. ἰθ ςα]]εἀ ΠΣ ΔΑ Ἔν οοπρ. χν. 
3, απὰ 2 ΟἸγ. χχνΐ!. 8.ι:}: [πη νυ. 20 ἐπΐβ πυγδϊίνθ [8 οἰοβαὰ ψῖῃ 
8 δἰβδεθιιθηῦ οὗἉ [Π6 τ50}} οὔ 1π6 08 ργοοθϑάϊηρ, Ὡδιηοὶυ, ἔπαὲ ἴὲ 
σουτεβροπ δα υν ἢ [816 ννΐβ[68 οὔ {πὸ ρθορῖθ, δῃὰ {Π6 ρϑᾶςθ οὗ {89 
ΟἿΕΥ͂ γτὰ8 ποὶ ἀϊδεασθεα ὈΥ [86 ονοσίμτον οὗ [π6 ἐγτγαηξ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ]. 

ΒΕΙΘΟΝ ΟΣ ΦΟΑΒΗ ΚΙΝΕ ΟΕ σὕ ΔῈ, ΑΝῸ ΒΕΡΑῚΙΒ ΟΕ ΤῊΒ 

ΤΕΜΡΙΕ,. 

Τὸ 818 Ομαρέον αἰδο ΟἩ σοπίοὶθβ (2, χχῖν.) ἔαυηῖβῃθ8 ἃ ραγα]εὶ 
πῃ ὙΣ ἘΠ οἢ ὑπ6 ἀσνίδίϊομϑ ἃγθ αραὶῃ ΤΟΙ] ΘΙ] Υ Θχρ]δἰπθὰ ὃγ 186 
Ῥασισα αν οδ͵εοῖ οὐ [π6 ΟΠ ΤΌΠΟ] οσ, πατηοὶυ, ἴο ρῖνα βρθοΐδὶ ρτο- 
ταΐπθηςΘ ἴο {88 Βῆδγα οὗ {π᾿ 1,6 Υ 168 ἴῃ [Π6 τϑραὶν οὗ 1Π6 ἐθιιρῖο, 
80 {πα ἀο ΥΥ οἰἰ6 (Βοὶετ. ἱ. Ρ. 98 8.) ἀπά ἀταιιθοῦρ (ἀϊς ΟἸδυδν. 
ἀ. ΟὨν. ρ. 159, 140 Β΄, δῃὰ ΒοΙρ ΟΠ β14, 1. Ρ. 226 δὰ 258) οουἹὰ 
ΟΩΪΥ τηδϊπίαϊα [86 οὈ]δοίίοι ἐπαὶ πὶ ΟἸγοη ο168 {Π|0 Πἰϑίοσν 18 
᾿ΒΆΥ Θὰ ἴῃ ἔλνουγ οὗὨ {μο 1μονῖϊοβ, ὈΥ ραγθ]ηρ ὈΟΪἢ παγγαΐνθϑ. 
866 ΤΥ 8ρο]. δ εσβ. ρ. 871 Εἰ, Ῥδμ]ον 1. Ρ. α. Ρ. 119 δὲ, ΗογιΣ 
ἱν Ρ. 4. Ρ. 10 Η΄., Μονϑῖβ Κυῖξ. Τηΐοσβ. ρ. 312 8.3 δπὰ Ἡάνεσγη. 
Ἑπλι]. “1... 1, Ρ. 255 ἢὶ 
 ν. 1---Α, ΔΒεσίπηΐπο, ἀμναϊΐοπ, απὰ 8ρ τίς οὔ ἐλδ τείφη οὗ .οαδῆ. 
---Οοποοσηΐηρ Βϑοβιθθα (ν. 2) οορασθ 1 ΚΙ, χὶσ. 8.---Ὗ]. 8. 

1 ΤῊ σϑάβοπβ ΕΥ̓ τ ΐοι Τί6]6, ἴ. Ρ. 4. Ρ. 8271, νῖϑῃιδϑ ἰο ῥγονο ἐμαὶ ἴὲ 
βἰρτϊβοβ ποὶ 8 βαΐθ οἵ 86 ἰθτρ]6, Ὀαὶ 1π6 Βῖρἢ Ὀτὶάρο θαίσσαθη Μοσῖδῃ 
'δῃα Ζίοη, δγὸ πηθοῖι ἰο00 γαῖ ἰο ϑαρροτί Βυοῖι ἃ φοποϊ υβίοῃ. 

3 Μονοῦβ Β6γθ σουϑί ΠΥ ῬγοποῦΠο68 ἐμ ΘἈγοπίοϊον φαϊίθ ἔτθθ ΠΌπι (ἢ 6 
ομβασζο ὑσουρβέ δραϊπβὲ μἰπι ὃ ἀα Ῥύζοίίο δοὰ σδιαθεσρ, θαϊ γοῖ ΟὨΪΥ 
ἴῃ {86 ΤΟΥ πρβα  βέδοίουυ ἡ ΑΥ, (Πδὲ, ἐπιραϊπρ' ἴο ΟἿ δαΐδον ἃ ἀἰβῃοποδὺ 
᾿φοὨοοδ τθηΐ οὗ {86 ἐγαῖη, μ6 ἀθοϊαγοβ ἰμαὶ, δοοογάϊηρ ἰο ΒΟΐ᾿ ἠδτταίϊνοϑ, 
186 [μονἱϊοβ δὰ οπιυοζα]θὰ (ἢ 6 πιοηοΥ οΟ]]οοίοἃ ἔον {86 ἘΡΡαὶς οὗ (86 
ἰϑηιρ]ο, δοοοτάϊηρ ἰο σι ῖοι ἀθ Ῥοἰΐθ δὲ ργθϑθηὶ (1π 186 ΕΪΠ]. Ρ. 285 
,8Δη4 264) δββεγίβ, ἐμαὶ ἴῃ ΟΠ τοηΐο ββ 119 ““ ἰδοῖέ ἱπουϊραιίοι "᾿ ᾿γίπρ ἰπ 
2 ΚΙ. χῆ, 4 ἐς δοξίιεηπεά. 
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“ἩἨΞ ἀϊά ἐμαὶ τ Β]οἢ τγα8 σὶρὰς ἴι ([μ6 6γ65 οἵ {Π0 1ωοτὰ 88 ἰοπρ' 85 
“εβοίαδα {μι ῥτίθβὲ ἱπβίγαοίβά μἷπι," γί ΩΣ οπιπῖδιεα 

ἀἰοδιυιδ δυιῖδ, φιΐδυδ. γῶν ἀοροηάβ θῃ γ.2, ποῖ ου Ὑν ἘΥ͂ 

βίοι οοπποχίοπ Φ΄. Π., ΜΊςΝ. Ὀσίπρβ ΟἿΣ γογ86 ἱπΐο οοη γδάϊοοι 
ὙΠ 2 ΟἿ Γ. χχν. 8 δὰ 160 Εἰ, δπὰ ἤθη οηάθανουσβ ἰο ἁνοϊά ᾿ὲ 
ΌΥ ΔεΡ᾿ ΤΑΥῪ αἰ ἑογδίϊομβ οὐ {π6 ἰοχὶ, ΤὨθ ἱπβιγαοιίοῃ οὗὨ “0888 
ἘΥ Ψομοϊαάα σομθϊηπθα 88 ἰοηρ' 88 [Π|8 ἔγὰθ ῥγίθϑι οὐ {πΠ6 1ωογὰ 
Ἰϊνθά, ἴο βοτὰ «Ποδϑῃ οννϑᾶ ἢΐ8 16 ἀπά {πστοθθ. 80 Ἰοπρ' αἶβὸ 
7} οΔ8}} τοπιδὶ θά ὑγὰθ ἴο {πΠ0 σονθηδῃῦ τηδάθ υῖτῃ {Π6 Ἰωοτὰ τ μθα 
ΒΘ δβδοοῃάοὰ ἰδ ἱἤγοῦο; Ὀαΐ ἴον [π6 ἀθαίῃ οὗ «εἰιοϊαάα ἢθ 

γἱοἀθὰ ἴο 9 τϑαιοβὲ οὗ ἔμ ρυῖποθβ οἵ Φυἀδἢ, ἀπὰ οοπβοηϊθά ἴο 
186 Ἰἀο]αίτΥ ῥρσγο! δ ἐθἃ ΟΥ̓ [6 σονθηδηὶ τη ἐπ 6 Ἰμοχά, 80 ἐμαὶ 
ΠΟΥ βουνθὰ Αββογίπι ἀπά 140]8, δῃὰ αἱ ἰθηρὶ νγθηΐ 80 ἔὩΥ 88 ἴο 
οδι.86 [Π6 ῥχτορμοὶ Ζβϑομαγίαμ, [Π6 νοσίῃν βοὴ οὐ δ'8 δεηθίβοϊοσ 
Τοβοίααα, ἰο Ὀ6 βίοῃϑά ἴο ἀθδῖῃ οῃ δοοουηΐ οὗἹὨἍ μἷβ ὀρεῇ Ἵθῆξιγθ 
ΟΥ̓ΈΒ σονοῖὲ ἔτοτι ὑπὸ Τμογά, 2 ΟἾγ. χχίν. 17---22. ΟὐὈμηρ. ΤΥ 
ΔΡ0]. Ὕεχα. Ρ. 41ὅ, ἀπά Μον. ἱ. Ρ. 4. Ρ. 160 ἢ.---Οἠἱγ [π6 ποσβιρ 
Ὁ ΒΙΡὮ ῥΪδοθβ γγὰβ ποῖ ΘΠΕΙΡΕΙΥ ΒΌρργοββοά ἀυσίηρ «6 Ποῖ 88 
ἰπϑέγυσοη οὗ ἴπ6 Κίην. Υ. 4. Οὐμρ. οπ {116 βίαπάϊπρ' Ὀσιλυΐα 
Οὗ 115 νϑῦβθ αἱ 1 ΚΙ. χνυ. 14. 

γν. ὅ, 0. ὙΥΒΙ]6 ΦΦοαϑἢ τγὰ8 ὑγὰ} ἀδνοίοα ἰο ἔἼιὸ [οχά, ἢ 
Τη8 46 ΔΥΤΘΠρΘΠΊΘΠί8 [0 τϑραϊσίηρ [886 ἴθπ1ρ016, ἀπά ἔν {}8 ρὰγ- 
ῬΟ86 σοτητηδηαοα {ἢ 6 ργἱθϑίβ ἴο οοἹἶθοῖ ἰῃ Ὧπ9 ἰαπά (Π6 ἰὰχ ἰο Ρ6 
Ῥαϊά ἴο 186 βαποίυδσῃ, δῃὰ {Ππογοσι ἢ (ο ἀδίγαν ἴμ6 ἜΣ ρθῃ868 οὗ 
χοραϊσίηρ ὑπ ἰθιῃρ]6. ΝΒ" ὝΒ ὈΣΤΡΙΤ 1. (6 Τίσι τοπάθτβ, 

᾿ατροπέμηι ϑασγογαπι φιοῖ ἑπγοτοπάμηι ὁθὲ; ΘτΑτα τ Δ ΙΟΔΠ]ΠΥ ταογθ 
ςοστοοῖ φυοά ἱπύεντὶ δοΐθὲ (ΟἾοκ.), οορ. Ἐφπν. αν. ὃ 264.:} Τμῖ8 
ἴαχ γγχα8 {βγθθβο]ὰ : 1. ΙΝ ἨΘ3 “ΛΟΙΠΟΥ͂ ΟὗὨ {Π6 πυιῃβογαά.᾽ 

8 ὀχργθββίου 18 θχρίδἰὺπθά ὈΥ {πῸ ρθγαβθ υβε4, Εχ. χχχ. 18, 
Ὀϑτ ὃν Ὥντ Ὁ9 41} ὄγγῆο ρ888 {πγουρἢ ἐπ6 Θηυτηοσα- 

εἴοη 588}} ρὶνϑ ΒΔ]Ρ ἃ βμθκεὶ 48 δὴ οβεσίηρ ἰο [6 Ἰωογὰ, ᾧ. 

1 Ὑμὸ οοπίοχι δἷβο σϑααΐγοβ ἐμῖ8 υΐουγ, ββρϑοΐῖδ!]γ ἐμθ διτδηροπιθπὲ 
ἐμαὐ ΘΥΘΓΥ͂ ῥτίαβὲ γγ88 ἰο τϑοθῖνϑ ἰὐ ἔγοτα Ηἷ8 δοχιδίπίαποοϑ (νυ. 6), γος 
τῦ88 ποῖ ροΒΒ[ 016, 1 Ἔν οΓῪ [βγδο ὐο μλα Ὀσοπρ ὺ [Π|6 πιο Π 6 Ὁ ἴο (86 ἐθπιρῖθ, 
Βεσδῦβο ἷβ δοαπδίμίδησϑθ ταῖρμὲ ποὺ μ6 δὲ 41] ἐΐπιθβ οὐ ἀπίγ. ΤῆυΒ 
86. Βδπιθ 8 ὮθΓῸ ἱπίϊπιδίθα, τ ΠΐοὮι 18 πιοτὸ οἰ θαυ βιαίθα, 2 ὉὩν. χχὶν. 
ὅ, ΝΣ 186 ῥτίϑδίβ τγϑγα ἴο ϑο]]ϑοὶ 16 ἴπ (μ6 οἰἐθ8 οἵ Ψυάδῃ ἔγοπι 1} ἐμ 
Ῥθορίθ. 

δ 
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5. ΤΌ) ἢΌΞ Ὅν: Σ “΄ ΠΙΟΠΕΟῪ οὔ [8:6 εδεἰπιδίϊοη οὔ ΘΥ̓ΘΣΥ 80],᾽" 

ἐπαὲ 19, ΠΝ τλοπου, Μ ἰοῆ, ᾿Ε ΔΩΥ οὴ6 δὰ ἀσνοῦοά ΠΣ πλ86]}} ΟΥὁ ΔΠῪ 
986 δοϊοηρσίπρ ἴο Εἶτα ἰο {π6 Ἰμογά, νγὰβ ἴο Ὀ6 ραϊά ἴον {ῃ6 γϑάεωρ- 
τίου οὗ {183 ρϑσβοῃ δεοοογάϊηρ ἰο [μ6 Θϑεπηδεοι (γ θ ΤῊ) 

Βρροϊηίοά ἴῃ [μ9 Ἰὰνν (ἴωϑν. χχυὶϊ. 1---8) ἔὸγ 1μ6 ἀϊδγθηΐ αρθ8 
Δα βεχϑβ, ἃπὰ δοοογαϊηρὶν δαἀπηηϊβίογθά ΕΥ̓ 10 ῥυϊβθϑίβ. 8. 
"ἢ ἜΡΙΑ ὝΝ ἢρ3- Ὁ» (ὁ 41} τῃόῃθυ, ἡ ΒΙοΝ δ σομλθ8 ἰπίο [89 

Βιοασέ οὗ ΔῃΥ ομϑ ἴο Ὀσὶηρ ἰπΐο {Π6 ποῦδβθ οὗ {πὸ Ἰωογὰ,᾽ ἐμαὶ ἴ8, 
18:6 προ ῃ6Υ, ΜΠ ΟὮ τνὰβ Ὀτουσῃὶ ἃ8 8 ἔλθου] οβδγίηρ ἴο {Π|6 βᾶπο- 
ἰθαγγ.ὐ [Ιἢ ΟἸὨγομῖο 68 [π6 ἀἰογϑης Κὶ πα β οἵὗὁὨ ἸΠΟΠΘΥ ἴο ὃ6 οοἷ- 

1ἼΒΟ ἵπο ᾿αβὲ πηθηἰϊοηρὰ ἰᾶχθθ ἀγὸ τἱρθ!γ πἀπάοτγθίοοά ὈΥ πιοβὲ 
δχροείϊοσβ, [86 ἢγβί ου {π6 ΘΟὨΙΥΔΓΥ 18 τηϊβίδ κθῃ ὈΥ͂ τιδηΥ, ουθῃ Υ ὦ. 
Ὠ. Μὶίοῖ., το 8ὰ8 πυϊ(ίοπ αὶ Μοβ. Βθοδβί. ΑἸ βοαρί 86 ΟΒαὶά. 
τ Εἶν οαρίαἰτβ -γὴρ) ὈῚ ΜΥΎΞᾺ ΡΟ, Ὧν ὭΨἜ 4.66 ἰγαπδὶξ συρεν 

φοπηριέειπι υἰτΌτιιηι, 88 ἴπ ΕΧ. χχχ. 18, ξϑυλονΟ ὃν ΔΨ πὰ δαγομί, 

ΑΡδγν., 360. ΜΕμποι., ΨαίδὉ]., ΖΦ. ἀε Τίσι, ἀιιὰ οἴμθγβ, βᾶνθ δχργθββὶ Υ 
Ῥοϊπίοά ἰο ἐμὶ8β 1ανν οὗ Μοββϑβ ἴον [86 οἱ ποϊἀδίϊου οὗὨἨ 86 ρῆγαβεθ, γϑί ὈΥ͂ 
ΔῊ ἱπηρΙΌΡΘΓ τϑίθσθηοο ἰοὸ (ϑῃ. χχῖΐδ. 16, (86 ἔλ]8ο δχρ᾽ δηδίΐοι, συγγϑηῖ, 
([μ}.}, Ῥεουπέα ἀὡσμαγία (ϑ Ὁ. β΄ ἢ π..), σαγτοπί τόπου (46 Ὑ οἰία, (168. 
ἐλε8. 1ὰ. 982, δπὰ ὙΥ πον ἰδ. Ρ. 689) δδ8 θβοοῖμθ βΘΠαγα Υ γον ηΐ, 
δραϊηδί τ ΒίοΒ ἴῃ τοοϑηὶ {Ἶτη68 οἱ ΗτίζΖ. ἱ. ὑ. 4. Ρ. 72, δπὰ Ηᾶν. Εἴη]. 
ἃ, 2, Ρ. ὅ94, Βανθ δρδίῃ τηδ πίδϊποὰ {6 τὶροὶ ἱπίογργοίδεϊοη. ΟΥ̓ ἐμ6 
ἱποουσθοίῃθϑβ οὐἨ (Π6 δχρδηδίϊοη, οαγγθηΐ οοΐη, ἴΠ6 γα Ἅσδὴ 06 πὸ ἀουδὲ; 
ἴον Ἔυθῃ 17 πὸ ἀο ποί ᾿ῃμβῖδὶ ψῖῃ Ηδνθγηῖοκ, {παὺ ἐμὲ8 ταύ ΠΘοθββαυ Ὁ 
1} ΠΡ ἊΝ 85 ἴῃ θη. χχῖϊ!. 10, βίποθ {36 Ῥῆγαθο σταὶρμΐ θ6 δρῦγο- 

νἱδίοὰ 88 ὁῃθ Ὑ76}1 Κποιστι, 88 1ξ δοίδ!] 8 δυδγονίαύθα ἤτοτι 

ὈΣΘσ ν» γοὶ ἐξ 18 ἀροίἀϑαϊν δραϊπβὲ {π|8 Θχρ]δπδίϊου, ἐμὲ ἨΌ5 

ὩΣ τοῦβὲ Βᾶνο τοίδγγθᾶ 88 γγ6}} ἰο {86 ἔγβο- υ1}} οοπέγι αξίοῃ 68 ἐο (ἢ 

οδεϊτηδέϊου ἹΠΟΏΘΥ ; Βαϊ ἴἰπ ἰμῖ8 ο886 ΒΟΒΔΙΌΘΙΥ ΔΩΥ τΌᾶΒοι οΔῃ ὃθ 
ἱπιδρὶποᾶ, ἩΔῪ ΤΩΟΠΟΥ οὐσταηὶ τὰ (Π6 τηϑγομαπὶ ΟΠ] βου] ὰ μδνθ 
Ὀρθη τϑηυϊγθα, 88 ποὶ ΟὨΪΥ Μοβεβ μδὰ δεεὰ διὰ δοοορίϑᾶ, 88 ἔγοο- 1} 
οἴδετίηρβ ον (86 Ὀυϊἀϊηρ, οὔ [ῃ6 ἐδθογηδοὶο, βοϊὰ, βι 1 ν 9, Θορ δῦ, ρᾷγρὶϑ, 
βηο Ἰΐπθη, δηᾷ οἰ πηδίθγϊα 8 ἔγοτη ἴπ6 ρβθορὶβ (Εχ. Χχχυύ. 2 ἔ, χχχυ. 
ὅ, χχαχνὶ, ὅ ζ.), θαῦ αν δ|80 μδᾶ γϑοοϊνϑα 88 ἔγοθ- ν"1}} ὀβουϊη ρ8 ἔγοπι 
186 μοδᾶάβ οὗ ῃθ ρϑορὶϑ, ἕοσ ὑμ6 Ὀυϊ]αΐηρ οὗἉ {π6΄ ἐδιηρ]6, ροὶἃ διὰ εἰἶϊνεσ, 
ΘΌΡΡΟΓ, ἴγοη, δηὰ ργϑοίουβ βίοῃμοβδ, δῃὰ οἵδμον δγί9 θα οὗ νδῖιθ, 88 θοῦ 
6 μεαὲ δηὰ νγχὰβ π]]]Πηρ ἴο ρῖνο (1 ΟἾγ. χχῖχ. 6 4) Μίριὶ ποῖ 
ΨοἝϑἢ μανο Θι ρ]ογοᾶ βἰ πὶ] ἰπΐηρΒ οὗὨ νϑ]υβ, ἱπβύθϑα οὔ τπομοῦ σαγγθηὶ 
ἷπ ΘΟΙΩΤΩΘΙΌΘ, [Ὁ ἮΝ τορϑῖν οὐ {86 ὑϑαρὶο ὃ Το οοπίοχὲ 18 ἐμ8 τηοβὲ 
ἀοοίάϑα!Υ δραὶπβὲ (ηἷ8 ὀχρ᾽ δπαιΐοῃ, δῃὰ ροϊπίβ ἰο ἐΐιὸ δυτδηρθιηθοί, 
πΔιίΌΓΑΙΪΥ οοουντίῃς ὑ0 ΘΥΘΙῪ [8γ86}1{8 ἀοφυδίηἰοα τί [ἢ {π6 ᾽ανν, Εἰ. χχχ. 
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Ἰεοῖθά ἃσγθ ποῖ βρβϑοΐδ'χϑὰ, δὰ  οοτηργθῃθπάθ νυ. 6 ἴῃ [89 πογὰξ, 
(1δς ςοἸ]δοξίοῃ οὗ Μοβθβ (86 βεσνδπὲ οὗ {π 1ωοσὰ δπά οὗ ἐμ σοῃ- 
Ῥτοραϊίοπ οὗὨ βγδ6] ἴογ 16 ἐθθγπδοὶα οὗ τ θη 655, ππάοσ πο ἢ 
816 ᾿ποϊυἀ64 ποὶ τΠΘΤΟΙΥ ἐπθ ἰὰχ οὗ μα] ἃ 5Π6Κοὶ, ογάαϊπβά Εὐχ. 
χσχ. 12 ἢ, ἔοσ [Π6 δυϊ]άϊπρ οἵ τῃ6 ἠαθογπβοῖθ, θὰ 4180 (Π6 οἵα σ 
ὕπο σοη τ δαϊίοη8. Βοβί 68 ἰξ ἰ8 βαϊᾷ ἴπ ν. ὅ οὔ (ἢν. {πὲ {πο Ὺ 
ὙΟΥΘ ἴο οΟἸ]οοῦ ἐΠ8 ἸΩΟΏΘΥ ἔγοπι ὙΘΑΡ ἴ0 Υ6ᾺῚ ἃπά σϑρδῖν {6 
τοι ρ 8, τυ μἰοἢ 15. ποῦ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ τηθη μα ἴῃ ΟἿ παγταίίνο, Βαξ 
ΙαΥ ἵπ {86 παΐατο οὔ {π6 ΤΠ] σ᾿, 88 ποῖ ΟὨ]Υ͂ [ἢ6 οβιἱαλαίΐοη ἰαχ ἴοσ 
ῬΘΊβοη8 ἀσνοίβά [ο {πὸ Ἰωογὰ τηυϑὺ πᾶνο σοπηβ ἴῃ ΔΠΉΠ8}1Υ, θὰ 
αἶ8ο, γα ΤΊΔΠῪ ΘΧροβιίουβ ἄθην, ἴΠ 6 Ρ0]1 ἴᾶχ πιαβϑὲ πᾶν ραϊά 
ΔΠΠΌΆ]]γΥ, δηἃ [Π6 ΓΤΘρδαῖν οου]α Βοδυ ΟἸ Υ πάνθ Ὀθθη οομηρ]οίοά ἴῃ 
ΟΠΘ Ὑγ6 87, ἃ8 πάθον {Π6 Ἰἀο]αίτουβ σοῖρῃβ οὗ “6 ἤογατη, Αμαζίδῃ, 
πα ΑἸ 4] 1], τμ6 ἔθτιρ]6 οὗ 1π6 [ωοτὰ τησδὺ αν Ὀθθη περ]θοϊεά 
(Οἢιν. ν. 1.) 

γν. 7---10. Οοπιρ. ΟἾγ. 6---10. ΒῪ 1818. ἀτταπροπηιθης οὔ ἔπ 
κῖπρ, Βούνονοσ, [86 τοραὶν οὗ [Π6 τθηηρ]6 μδά ποῖ θθϑῃ οβθοιθά ἴῃ 
ἀπ ὑπνοπέγ- τὰ γϑὰν οὗ [8 τοῖσι, θθοαῦβα {86 ῥυῖίθδὲ ἀϊ4 τοὶ 
μιαβίοῃ ἔῃ τοδίίον (Οἢγ. ν. ὅ.) ΤῊΘ γϑὰγ ἴῃ σῃῖςἢ [0 γα8 δἀορίοά 
ἷθ ποῦ τηθῃθοηθά ἴῃ οἰλποΣ πατγαΐνθ, 8ὸ ἐμαῦ 10 15 ἱπηροββ Ὁ]6 ἴὸ 
ἀθίογπαλῖημθ μὸν ἰοηρ ἴδ γγὰβ σιβουΐ εβδοῖ ; Ὀὰϊ ἴὑ νγᾶ8 δ 4]]} 
δνθῃΐβ 80 ἰοῃρ᾽ 48 ἴο ΒΒ Υ {Π6 Κὶπρ' {πᾶὲ 10 τγὰβ ναΐῃ δηὰ ἱποῆῖβο- 
τυ]. ΕΝ ἐΠ6 οοηβοηξ οὗ ἐπ6 ῥτιοβὶβ ἐπγοίοσο, μ6 ἱπίτοάτιοοβ ἃ 
ἸΘῪ δΙτηροιαθηΐ. Η16 ἰοοῖς ἔγοπη (88 ῥυίθβδίβ [ῃ6 ςο]]δθοίίοη οὗ 
[86 Ἰη ΠΟΥ͂ ἀπά 16 γοραἰτῖπρ οὗὨ 1118 ὑδιιρ]6, δηα σαυβοά ἃ ομοβὲ 
ἴο 6 ρῥ]αςοα ὈΥ {19 Εἰσὰ ῥγίβδιὶ δὲ {86 θῃίγαποα ἰηΐο [Π9 τοταρία 
οπ ἴδ τἱρηῦ 5146 οὗἩἨἁ {π6 αἰΐαὺ οὗ Ὀυγηί-οοσγίηρ, ἱπίο νοι {πὸ 
ΤΩΟΠΟΥ͂ οἴδετεα Ὀγ ὑπ ρϑορίβ 0 {Π6 τοραὶγ οὐ {π6 ἐθιιρὶθ νγᾶβ ἴο 
Β6 ρὰΐ ἘῪ ἴΠ6 1,ονῖτθ8 Κοορίπρ ἐμ6 ἄοοῦ, απ οουπδηάθά {18 
ΔΥΡΑΠροιηθηῦ ἴο δ6 τηδἦθ Κποσῃ ἴπ ΦΘγαβαίθτη δπὰ ἴο 41} {Π8 
Ρθορίθ. Τ]ιθ σθᾶβοῦ οὗ (86 ἱπεῆ]ςί ΠΟΥ οὗ [Π6 ἔοττηθν πιϑιποά ἰ8 
ποῦ βίαϊοα ἴῃ ΟΌΓ παιγδῖῖνο. 4“. Ὁ. Μιοῖι., ἀθ Υ εἰΐθ, σταθοῦν, 
Βογεβ., απὰ Μον. ἢπά 1. ἴῃ 1ῃϊ8, τπᾶὲ 1Π6. ῥυβϑίβ μα οι θοζχὶ θά 
[86 ΠΟΙΟΥ͂ οοἸἸεοίθᾷ, Βααλ Παά {πθ Κίπρ οπίουίδί πο βαοῖ ἃ 
βαβρίοἶοπ ἀραϊηϑὲ [π6 ῥγιεβίϑ, Β6 νου]ὰ μοὶ μανα δϑκϑά ἔον {πος 

12 δ, νῖιογο Ἴῳ 8180 οοοῦτβ; δηδ {π18. 8ὸ τηῦοῖ (86 τπιογθ, 88 {86 

ΤΠΟΏΘΥ ἰο δ ἀοπιδπάεα τᾶθ ἀθειϊϊποὰ ἴον ἐμ 6 βδᾶτιὸ οὐ͵ϑαοί, ἴοτ πείθῃ 
Μοθεβ μιδὰ αρροϊηιοὰ (86 γ}0]]-ία χ, παιηεὶγ, ἴα Ὀυϊ]αϊηρ οἵ ἐμθ βαπο- 
ἰυδῦγ. Ἶ 

ἊΝ 
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δοπδβοηΐ ἰ0 ἃ ΘΠ ΔΩρΘ ΟΓ ἴο [6 ὩΘΥῊ ΔΙΤΑΠροπιθηΐ, τη οἢ 1658 ΠανθΘ 
ςοιητηδηἀοα ὑμαξ {π6 ἀοον- Κοορίηρ ῥτίθβίβ βΒου]ά ραυΐ {π τῶοπον 
ςοπιπθαϊεά ἱπἴο [Ππ ομεβῖ, θδοδῦβθ 20 οἰιθοὶς σγοῦ]ά ἐμ υ Ὁ μᾶνθ 
Ὀθθη ρΡαξ ἴο ἔγϑυᾷ, 85 {Π6 ἀοοΥ- ΚΘ ροσβ δὰ ΟὨ]Υ ποῖ ἰο οαϑὲ 1ῃ9 
ΤΠΟΠΘΥ͂ ἱπίο [Π9 οἤοβὶ 15 (ΠΟΥ Βα ἰο οπθ 622 ]9 11. Τὴ στουπά 
δ οσοεβίοῃ Ὁ 1π6 δα παοητηθηῦ οὗ {Π6 ἤγϑὲ δηά ἐδθ ἱπίσοάπο- 
ἐΐοῃ οὗἁ ε{|ὁὸ ἤθνν πιθα ΒΘ ἰΔῪ ΒΙΠΊΡΪΥ ἴῃ τ18, {παι 16 ἕοστηθν δά 
Ρτονϑά ἱπδάθαυδίο ἴο {Π6 πᾷ μορεά ἔον ᾿ῃ ἐδθ Κίῃρ. [Ιηδβιηθοι 
68 ἴῃ Κίηρ' αϑβίρηηβα πο ἀοβηϊο βαπι ἔοσ [Π6 τ ρϑὶν οὗ [86 ἐθιρ]6, 
δῖ Ἰοΐ 16 ἐο τπ6 Ῥυῖθβίβ οαΐ οὗ [6 τρόπου ΘΟ] ]θοίβά, οὗ νοὶ α 
Ρᾶτὲ αἱ Ἰϑαβὺ, βοοογάϊηρ ἰο {{ππ ἰανν, γγϑβ [5}}γ7 ἀπ ἴο ἔθη ἔον [86 
τηϑἰ ίθηδηςθ ΟὗὨ ἘμΘΠΊΒ6]ν68 ἂπὰ {Π6 σοσβιρ οὗ Οοά, ἴο ἀοίγαν 
θοβι4θ8 [Π6 ὄχσρϑῆβα οὗ γοραϊγίπῃσ ἐπ6 Ὀθ]]άΐησβ, [δ τπυὶρῃς οαϑῖν 
Βάρρθη, νιποῦῦ [Π6 Ιοαβὲ ἔγαυ σὴ (ἢ ρατὲ οἱ [89 γίεϑίϑβ, ἐμαὶ 
186 ἸΔΟΠΟΥ͂ οΟἸ]οοἰοα τοι ὰ Ὀ6 σίνοῃ οὐξ Ὁ 186 ἱπιιηθαϊδίθ 
ΠΘΟΘΒ510165 οὗἔὨἨἁ το ἰσίουβ τουβἢρ δ ῬΘΥϑοη 8] 8ιϑίθηδηςο, δηά 
ποίμϊηρ Τϑιμδὶῃ ΟΥ̓ΟΡ (ὍΓ {{Π| ρΌΓΡΟΒΟΒ οὗ γθραῖγῦ. [ἢ {Πποσθίσθ, 
ν)6 Ἰοοὶς ο οὔὐγ' παυγδίῖνο ἃΙ0η6, [μι ῥσὶθϑίβ ταῖρι θ6 δοαυϊ θα οὔ 
411 ὈΙαη6. Οὐ {π6 σοπίγαγυ, ἵπ ΟἸγοηῖς 68, ἰδ 18. τηδίίοῦ οὗ 
ΧΘΡΓΙΟΔΟ]}, σοΥ δ ΠΥ ποῖ ἰοὸ Π 6] δαἀνδηΐαρθ, δἃ8 ἄθ Ὑ δἐΐθ 51}}} 
Αϑβϑσίβ, {παῦῷ {πον αἀἸὰ ποῖ μαβέθῃ ἡ ἢ {Π16 τηαίίον, {πᾶ ΤΠΘΥ γΈ ΓΘ 
ἀ!Π]αΐουυ ἴῃ ἴΠπ6 οο]]θοίίοπ οὐὁὨ {16 ΤΩ ΠΘΥ, 88 Ὑγ6}} 88 ἴπ Δρρ) γίηρ ἃ 
Ῥογθοη οὗ {πο ῖγ σϑνυθῆνοδ ἴῸ ἐπ 6 Τορεὶν οὗ τῃ6 ἰθιηρίθ. Βαὲΐ ἐδ 
οὔ]εοῖ οὗ {πὸ οἰ οϑὺ γγ88 [0 βθρϑύβίθ δ ὁποθ (ῃ6 ΤΟΠΘΥ [0 ὃ6 ςο}]- 
Ἰεοίοά ἴον 1:6 θυ] άϊην ἔτοπι [μ6 οἵ μοῦ τροηθγ8 οοιηηρ ἴῃ δηά 
ἀεϑιίπαα ἴον ἐμ ρυϊθϑίβ, δα 4130 ἰο δι ριηθηῦ [6 ΘΟὨ ΓΙ Βα 0 Π8 
ἴον {}16 θυ ]άϊηρ, ἃ8. ᾿ἴὲ νὰβ Ὄχρθοίϑα {μδὲ 6 ρθορὶθ νγου]ὰ σὶνθ 
τῆοτα, γμθῃ {Π6 οο]]θοιοι ττα8 ἀρροϊηϊθά ἴον ἐμ6 βρθοΐδὶ ῬΈΓροβθ 
οὔ τεραϊ τας (86 ἐσῃλρ]ς, θη ὙΠΘη ΠΟΥ͂ αῦθ ἴο ρὶνϑ ἐδ Ἰοραὶ 
Δηὰ ψοϊΠΊΑΓΥ ραγτπθηΐβ ΟὨΪΥ ἰο {Π6 ῥγὶοβίβ, γῇ ΡΥ ΠΟ ρῖνον 
Κπον μὸν τθ08 οὗ ̓ ζ ταῖρηξ θ6 ἀρρ! θά ἔογ δυϊ]άϊηρ. ΤΠ ιῖβ ἰαἴον 
οὐ]δςὲ 1168. Ὄχρ] οι ]γ ἐπουρὴ ἴῃ ὑπ πορὰβ οὗ ΟἸγ. ν. 10, “ Απὰ 
16 Ῥτῖποθβ δῃἀ 4}} (μ6 Ῥϑορίβ το)οϊοϑά, αἀπὰ Ὠτουρμς ἐπα οοηίσὶ- 
Βαυϊίσῃ δηή οαδὶ ἱπίο 186 Ἵμοϑὲ πηι} ἐξ νγὰβ Ὁ}, Βαϊ [86 πον 
Ὁτσαηρσοηηοηΐ δήοριθα Ὀγ {Π6 Κίὶπρ' ννᾶ8 ποῖ οοπῆπϑα σρθγεὶγ ἴο ἐμ 
βεϊ τ ρ᾽ ἀρ οὗἩ {π6 οἰεβὶ ἔοσ {1:6 οοἰϊδοίίοι οἵ [Π}6 ΣΟ ηΘΥ, 80 ἐμαὶ 1μ6 
ΡΙὶδϑίβ τοῦθ πὸ ἸΟΠΡῸΡ ΟὈϊροά ἰο οο]]θοξ πποποΥ δγουηὰ {4110 
οὐαπέτν, δαΐ Δρρ]]θὰ αἱ εν βαχωδ ἔϊπιθ ἰο εἰν,βη “γ}}) ΤΈΓῚ ὙΠΟΑΌ, 

ἔδιαε 18, ἐμαὶ τΠ6 γτίεβῖβ Βῃου ὰ πὸ Ἰσπρονῦ αἰλοπὰ ἴο {88 σερδὶν οὗ 

»“- 
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1.6 ἴθρ]6. ΤῊ Κίηρ᾽ Πὲπ156} , Ἐ]ΠἸογϑίοσ, απάοδσίοοϊ [6 τηδηδρθ- 
τηθηῦ, ἐμαὶ 15, ἔῃ 6 Βαρουϊπίθπἄθηθο οὗ ἰ. Τὴθ πογάβ, “" Ββοοῖνα 
ΠΟ (1076) ΤΠΟΠΘΥ͂ οὗ γοῦν δοαπαϊπίδηοο, θὰὲ σῖνο ἴδ (ῸΓ Π6 ζεραῖσ 
οὔ ἴπ6 μοιβο᾽ (ν. 8), βανθ {18 ταϑδηΐηρ, σΟ]] θοῦ ΠΟ ΠΊΟΓΘ ΤΠΟΠΘΥ͂ 
ἴἰο ἀρέσαν 86 οοβὲ οὗ 1Π9 ὑγοσβῃΐρ, ὙΟῸΣ ΟΥ̓ ὨΘΟΘβ81 168, δῃὰ ἐπ 6 
Ῥυ ]άϊηρσ, Ὀὰϊ 16ὲ ἰδ Ὀ6 ἀρρ|]θ4 το {ἢ8 τϑραὶσ οὗ μ9 ἴβθιιρὶθ, ἕο 
ψἘ]ΟΝ 1 ν}}}} αἴζοα, ὙΠαῦ ἴΠ6 πιθϑιΐηρ' οαπ 6 ΠῸ ΟἴΒΟΓ, ρρθδσβ 
οἰθαυν ἔοτα {παὶ τ ςἢ, ἀοοοταΐηρ ἰο γ. 9, {μ6 ῥτἱβϑίβ οοηβθηΐθα 
Βοποοίοσι ἢ ἰοὸ ἀο, Ὗ. 10. “Απά “οβοίαἄα ἴοοκ ἃ οἰεβὲ, οἷο.» 
ΠΔΙΏΘΪΥ, ὈΥ͂ οΥά6γ οὔ 1π6 Κῖπρσ, 88 15. ϑυϊάθηςξ οὗ [[86}} ἔγοταη. τμδὲ 
9.068 Ὀθέοσθ δῃά δ8 1ΐ 18 ΘΧΡΓΈΒΒΙΥ βίαίθα ἴῃ Ο]}}ν. ν. 8. 

γνυν.11---18. ἢν. νν. 11---18, Ὑ͵Βθα [86 Κίπρ Ββαά ὑπάοσίδκθη 
Ἐ8ι6 Βαροσϊηὐθηάθηςθ οὔ 1Π6 σϑραὶγ οὐ [Π9 ἐθπιρῖθ, 6 ϑθῃηδ ἢ 8 βουῖθθ, 
88 Οἴθῃ 88 [Π6 οἤιϑϑὺ νγαβ [}]}, {παὶ μ6, ἰῃ οοη)αποίίοῃ πὴ ἢ ἃ ρϑῦ- 
δοῃ ἀοραίοα ὈΥ {Π|ὸ Εἰσῃ-ρυοβὲ, βῃου]ὰ οουπὶ [6 τροποΥ, μασι 
ΟΥ̓́Θ [868 8: ἴο [Ὧ8 Ὄνθύβθϑιβ οὗ {π6 Ὀυ ]άτηνσ, το ραϊὰ [86 ψοτκ- 
ταθῃ ἩΓΕ ἰδ ἀπὰ ραχοαβθά σπδίοσίαἶβΊ [πβίοϑά οὗ ὈΥΝΤ γπξ: 

(νυν. 11) 18 παπιοὰ ἴῃ ΟἸΒτοηίο]θβ ΝῊ ὉΠ ΤῊΡ “16 ἀθραΐΥ οὗ 

16 ἈΠ -ρυῖοβε,᾽ δ ἔμ6 ἈΙρΉ -᾿τῖθδὲ οδβοιθα {Π6 Ὀιιβίπηθ58 δἰ μοῦ 
ΒΟΠΊΘΕΙΠ268 ΟΥ̓ ὈΓΟΌΔΟΪΥ Αἰ νγαγ8 Υ ἃ Δοοραΐθ. ῷ ἴο δἱπά ἴῃ ἃ 
Ῥαρ» οομηρ. ν. 28. Υ͂. 12. ἡ) ΤΡΝ ΌΤΙ ἐδυ» “1μὰὶ ἀϊὰ {86 

σοκ, [πΠδὲ τ το ρροϊπίθα ονοῦ [6 ᾿ιοῦδο οὗ ἔπ Ἰωογά," ἐμαὶ 18, 
[Πο58 Ὑ10 Βα ροτιηἰοπαθα ἀπά οοπαποίοά [μ6 Ὠυ]]ἀϊηρ οὗ [μ6 μου. 
ὉΥΊΡΟΣΙ 8 δορογαϊηρ ἴο {80 ᾿ἰσίλίδᾷ μανίϊο. ραμιῖ Ἰγνην ἩΆΙΟΝ 18 

αῖΐίθ βαϊέα 016, οοταρ. χὶ. 16 απὰ ΝΌι. χχχί. 48, 8ὸ ἐπδὲ {πὸ ἀδσί 
18. ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

γν. 14---17. Ὕ658615 ἔογ [Π6 ἔϑιιρὶθ σσοῦα ποῖ ργοουγοά τ 
1818. ὨΙΟΠΘΥ͂, ΠΑΙΊΘΪΥ, ἈΠῸῚ}} {6 σοταρ]οίίοη οὗ [86 τβραῖσβ.ι Ὑμαὶ 
το τοιηδί πα ΟΥ̓ΘΡ γγ͵ὰ8 δοοογάϊηρ ἴο ΟἿ. ν. 14 δρρ]ϊοά ἰο ἐμ ἷ5 
Ῥυγροβθ Νο βδοοουπί οὗ {π6 δρρ !οαίίοπ οὗ {Π6 ΠΙΟΠΘΥ͂ τ’Ὰ8 
τεαυϊνοά οὗὨἁ {116 ονθύβϑθοῦβ οὐ ὑπὸ Ὀυ ] άἀϊησ, ἃ5 ἐΠοῖγ ᾿πίορτ εν τνγα8 
ππἀουδιίοά (ν. 16.) ““ΤἼΘ τΠΟΠΘΥ οὗὨ ἔγδβραββ δῃᾷ β'π- ΟΠ ΌΥΙΏρΡΒ 
88 ποί Ὀγουρης ἱπίο {ΠῸ ἰθπιρ]6,;" ἐπαὶ 18, Δρρ] θα ἴο ἀοίγαν π6 
οοϑέ οὗ 1ἴ8 τϑρϑῖγ, θαῦ τν88 Ἰϑδη ἦΛο [16 ῥγίοβίβ, ἃβ [ῃ:6 Ιδνγ ργεβογὶ δεά. 
Ἀοοογάϊηρ ἰο μον. ν. 16 ἀηὰ Ναπηι. ν. 8 ἴῃ ἔπ ὑγθβρβϑβ5- οθσίησ 
τοβεςαίοη Μα8 ἴο 06 Ἰη846 [ῸΓ [6 ΘΑΓΕΪΥ ἔγθβραβ8 δοοοχαϊηρσ ἰο 
18 Θϑιϊπιδίϊοῃ οὗ 186 ῥυῖθδὶ, σῖθῃ τμ6 δἀάϊεῖοπ οἵ ἃ ΑΒ ρατὶ ἰπ 
ΤΩΟΠΘΥ͂; Ὑγ ΠΟ ΤΩΟΠΘΥ͂ [8}1 ἴο 188 ῥτίθδέ ποῖ ΟἹ]Υ ἱπ [88 ἔγθβραϑα 
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ςφοπληγλ θα ὈΥ {Π6 Υἱοϊαϊΐοπ οἵ σμδὲ νγᾶϑ ἴο "6 ρουξοστηθὰ οσ θ6- 
Ἰοιροά ἰο 189 Ἰμογά, Ὀαΐ 480 'π (6 1] ΥΥ οὗἩ [86 ροοάβ βοϊοηρίπρ. 
ἴο 8 ποὶρμθουγ, {δ [86 ποῖρθθουτ, ἰο ψ οπὶ οἔμοσνῖβθ ἐμ 6 τοϑεϊξα- 
ἀἴοπ ττὰ8 ἰο ὈΘ τηβ4θ, νγᾶϑ 0 Ιοῃροὺν νϊηρ ; οοπΊρ. Κατίζ, 468 
Μοβ. Ορίδν, ρ. 202 Β' ----Ἴη {Π6 51η-οὔδυίηρσ ἴπ6 ργθβὲ τϑοοϊνθᾶ πὸ 
ΤΑΟΏΘΥ, αὶ ἴῃ οογίδίῃ 5: π- βου σα 0 688} οὗ [88 νἱοίϊην ὑπαὶ 
γ838 ποῦ Ὀατποα ἀροη [ἢ6 αἰΐαν τγὰ8 δββίρτιϑα ἰο Ηἷπι. Μοβὲ 6χ- 
Ῥοδβιουβ {ΓΘ δββατηθ, ὑπαὶ (Π6 1Βγαο 168 Πἰντηρ αὖ ἃ ἀἰβίδῃοθ 
μιά βοῃῖ ΤΩΟΠΘΥ͂ (0 [Π6 ῥγιθβίβ, τυ ἢ τ ΒΙΟἢ ΓΠΘῪ ραϊὰ ἔον {Π6 β'π- 
οἴουίηρβ, ἀπ Κορὲ [16 βυγρ]αβ, ἰδ ἀηγ, ἰο {ποπιβαῖνοβ Βαΐ ἃ 
ουϑίοπι 80 ΠΟΠ ΓΔαΙοΊΟΥΥ [0 {116 αν οΟυ]ἀ ΒΟΔΓΟΘΙΥ μᾶνο οχίβίθα αἱ 
ἐπδὲ εἶθ, ἀπά δνϑῃ 1 1 ἀἸ4, [μ6 σσογάβ σου] ῃοΐ γγ8}} Ὀ6 ἀπάογ- 
βίοοά οὗ βιο ἢ}! δῃ αὔι86. ΓΉΝΏΓΙ ἢὉ3 15 ἴῃ δι βίδποθ 1ἀθηίοαὶ 

1}. Ὀτδ Ό9 απ 16 ἀουῦ]α ̓ ἀροϊρτιδείου οΥὗἨ πιο βάπιθ {πϊηρ ἰδ 

ἐχρίαἰποᾶ ὉΥ τῆῖβ, {88ὲ ἴπ ἐπ6 Ῥεπέαίθαοι ἰπῖυνι διά ΤΓΙΝΏΩΓΙ ἅτ 

οἴξβη οοπιδἰ θά, {πὸ σἰζα8] ἔοσ βϑοῖ ̓β δἰ πιοβί ἴῃ ΒΆΠῚΘ αἰν. νἱ!. 

1, χῖν. 18), ἃπὰ ἴπ ρθηθγᾺ] [Π6 ποίϊοῃβ οὗ βὶῃ πὰ ἔγββρβββ 8.9 
ΥΘΙΥ ΟἸοβοῖυ σοππθοίοά. 

᾿ ν, 18, 19. πὲ θγίοῦ ποίΐσθ οὐ ἐμ δχρϑάϊείου οὔ Ἡζαοὶ 
αραϊηβὲ «ΓΘγτβαίοπλ ἰβ Βα ρρίθτηθπίθά ὈΥ 2 ΟἾγ. χχῖν. 28, 24. 
Αῇον {π6 Θυτίδπβ ἀπᾶον ΗδΖδοὶ πδὰ ἰαῖκθη τπ6 ῬὨ1]5υπ6 αἰ αἰἢ,, 
Ηαζαοὶ βϑηΐ ἃ 8118}} Ὀοὰγ οἵ ἐγοορβ ἀρσαϊῃϑι «δγαβαίθτα, νυ ὶςΒ 
διροίθ {86 Ἰωποἢ ΒέΓΟΏ ΡΟ ΔΥΠῚΥ͂ οὗὨ “ο48}}, 80 {μὲ {Π6 “76 γ)γ)8 Ἰοβὲ 
ΤΩΔΗΥ͂ [6Π, ΘΒΡΘΟΪΆΙΠΥ ΙΠΔΗΥ͂ ὈΥΠΟΩ8 οὗ {π Ρθορίθ, θυΐ τὴθ 
Βγτΐδη8 ἴοοΚ τη 8001] δῃὰ βεπὶ ἃ ἰο Ῥαπιδβοῦβ. [ἢ ὌγάοΥ, 
τπογϑίοσο, ἰο ὑγονθηΐ “}6γυβα]θπὶ ἔτοσι Βοΐπρ' ἑακθη ὈὉΥ [6 ϑ'γγίδῃηβ, 
]οαϑἢ ἰοοΚ 411 {πὸ ἐγθαβαγαβ οὐ {Π|6 ἔθ ρ]θ δπά οὗἉ ἢΪ8 ραΐδοθ ἀπά 
ἐπόθει ργομαβθὰ [Π6 πὶ μάταναὶ οὔ [ῃ6 Κι γγίδῃβ. ὙΠυ8 1Π0 
ἔνο Ὀσίθε δοοουηίβ οὗἁὨ [6 Ἔχρϑαϊτίοη Παγπιοπῖζε ἀπά {ΠΠυϑίταΐθ 
Θϑοῖ οὗμου. Ὑθογα ἴβ ποῖτπον ἃ οοπίγαἀ!οἰίοη Ὀθίνγθθη [ἤθηι, 88 

Οτοάπογ, Οουση. οα Φ06] Ρ. 57, αββογίβ, οοπιρ. οὐ. {Π0 ΘΟΠΕΓΑΤΎ, 
ΤΑΥ͂ 860]. ὝεἼ8. Ρ. 410, Ποῦ 18 [6 γ6 ΔΠΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΙΕΥ [Ὁ ἴΠ|0 ἀ88 τ ρ- 
ἔοῃ οὗἁὨ Κιμαςδὶ, Ὑ αἰδ0]., Οὐδ] ηι.) δα οἰμοῦβ, ὑπῦ ΟἿΣ νϑῦβθ8 βρθὰξκ 
οὔ δῇ θαυ]ον οχροάϊείοη ἀϊ δσθης οτα ἐμαὶ ἴῃ ΟἾΓ.) ἀραῖπβὲ τ Βῖο ἢ 
860. βθπη. 85 [80}Ὺ ἀβοϊατθά. [{ ἀϊά ποῖ φοποθγῃ {86 δαῖΠο 
οἵ ΟἸΒσομῃίοϊοβ ἰο βίαΐθ 411] {πὸ ᾿ἰβίοσί δὶ οἰγοιπηβέδῃςθϑ οὗ {Π 6 ὙγΑΓ, 

8.8 ἣθ ΟὨΪΥ τὶβιθα ἐο βῃονν μον «[οδϑὲι γγὰβ ραπίβῃθα ἔοσ ἷ8 τϑνοὶὲ 
ἴτοιη 18 1ωογὰ, δῃὰ ἢἷ8 συ! γ ἴο 1Π6 ρσορμιδὲ Ζβομαγίδῃ ; ἴῃ ΟἿΣ 

, ἂ 
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παγγϑῖῖνθ (Π|6 δχίθυμδὶ οοοϑβίοη οὗ ἘΠ 6 τωᾶγοῖ οὗ {Π6 ϑ'υγίδῃϑ (ὁ 
Φοτυραΐθπι, δμὰ [86 τοδηποῦ ἴῃ ΜΠ οἢ Φοαεἢ ρχεβοσνϑα ἢϊ18 οδρ τα] 
ἤτοι! σοῃαᾳδβέ, ΔΓΘ βέδίθα, ἢ 116 [Π6 ραγσυϊαν οοιγεθ οὗ [μ6 σαν 
18 οταϊξῖοα, ΤῊ τἶσηθ οὐ ἐπ τγὰγ ἴδ, υ. 17, ποῦ πηοῦθ θκαςῖυ ἀ6- 
τογπι πο ἐμδη ὈΥ͂ γᾳ ἕωπο; δοοογάϊπρ ὕο ΟἸ1γ.» ἰδ οσουγτοά ἴπ (μ6 

]αβὲ γϑᾶν οἵ οδϑὰ, ΜΝ Ἰοηρ ἔπι ἴδον {π6 ἀθαί οὗ Ψοποίδάα, [6 
μἰρὰ ρῥγῖθϑὶ, δῆ π]η ἢ “9 οαβῃ, βοδποοα ΒΥ ᾿ἷβ πΟΌ]68, δὰ ἴου- 
Βα κθη [Π6 1,οτὰ. χηλ 18 [ῃ9 οὔδη-πιοπθϊουοά ΡΠ] 15ιΐπο ον αἰαῖ, 

ψ  Ι ἢ, πάθον Βοϊουμοη, γῆοϑο Πουιλϊηΐοι οχίθη θα 4150 ονὸῦ (88 
ῬμΙβεΐη69 το α4Ζὰ (1 Κι. ν. 1, 4), μδά ἃ Κίησ Ας ἢ 5} ἐγ] θα ΑΥΥ 
ἴο 18γ86] (1 ΚΙ. 11. 89), ἀῃὰ νγᾶ8 ἔογεῆθά Ὀγ Βθμοῦοαπι (2 ΟἾν. 
χὶ. 8.) Αἰποηρ [Π6 ἔνα οἢ6 Ὁ οἰτ168 οὗὨ [Π6 ῬἈΠ5εϊπ68 δι ἸὰῪ 
πϑαγαϑὲ ἴο «7}6γυβα]θπι, δοοογάϊηρ ἰο Ηΐθσοη. οἡ ΜΊο, 1., οα {Π6 
ὙΆΥ ἴτοτῃ ΕΒΓ ΒΘΡΟροΪ 8 το ΘΟ 4Ζα, οἰοβο ἀροη ἔπ “6 8ῃ θογάου, 
οοτΡ. ν. δατι. Ῥαϊ. Ρ. 189, ἀπά (1658. ἐλέ8. 1. 849, 'γαϊ νγγᾶβ, θυϑπ᾽ 

ἴῃ δηοίθηξ {ἰπγ68, αἰο ιν ἀθβίγογοά, οοπρ. Βοῦ. Ῥα]. 11. Ρ. 690 ἢ 
ὙΥΒοῖμοσ δι ννδ8 δὲ {118 {ἰπι6 δα ]θοὶ ἐο [Π6 Κίηράοπι οὗ πάλ 
οὐ ἱπάορϑπαβηϊ, οαπποῖ, ΠΌπι ἀεἔεοιίνα δοοοιηΐβ, δ6 ἀεἰθσταϊπϑά. 
Ἐργ, δἰ Ππουρἢ ἃ ρατὶ οὗ {16 ῬΠ8Βηθ8 Ὀγοαρης ργθβθηΐθ (2 ΟἾγ. 
χνῆ. 11), [Πα 18, ραᾳϊά ἐγϊθαΐθ ο Κίηρσ 6 οβμαρμδῖ, γοῦ πάθον 18 
808 εἶδ μογαπι, {πο ῬἘ}} 1501 π68, συ" [ῃ0 ΑΥ̓ΔΌΔΠ8, ἱπνϑαθά “ υὐδῇ, 
Ρ᾽απάογρα “6 γιβα θη), ἀπά οαγγὶθα ομ᾽ [Π6 τογὰ] ργΐποοβ, (2 ΟἿ σ, 
χχῖ. 16), ἡ ΠΟΓΘΌΥ 1ξ τϑιμαῖπβ ἀποογίδῖῃ βθῖμοῦ {πο86 οὐ Οατῃς 
Βαϊοηρρα ἴο 116 ῥδυΐγ οὐ ποῖ, ἘΠ ΌΔΙΙΥ ἀποογιαῖῃ 18 10, θη 
Οὐδ νγὰβ ἀρϑὶῃ ἰδῖζθῃ ἔτοπι {π6 ϑιυγδη8, Τα 1Ὁ νγὰ8 εἰδοίοά 
ὈΥ «[6]ιοαβ]ι οἵ 1βγϑ6], βοῃ οὗ 7 ϑβοδῆαζ, ἃ8 ποτ, ΚΒ. ΥΥ. 1. ῥ. 46 
ΑΒΒΌΤΩ68 48 οοσίαϊπ, Υ. ΕΔ ΠΊΟΥ, 48 ὈγοραὈὉ]6, σδηποὶ ὃ6 ᾿πίοστοα 
οἰτμον ἔροτα ὑπὸ ἐλοί, τμαὐ 1}}}18 Κίῃρ σϑοονεγθα ἔγομιλ ἴπ6 ϑυσίϑῃ8 
811 {π6 οἰῴο8, τυ δῖοι ΠΟΥ Βα [Ά απ ἴγοτῃ (6 5γ86} 168 ὑπάθν 
“6Ποδμα2 (χ}1. 28), οὐ δυθὴ νὴ οογῥαιην ἔτοπα- ΕΠ ||8, ἐπαὲ 9 
βιηοίθ ἃπὰ ἴοοῖ οαρθγο {Π6 «ον ]δὴ Κίηρ Απηαζίδῃ αἱ Ββϑίῃβῃθ- 
ΤΩ 8}, ΜΠΙΘΩ ΙΔΥ οἡ ἐπ ῬὨ]Ἰβεη6 θογάον (χ  ]. 13, 2 Ογ. χσχν. 
21 5.) Ιδ 18. ΟὨΪΥ οοείαίῃ ἐμαὶ ΤΖΖίαι φυϊίθ γτοάπαορά {86 ῬΒ1]11- 
βι1πε8 δηἀ γαζϑὰ {ἴθ νγ8}}5 οὗ δίῃ (2 ΟἾγ, σχχνΐ. 6), δου νοὶ 
Οαἷϊι πονοῦ τοοονοχοά 118 ἱπάθρθηάθηςθ, οοαρ. ΑἸηο8 νἱ. 2, ὉΣΩ 
22 ΠῚ ἃ ΤΟ] ον πρ ἑηξῖπ. γλθδπ8 ργοροδυὶ δἰϑὶ αἰϊημία ἤαδανε, 

δρεοϊαίϊηι ἀὁ ργοἠοϊδοοπαὶ ρ»οροεύίο, Ὀβοα ποῖ Ὁη]γ ὃγ {π Εοῦνθινα, 
Ραΐ Ὀγ τῃ6 Ασαῦβ, ϑγγίδπβ, Ῥουβίδῃβ, ἀπὰ Τυτγῖδ, (566 (1688. ἐῪλδϑ. 
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ἰ, 1109.) Οὐομρ. ΦΖ6γ. χἱ. 15, δῃᾶἃ στηρίζξειν τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ Τ,χΚ. ἰχ. ὅ1. Ηδ χοβοϊνοὰ ἴο δάνδμποθ δραίηδβί “ 6στιβδίθση, 
Αῇοσ, 88 ἀρρϑᾶσβ δΌσα ΟἾγ., {16 «6 νυ δ) ΔΥΊΩΥ δος δρδίηδὲ Ηἰπὶ 
ψ 858 ἀοίδαϊοα, Ὑ΄. 19. “411 186 Βα]]ονσοὰ [Ὠΐηρβ, ἐμαὶ ΘΒ οβμα- 
ΡΒδῖ, “ογϑτη, δηὰ ΑΒ αζίδῃ, Ηἷ8 ἔδί μο. . . . διδά ἀραϊςεαῖοα, 
Δῃ ἢΪδ8 ονσῃ ΒΑ] ονγοά Πησβ. «ογδηι δηἃ ΑΒ αΖίδῖ τγσογὸ οοσί δ  ὨΪΥ 
δαάϊοίοα ἐο {86 τοσβῃΐρ οὗἨ Β88] (υ]}}. 18, 27, ἀπὰ 2 ΟἾγ. χχὶ. 6, 
10, χχὶϊ. 8 ἢ), Βαϊ γοῖ ταϊρἰν, ἔτοπι ρος 4] πιοῖϊνοβ, απ πον θά 
Τβθῃ ὀνθῃ ἤοσ ἃ εϊ οἵ ῥἱ οἴ, ταἶκθ βόσὴθ ργοβϑῃΐβ ἴο {Ππ6 [61 ρ]6, 
85. [86 ΒΕΙΎΙΩΘ οὗἩ Β88] ἀϊά ποῖ ὨθΟθββα  Υ Θχοὶυἀθ {π|6 τγοσβῃὶρ οὗἁ 
δ ΟΝ ' . 

γν. 20--22. Νοῖ Ἰοῃρ αἴ [86 ἀδρασζίασο οὗἩ [19 ϑ'υίδῃβ, 
ΨΦοαβὴ νγὰϑ στΩ Τἀογθα ἴῃ ΘΟΩΒΘΑΌΘΩΘΟ Οὗ ἃ ΘΟΠΒΡΊΓΆΟΥ ὈΥ δ8οπὶθ οὗ 
Ἠΐ8 ϑοσυδηΐβ, Ηδθγο αἷ8δοὸ ΟἸσοη οὶ (34, χχίν. 25 ἢ.) οταρ]θῖθβ 
οὐχ Ὀγίοῦ πατταῖνθ Αοοογάϊηρ ἰὸ 1 [86 ΞΘ, γυίδηβ μὰ Ἰοῖν Φοδβἢ 
ἴῃ ΤΩΘΗΥ͂ ἀἴβθαϑ68 (ουύΐοτο ῬΓΟΌΔΟΙΥ πνουπάβ, τ μοι μ6 δά 

τοοοϊνοα ἔγοσα ἔβα ἰπ δαε}6), τυ βοσθαροι ἷδ ϑοσυδηΐδ ἑοσιηθὰ ἐπα 
ΠΟΏΒΡΙΓΔΟΥ; Ραΐϊ ᾿ἶπι ἰο ἀθαῖῃ ἴῃ Ὠἷ8 Ῥ6ἀ, δῃὰ Ὀυγίοα ᾿ΐπι ἴῃ {ΠἸ6 
οἷξν οὗ αν ἱπάθοὰ, θὰξ ποῖ ἴῃ ἔπθ βθρυϊοῖγθβ οὗ ἔδιθ Κίηρβ. 
ΤῊ6 ΘΟΠΒρ  Γαίοσβ ἃ.Ὸ οδἰ θὰ, ν. 22, Φόζδοῖαν {86 βοὴ οὔ Β Εἰ θδίῃ, 
δηἋἃ Ψοβοζαθδά {δ} βοῃ οὗ ββοσωδσ; ἱπ ΟἾγ. νυ. 36, Ζαρὰ ἐπ βοῃ οὗ 

ΘΒ πλθαῖι [86 Αὐλτηοηϊίοββ, δα « οἰιοζαθδά ππ βοῃ οὗ β'Βίτσ αι 
180 Μοδθιῖθββ. Το ΔΘ ΠΥ οὗἉ ΕΠ6 Ἰαΐίον Ὡδτηθ '8 ΟὈΥΪΟῺΒ ; ἔὸσ 

ὝΙΟ δ ΟὨΪΥ δμοῖμεν ἕοστα οὐ χγυγωρὴ; Ῥαΐξ ὁνθα (μαὲ οὗ {86 

ἤοστοοῦ σδηποῖ Ὀ6 τηΐβίακεῃ ἢ "τα (ΟἾΓ.) 15. ἃ ἸΏΘσΘ ΘΥΤῸ οὗ {86 
ῬΘΠ [ὉΓ “:}» 84 [Π|8 8 ΔὈ τον αἰοὰ ἔσστα οἵ Ὅ5}.}..-Οὐποογηίησ 

κμ6 Βουδὲ οὗ ΜΉ]ο, πνβίοι ροδίϊι ἄονγι το 81:8 ἀρ ὙΠ) 

ΠφΟὨ] ΘΟ ΌΣΕΒ ΟὨΪΥ͂ οΔἢ Β6 ἴογπιθᾶ. Μ|Πὸ ἰβ ππ βου! ἀοαδὲ {πὸ 
ς88119 οὗ {π18 παπιθ ου Μουῃὶ Ζίοη (566 οη 1 ΚΙ. ἰχ. 15), ἀπά 1π6 

1 1 Ἐμΐ6 αἷδὸ ἀρτθθθ [86 Βίαἰθιηθαηὶ, 2 ΟἾγ. χχίν. 7. "'" Εὸν 89 
νϊοκοὰ ΑἸΒΔΙ ἰδ (8π4) μον βοῃβ (Δ μασίδῃ διὰ Ἀ18 Ὀγοίμθγ8) δυὸ ταϊπϑὰ 
186 Βοῦθο οὗ αοἂ, δηὰ δἷϑ3ο 41} (π6 ἀϑάϊςδιϑα (μῖπηρϑ οὔ (80 Βοιδο οὗἩ 186 
Τωογὰ [86 Υ μανϑ τηδᾶθ ἰο Ὀθ Β68]᾽8;" ἴον ἰὺ 18 ποῖ ἈθγῸ βαϊά, ἐμαὶ [μου 
τηδαθ ἱτηδρῸ8 οὗ ΒΔ8] ουΐ οὗἉ {16 ρ᾽δ15 οὗἉ (86 ἰθΙΏρ]6, 88 1ξ τηΐρῃί ἀρρϑδᾶσ 
δοοογάϊηρ' ἰο ἐδ πβτδιητηδέϊοαὶ σϑοάουίηρ οὗ {δὲβ σϑσβο ὈῪ ἀθ Ὑ δέίβ, 
“ἐδῃὰ αἷἰδὸ οαὐ οἵ 4}1 {86 οοπθοογαιθα {πΐηρθ οὗ (86 μουθ9 δυθ {16 
τοδὰο Βδ}]8,᾽" Ῥαξ οὔ]υ ἐμαί ἐδον, ἔτοπι ἰδοῖς μοασὲ δοίης φίνοι ἰο Βδδ 
Ῥαγνοτίοα ἐυϑῃ (9 αἰ ἐδ τ οι ὕπο οβοσοὰ ἰο ἐμ Βοῦβο οἵ (8 1ωγὰ, ἰο 
86 βοσνΐοθ οὗ Βδδὶ, Ὀθοδῦβο ὮΥ͂ ἃ πϑαγὶ ἀἰνἱ ἀϑὰ βοίνγοθῃ ΒδΑ] δηὰ .6- 
Βονδδ, ἔμ  γ δὰ ομδηροὶ Ψ6δουδὴ Βἰχηβοὶῦ ἱμίο 8 Βδδὶ. 

ΥΟΙ, 1. 2Ὲ 



4 
ἥνπι 

τ 
Ῥ ΩΝ τ τη" ,.Ἁ: 

“τ ον Ὲ 
“ ἐν κὐπρά οἱ ἴ0 ὍΘ ΠΟΙ ΘΧΘΟΙΙ͂Υ ἀοέθστηϊποα 

ενἀϊοὴ τέ ϑοπιθ τορατὰ "τ 85. ἃ ΔὈΡγανῖδ- 
5 7 Ὗ 

ΙΑ ἀεὶ ναῦν, οἴ μοῦβ ἀϑ ἃ γιοηι. Ῥτορτγ. ἰοοὶ σοὶ εἰσ σα ΜΙΘδ 
ΤΡΤΙ μουυοοὰ οὗ Φογαβαίθῃ. ΤΉ 8, Ἀροογϊηρς ἴο 4}} 

ΡΝ ἩΡΊποῦ ἴῃ Ηΐβ ἐθα. Ρ. 074, αῃὰ (168. ἴῃ 115 ἐλεδ. 

ἘΝῸ ΟΕ ΥΟΙΌΜΕ ΕἸΒΒΤ. 



ΝΟΤΙΟΘΕῈ ΤΟ ΒυΒΒΟΒΙΒΕΒΒ. 

ΜΈΒΒΕΒ ΟἾΔΑΒΚ, ἐπ οογμιρίσιησ ἰΐ6 ἦβ8μ6 Οὗ ἰϊοὶν 

ΕὌΒΕΙΟΝ ΤΗΒΟΙΟΘΊΟΑΙ, ΓΠΊΒΒΑΒΥῪ 70. 1857, δον ἴο 

γοίμγη γϑϑρθογμὶ ἰδαπῖβ ἰο ἰλθῖ}" δι εδϑο) 1} 678. 70}. {6 

οομίπιιθῶ δρρογί ἰζόν γϑοσῖῦθ. 

Τῆὴθ γδὲ ἐβθμθ 707 1808 τοἱϊἑ δ6 1λ6 ἔπυο ἰαϑὲ φοϊμ268 φ 

5ΊΙΕΒ᾽Β ΟΕΡΒ ΟΕ ΤΗΕ [0ΒΡ ὙΕθῦὺ8 ; αμὰ τ ἰ8 θ2- 

»οοϊθά ἐῤαΐ ἐζ6 ΟΗΕΒΙΒΤΟΙΟΟῪΥ οὗ Ὦγ ἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ τοὶ 

αἶβο δ6͵ βηϊβἠθά ἴῃ 1858. 



ΟΒΙΚΡἙ 
δι) ὁ 

Ὥ ΒΒ ΖΟΞΒ.᾿ΤῪῊ ΟὝἍἷἁΖΑΕΈΕΝ, 

ἘΡΙΤΒΌ ΒΥ 

ΒΕΥ. ὉΒἘ αΟΟ ΠΡ, ΕΡΙΝΒΌΒΘΟΗ. 

Τὰ Ἐσπαιγ ἴοι ΜοΟΪπτη66, 8νο. 

“Υοὰ ν|}} πὰ τμδὶ ἴῃ μἷπι (π6 Ἰοαγηΐηρ οἵ Πἱρμίοοί, [π6 κίτεπρία 
οὗ ΟΒδγθοοῖ, [86 δηδΙ γβἱβ οὗ ονγα, ([ῃ9 βανοῦσ οὗ 1. οἱρμίοι, (6 γβδοῖπϑββ 
οἵ Ἠογποοᾶ, ἐμ6 ρον οὗ Βαχίον, 88 οορ᾿ουβῃθβϑ οὗ Βδττον, (88 δβρ]θη- 
ἄουγ οὗ Βαίθϑ δζθ 811 οουη πὰ. Ὑγ7Ρ 6 βμου]ὰ αυΐοκ]ν γοβίοσθ (μ8 σᾶθθ 
οὗ ρτοδὺ ἀἰνίπϑβ 1 ΟἿ οδηάϊἀδίθβ σγοῦο αἰβοϊ μ]ηϑὰ ἱπ βιιοῖι Ἰοτθ."---Τῆς 
ἑαίε ἢν Ηαπιϊϊίοη 9 Πιεεά. 

Μεϑβεβ ΟἿΑ ΒΕ οὗ ἘδΙΡυτρῺ θ66 τοβρϑοία ]γ ἰο ἱπεϊπιαῖθ (μδὲ 
8ῖ6 ργοδὶ αῃραδογίδἰκίπρ' 18 πονν οομαρ]οίθ, δηὰ ν}}} ἴῃ ἑαίασα 6 ρυ] μϑὰ 
οἱ ἐδιο [0]]οντῖπρ; ἑθγπη8 :---- 

Ι. Το πβοῖθ Ὑ͵οσῖβ οοπιρ]οία ἰη Τιγθαῖγ-ΐοαν Ὑοϊαπηοθ, 6. 6. 0 
᾿Ρ ΥΠθὴ 8 τϑιι  δηοθ ἰῃ δάνϑποο 8 τηδάθ, 108 6ἃ 

Μ1}} 06 ἀοασυοίοα. 
11. Τὸ Μ|βοϑ]δηθοῦβ ὙΥ οὐκβ, δἰ χίθομ οἶβ., 4 40 
111. Τιιο ΤΒοοϊορούπιθηα, δηὰ βοτηθ ϑϑϑσταοῃβ, Ομ 0ὸϊ., 0.8 6 
ΙΝ. Το Εχροβίου οἵ ἐμ6 Ηοθτγενθ, βϑνυθα οἶ8.; 220 
Ψ. ΑἸΥ βοραγαία ὙοΪ]απιθ, ᾿ ὁ 8 6 

Α8 Νουίβ Βυ 8} Ηϑνίθνγοσβ, τγθ οοπρταίαϊδία οὰγ ΘΟΌΒΙΓΣΥ οἱ Βδνΐῃρ᾽ 
Ῥτοάυοσά {{|8 ὈΘδυ Ὁ] σορτίπι οὗ {π6 1Π]αβίτίουβ Ῥατίίδη ; δηὰᾶ ἔγοτη ἴμ6 
ἔλοῦ ἰῃδὺ (ΠΟῪ δνθ οἴεγοα ἰΐ δὲ ἃ Ῥγῖρο βίοι [88 1εἰγοἀποσὰ ἱξ το 4000 
Ἰθταγίθα, 6 τηυβὲ γοραγὰ [86 ῬΌΒ] ΒΒ ΓΒ 88 θομαίδοϊογβ (0 τιοάθσῃ ἰΒθο- 
Ἰορυ. Τὴ Ἑάῖϊον 85 οοηβοογαίβα 81] 18 Ἰθδγηΐηρ δπὰ 811 8 ἱπάαβίγε 
το {818 ἸΔθΟΌΡ οὗ ἸΙονθ; δηᾶ, ΒΥ 8}} δοοουπηΐίβ, 89 ργονίουβ Ἵοορὶββ πθοδβὰ 
8 ΤΟΥΒΟΥ 88 σαγοδιϊ δηὰ 88 οοπηροίθης 88 Ὦγ ἄρα. Ὧν Τδοιωβοῦ 
Μοιροῖν οὗ ἐμ δαῖμον τὸ ἢδνο γοδὰ στ ἢ δίηρσυϊαν ρίθαβασο. [1{ ὀχ δἰ δἰ 18 
ταυοἷι τοβθδγοῖ, δπὰ ἃ ἤπθ ἀρργϑοϊδίϊοι οὗ Ὦν Οὐτθη᾽ β ομδυγδοίοσίβιϊο δχ- 
οΟ]]οποῖθα ; δηὰ 18 ἰοῃθ 18 ἱρὰ διὰ οἰ μοὶΐθ. ϑ'ιϑ γοργϊηίθ, τὶ ΒΕ 
υιϑοᾶ, ν1}} Ὀ6 8 πο ογβ ἴπ ον ΟἸ τ βιΐδη ᾿ἰοταΐασθ ὙΒΘΥ οδῃ βοδγοοὶν 
[ΑἸ] ἰο ἱπέθηβί εν ἐμ ἀδνοίίοη δηὰ ἰηνὶρογαίθ ἐμ 6 δου 1θ8. οὗ βποὶ 88 τεδὰ 
πο. Απὰ 1 τμ680 σοδάθγβ θὸ οἰ Εν ρῥτοίοβθοά ἀϊνίηθθ, [86 ῬΘΟρ]6 
ὙΗ] ἴῃ (86 Ἰοηρ' ΤᾺΝ ΤΘΔΡ [86 Ὀαποῆϊ.---Ἰ ον Βι δὴ Ἐευίεω. 

ἊΝ 





ὈΙα Ζθα Ὀγ (οοοῖς 





ΝΟΣ 

ἈΝ 95 

1 δε 521Κ 
΄ ον 

ᾷ . 

᾿ς ΝΟΥ1ΥΊ1Β52 " ] ον 8 Κὺ 
Οὔθοσ 2ἢ Φ᾽ Ὧν 

ῳ Νὰ 

νεοβ 85:10 ΠΒΕΘΟΌΙΡ «ν 

να ΔΝ Τὰ 5 ΠΑΝ ὃ 

ὈΕΟῚ ὅ 1953 [ἢ 

σι 
Ἀ- Ὁ : 

: ἀλ 1.12, 46(Α2012510) 4120 

;Ψ 

] ΝΙΝΕΚΒΘΙΤῪ ΟΕ ΟΑΙΙΕΟΚΝΙΑ ΠΙΒΕΚΑΚῪ 

] Τί ΒΟΟΚ 'ἰ5 ὉΕ οἱ {δε [δϑὲ ἀδίε βιασηρεά Ρεϊονυν. 
Ϊ 
! Εἰπα βοβεάυ!θ: 25 οεηΐβ οα γε ἀδὺ ονεσάμε 

50 ςεηἴβ ου ἔουσι ἀδγ ονεγάσα 
Θὲ ἄο!ας ου βενθητ ἄδυ ονογάϊπα. 

ΑΡΗ͂ 21 10.972 νλκΡ 5 1959] ΠΕΘΕΙΝΕΡ 

1200}57}} ἣν 10 ΒΒ -9. ρῃ 

ἐλρΒΟ } ΒΕΘῸ το ΓΕΡ᾽ ὃ : 
φει ὩΣ. 

ΒῈΡ 28 1967 

ΝΟΥ 20 1968 9 
ΓΙ 

Ῥ 

οαν ὨΡΡῈΒ 

“ὦ 

ΔΆ10 151 

κεῦ, οἷα, [8117 

ΕΕΒ 830 1978 



ΒΈΝΕΒΑΙ. {ΙΒΗΛΗΥ.. υ.Ὁ. ΒΕΒΚΕΙ ΕΥ 

ΒΕΤΌΕΝ ΟΙΕΟΟΙΑΤΙΟΝ ὈΕΡΑΒΤΜΕΝΤ 
ΤΟ ν««- 202 Λλαϊΐη [ἰὈγαγ 
[ΟᾺΝ ΡΕΒΙΟΌ Ὶ 

ΗΟΜΕ υϑΕ 

ἢ 

Αιἰι ΒΟΟΚΞΚ5 ΜΑΥ ΒΕ ΚΕΕΓΑΙΙΓΕΌ ΑΕΤΕΚ 7 ΟΑΥ5 

Κοπονναὶς απά ἤθεδαγρος πιαγ 6 πιαάθ 4 ἀαγ- ρτίογ ἴο ῆθ ἀυθ ἀαίο. 

ΒοοκΞ πιαγ 9 Κοποννϑά ὃγ ςαἰϊΐπθ 642-3405. 

ὈἅΕ ΑΘ5 5ΤΑΜΡΕΡ ΒΕΙΟνν 

ἀπ ης ΩΕ0 0 8 1987 

ὈΝΙΜΝΈΚΘΙΤΥ ΟΕ ΓΑΙΙΕΡΟΚΝΙΑ, ΒΕΒΚΕΙΕΥ 
ΒΕΒΚΕΙΕΥ͵, ΓΑ 94720 ΕΟΕΜ ΝΟ. Ὀ0ό, 





(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 



ΡΣ ρεστ  σἀσων νων ον 
“σι λ Κ τ τος τ τοι κοῖτον 

4.7 τι «οὶ ᾿- ον φέρ φονν.,.- “- “ὦ «οἰ οὐ σὰ πῳὐ πο π΄Ἄπτῶαϑ.- 
σον... 2 ἀπ τοστο 

γῶν ἀρὸ ὅνιωιΦασ να σιαφυσδποι.». ἀὐάροναναν Φα 
παγας τς -ῶον ἐς τ σο-οιαοι σα ---- ὼς. -σωκο σα ΥΣΟ ΣΣοοο διοις ραν σ σον. ὁ φύαυρας ποῦσοαν 

Ὡ- τσ τ τφ αν κι τ- -ασιραυνος 

ἐνδο οὔτ᾿ ἀνα νν φασιν σαν ΔΆΝ». 5.6... οἰ φαν Φιιανοσκισις αν ας ὅ, φο .κ« σαψανοο σκο παρ ον σον υοανυνδισαανσιτοσος ὀπαο στα οτος τοὶ... 
πο υσ. “«φυγσυσσ ψυναανασ θνψονθανοι 

ΤΩΣ 
δ λρο τ ϑανν στάρ στα τος τ᾽ πο ατο ΡΣΟΥν τα ἘΞ: ἈΣΕΣ ΦΊΛ με ΟΣ ΣΑΣ νΣς δΣ 









Ὀἰα  Ζθα Ὀγ (οος [ς 



Ὀἰο  Ζθα Ὀγ (Ὡοοσίς 



ΟΙΑΒΚ᾽5 

ΡΟΒΕΙΟΝ 

ΤΗΒΟΠΟΟΊΙΟΑΙ, ΠΙΒΒΑΒΎ, 

ΝΕῊ 5881Ε8. 

Υ0Ι,. ΧΥ͂Ι. 

3.ε{ οἷν τε 2300 5 οἵ Ξείπαν, 

ΒΟΡΡΙΈΜΕΝΤΕ. ΒΥ 

δετίθεκυ» Φοιιπιηδευ οἡ δε 28008Ὲ5 οἵ Θ᾽ τον ἴον. 

ΥΟΙ,. ΤΙ, 

ἘΡΙΝΒΌΕΘΗ: 
τ, ἃς Ὁ. ΟΑΒΚ, 88 ΘΕΟΚΘῈ ΒΤΈΕΕΤ; 

ΓΟΝΌΟΝ : 5. ΘἸΙΑΘΙΝΕ ; ΑΒῸ ΑΝῸ 60.; ΑΝῸ 9ΑΟΚΕΟΝ ΑΝῸ ὙΑΙΕΟΕΡ. 

ὈΌΒΙΙ͂Ν : 5ΨΟ0ΗΝ ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ. 

ΜΌΟΟΟΜΨΥΙΙ. 



Ὀἰα  Ζθα Ὀγ (οος [ς 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 
ΟΝ 

ΤΗΝ ΒΟΟΚΡΟΕΙ ΚΙΝάαδ. 
ΒΥ 

ΚΑΒΊῚ, ΕΒΙΕΌΒΙΘῊΗ ΚΕΤῚ, ἢ.}. ΡΗ.Ρ},, 
ῬΒΟΥΡΚΒΒΟΕ ΟΥ̓ ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΤΗΒΟΙΟΘῪ ΑΝῸ ΤΗΞ οπιανταὶ, ΤΑΝΟΌΔΛΟΕΒ ΙΝ ΤΗΕ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤῪ ΟΥ̓ ΘΟΒΡΑΤ. 

ΤΕΛΑΝΒΙΑΤΕΡ ΒΥ 

ΦΑΜῈΝ ΜυΟΒΡΗΥ, Π1,..ῦ., 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΒ ΟΥ̓ ΗΕΒΕΕΎ,, ΒΕΙΡΑΒΥ. 

ΒΟΡΡΙΕΜΈΕΈΝΤΕΙ ΒΥ 

ΟΟΥΜΕΝΤΑΒΥ͂ ΟΝ ΤῊΝ ΒΟΟΚΡ ΟΕ ΟἨΒΟΝΙΟΠΕΝ, 
ΒΥ 

ΒΕΕΝΒΤῚΤ ΒΕΒΤΗΒΑΟΙῦ, 
ῬΆΟΡΕΒΒΟΒ ΙΝ ΘΟΕΤΤΙΝΟΕΝ. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕΡ ΒΥ 

ΦΑΜΕΒ ΜΑΕΤΙΝ, Β.4., 
ἘΒΙΝΒΌΒΟΗ. 

ὙΟΠΠΜΕΠ. ,ἵ γ᾿ 

ΕὈΙΝΒΌΒΘΉ: 

Τ, ἃ Ὁ. ΟἸΑΒΚ, 88 ΘΕΟΒΟῈ ΞΤΒΕΕΤ. 

ΓΟΝΡΟΝ : ΒΑΜΠΤΟΝ, ΑΠΑΜΒ, ΑΝῸ 60. ; ΒΙΜΡΚΙΝ, ΜΑΒΒΗΑΙΙ, ΑΝῸ 00. 
ὈΌΒΙΗΙΝ : ΦΟΗΝ ΚΟΒΕΚΤΒΟΝ, ΑΝῸ ΠΟΡΟῈΒ ΑΝῸ ΒΜΙΤΗ. 

ΜΡΌΟΟΟΨΥΤΙΙ. 

ως 



ῬΕΙΝΤΕΡ ΒΥ 

ἈΟΒΕΒῚ ΡΑΚΒΚ, 

ὉΌΝΡΕΕ. 

5652 



ΟΟΝΤΕΝΤΑ, 

ΒΕΟΟΥ ΒΟΟΙΚ 0Ε ΚΙΝΘΒ.--ἨυὑὐΣρηφηιοά). 

σ5.». ΧΠῚ.--Ποείρη οὗὁὨἨ Κίηρ ϑοβόδῆδα, νυ. 1--9, δηὰ Φοββὰ οὗὨ [βγβ6], υυ. 
10--18, ἀπὰ 22---25. Ὅρα οὗἉ Ἐ]1888, νυ. 14---2, . 

ΟἘΔΡ. ΧΙΥ͂.--Βοίρη οὗὨ Απιασίδῃ Κίηρ οἵ δυᾶδμ, νυ. 1--22, οιὰρ. 2 σᾺ-. 
χχυ., δῃὰ οὗἉ Φοσγοόθοδϑτα 11. οὗὨ 1Βγ89], νυ. 28---29, ᾿ 

ΟΕ». ΧΥ͂. “ Βοίρη οὗ Αψασίδῃ οὐ ὈζΖ]ίδῃ Κίῃηρ οὐ δυάδῃ, νυ. ὑπ, διὰ οἵ 
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γν. 1--Θ; τοβϑοϊίομβ οὰ [89 [8}1 οὗἨ [π6 ἘΚ πράοτα οὗἉ 18γ86], νν. 7---28 ; 
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τοδᾶϊηρ οΟΥ̓́Ϊ6 1,807 ἴῃ [Ὧ9 ΤΕΙΩΡ]9 δὰ σοπϑναὶ οὗ [86 σονθηδηῖ 
ὙΠῸ [86 1,οτὰ, οἈ. χχῖδ!. 1---8; Δ οἸἰΐοη οὗὨ ΙΔ ο] ΣῪ δη ἃ βο]θσαηἰσαίίοη 

οὗ [π9 Ῥδβδβουεσ, νυ. 4-- 24; δῃὰ οὗ δοβίδῃ᾽ Β γοῖρῃι, νυ. 26---80, ξ 
ΟΕΔΡ. ΧΧΙΠΙ. 81--- ΣΧ ΧΙΥ͂. 17.--Εοίχη οὗ Κίηρ οβοδμας, νυν. 81-8δ, οὔ 

Φοβοίαϊκῖπι, νυ. 86--- οἷ. χχίν. 7, δαιᾶ δ ϑμοϊδομίη, νυν. 8--- 17, 
σπαρ. ΧΧΙΥ͂. 18--20 ἐπὰ ΧΧΥ͂.--Βοίρι οὗ Ζεδοκίδη, δπηὰ [811 οὗ [89 Κίαρ. 

ἄοτα οὗ Τυδῃ), οἾ.. χχίν. 18, χχυ. 26. ἡρλονοιι ἔαΐο οὗ ἐμοίδοβίο; 

τΥ. 27---80, ᾿ ἢ . 

18 

98 

112 

128 

181 

168 

172 



νἹ ΟΟΝΤΕΝΊΒ. 

ΤῈΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟΒΒΟΝΙΟΙΕΒ, 

Ῥαβε. 
Ῥτχοΐῖδοο, " ᾿ " . . ᾿ . ᾿ ᾿ . 191 

ΡΑΞΒΤ 1. 

ἰομθδιορίοαὶ ΤᾺ0]908, Ρ : : : : ἢ ῖ . 198 

ῬΑΒΤ Ππ. 

1 ΟἘπΒ. ΙΧ. 8 το 2 Ἐπ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΒΙΒΤΟΒῪΥ ΟΕ ΤῊΒ ΚΙΝΟΒῚΝ ΣΕΒΟΒΑΙΗ͂Μ ΡΒΟΜ ῬΑΥΙΡ ΤῸ ΖΕΘΒΈΕΙΑΗ, ΤΗῈ ΓΑΒΤ ΙΝ 

ἸΤῊΒ ΒΕΒΙῚΕΒ ΟΕ ΚΙΝΟΒ ΒΕΙΟΝΟΙΝΟ ΤῸ ΤΗΒ ΗΟΥΒῈ ΟΕ ῬΑΥ͂Ι. 

1.--ΟἼΔΡ. ΙΧ. 3ὅ---ΟῈΛΡ. ΧΧΙΣ.--Ἤἰδίοιγ οὗ θανϊὰᾶ, : . 194 
1. Οπαρ. ΙΧ. 8ὅ-- ΟἼΑΡ. Χ.--- ΔΙΆ οὗ 560] διὰ ἴαίο οὗ πἷδ μβοῦνο, . 19ὅ 
2. Οπλ». ΧΙ. 1---9.-- ϑανίὰ ἰβ δῃποϊεἰθὰ Κίηρ ἱμ Ἡθύτου, δὰ οοπαιοσα 

Φογβδοσα, 201 

8. 654». ΣΙ. 10---47. ΒΕ οἵ Ῥανίά» Βοζοδς, εὐᾶ, Ὁσίοῖ ἀὐοῦτε οἵ τμοὶς 
ἀρεᾶβ, . 206 

4. 054». ΧΙ]. 1--22.. ὄΤμοὶ οἵ ἕβοοο. Ὁ διδομοᾶ ἐβιοχαβοῖνοα ω Ῥανίὰ 
ἃἀατίπρ {Π0 ᾿ἰξε 6 οὗ 580], . 216 

8. ΟἘΑ». ΧΙ]. 28--40.---ΝΌΣΙΡΕΣ οὗ [6 παστίοσε ΞΙΞ εἰϑοϊοὰ Ῥανίὰ Κίηρ 
ἐπ Ἡφορσοι, ᾿ 221] 

θ. ΟΒΑΡ. ΧΠῚ.--ΧΎΙ.--ΤῊο Αχὶς οἱἑ [1.7] σονοπααὶ ΠῚ ἈΝ ἴο ει ἘΝ 

οἵ Ονοὰ-Εᾶοτῃ, ἀπᾶ τϑσδῖηβ [Π 6 γ6 [ΏΣΘΘ τη ΘΟ [Ώ8, ΟὮΔΡ. χἰϊὶ. (Δοσοὰπῖ 

οὐ αν Β ὑσγθρδγδίίουβ [Ὁ Ὀυϊ]άϊηρ ἃ ουβο, οὗἩ ἨΪ8 ἔβιγ, δᾶ οὗ 

Βιΐ8 σὰσβ ἢ [86 ῬΆΠΠ 80: π68, ομδρ. χίν.), ἴπ Αὐῖκ ἴ8 [θη οαττϊοὰ ὉῪ 
[89 1,ονἱΐοβ ἰο σ᾿ γαβα]θτα ἰῃ ἃ ΒΟ] θσαῃ Ῥσοοθδβίου, ομδρβ. χυ. δῃᾷ χυὶ, 226 

1. ΟμλνΡ. ΧΥ͂Ι.--ΟΗαρ. ΧΧΙ].-- ϑανίὰ πίβηθε (0 Ὀ01ἃ α Τϑωρ]6 ἱπ 
Φοχυβδίθση. Εἴθ τηδῖσοβ [86 ΤΘΟΘΒΒΑΙΎ ΡΓΘΡΑσδέοηβ, θυΐ 186 δσθοϊΐοη 

οὗ {86 θυ] ϊπρ [8010 18 1ο ἔξ ἴον Βοϊοσηου. ΟἾδρβ. χυἱῇ.----αχί. ἔοστι ἃ 
Ῥδσθης οϑίβ οοπίδἰηἱηρ' δοοοπηβ οὗ Πανὶ 8 δσβ, ἷβ οδΐοοσβ, ἄο. . 261 

8. παρ. ΧΧΙΠΙ.- -Χ ΧΎΙ.--- αν τοαῖκοβ Βοϊοσιο Κίηρ. Ὀϊνίβίου. οὗ 
ἴδιο Ῥυϊοβίβ δηὰ 1, ουίδβ ἱῃπ0 ο148868, ἀπ δρροϊηςοῃί οὗἩ (ποῖς ἀυϊθ86, 298 

9. ΟἘΑΡ. ΧΧΥΊΙΙ.---Αοοουηῖ οὗὁὨ [Π6 ΔΤ δπὰ οὗ Πανἱὰ᾿ Β οοοσα, . 816 
10. σἨλΡ. ΧΧΥΙΠΠ].--- Χ ΧΙΧ.-- αν ἀ᾿ Β 1δδὺ ἰῃβίσ  Ο]0}8 ; πᾶ Ὠΐο θα, 3291 

ΒΕΟΟΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ΟΒΒΟΝΙΟΠΕΒ. 

11.-π- Ἐκ». 1.--ΟῊΑΡ. ΓΧ.--- βίο οὗ βοϊοσιοη, 5 ᾿ 338 
1. ΟἨΑΡ.1. 1---18.---οϊοσαοη οβθσβ Ὀυτηΐ- οδτίηρβ ἱπ αἴθοοα; ἱῃ (διὸ 

ὨἰρὮ δὔδοσ [86 βδοσῖῆοθ αοα ΔΡΡΘΒΣΒ [ὁ Ηΐπι, . . 888 
2. ΟΉΗΑΡ.1. 14--17.--- ΒοΙοσαοπ᾿ Β ομασίοίβ, Βουβθιηθα, δηἃ σοαῖ, . 897 
8. ΟΠΑΡ. 11.-ῸΊ 1.--- Το δυϊαΐπρ οὗ 186 Τόχαρ] 6 πὰ οὔμον (κἰηρ8 ὁ0η- 

Ὡροϊοα σι} ἰΐ, 887 
4, ΟἨΔΡ. ΥἹΠ1.. δᾶ [1Χ.-- Βείοῖ ποιΐοοα οὗ ἑαιροτίεῖ εγδαίς ἴῃ ΒοΪοταου» 8 

Ἐοΐρῃ, δοοοππῃί οὗἉ μἷβ τυίβάοσα, Ηἷβ θα], δηὰ ἷβ ρογοΊ. Ηΐ8 ἀθαΐθ, 346 
111.- -ΟῊἼὰλρΡ. Χ.- -ΟῊὰρ. ΧΧΧΥ]Ι .--Ηἰβίοσυ οὗ (Π6 Ἐίηρ8 ὙΠῸ ἀοὐοα ἴῃ 

Φοχύβαϊθσω, ἴσοτα ΒΘ ΒΟΌοδτ ἰο Ζοαοκίδῃ, Σ 865 



1. Οπλ:. Χ.--- Χ]].- -- ͵Παἰδο οὐὗὁἨ 186 δουΐβοσι δηὰ Νοσίβοσῃ ἘΠΊ ΕὔΘΗΝ: 
Ἡϊβίοσυ οὗ Βδμόθοδπι, . 

2. ΟΒΑ». ΧΙΠ]1.---ΑὈἴΐδι, Ἶ ᾿ : ἐὰν 

8. ΟΒΔ». ΧΙΥ͂.--ΟἸἼκ». ΧΥ͂Ι.--Αβο, ς ᾿ ᾿ 

4. ΟἘΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ.-- ΟἘλ». ΧΧΙ. 1.-- Ὁμοβμαρμαΐ,. . 
ὃ. παν. ΧΧΙ. 2---20.-- “ϑμόσασα, . ᾿ ᾿ Ξ 

6. 654». ΧΧΙΙ]. 1---9.--Αμπασίδ, . 

7. σαν. ΧΧΊΤΙ. 10.-- Χ ΧΊΠ, 21.--- ΑἸ μΑΙΙΘΕ, ΑΒααίαΒ Μοίβοσ, 
8. ΘΑ». ΧΧΙΥ͂.--- 968}, . ἢ ᾧ : ᾿ ᾿ 
9. Οπλ». ΧΧΥ͂.-- Απιδσζίϑῃ, ᾿ . 

10. σπαρ. ΧΧΥΙῚ.-- -σζαίαῃ, . ᾿ Ὲ 
11. ΟἜαρ. ΧΧΎΥΙΙ.--- οἴδμδτα, ᾿ 
12. σἨλρ. ΧΧΥΠΠ.- τ ΆΒας, Ἢ 
18. Ἐὰν. ΧΧΙΧ.-- ΧΧΧΊΙΙ.- -οσοκίδ, 
14. σμαρ. ΧΧΧΙΠΙ, ]--20.--- ΜΙ μι αβθοῦ, . 

ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

16. ΟἨλΡ. ΧΧΧΙΠΠΙΙ. 21---26.---Ατοη, . . 
16. ὅπαρ. ΧΧΧΙΥ͂. αν ΧΧΧΥ ---“οβίδ, 
17. ΟἨΑρ. ΧΧΧΥ͂Ι. 1---4.- - “08 όοδ 82, ὃ : ᾿ : 
18. 6Ἠαρ. ΧΧΧΥ͂Ι. ὅ--8.-- ομοίακίτω, ᾿ ᾿ Ὁ ῷ 
19. ΟἘλρ. ΧΧΧΥ͂Ι. 9,10.---Ξο μοί δοίη, ᾿ ᾿ ᾿ 

20. ΟἨΑΡ». ΧΧΧΥ͂Ι. 11---21.- -Ζοάοκίδῃ, 



Ὀἰο  Ζοα Ὀγ (Ὡοοσίς 



ΒΒΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΓ ΚΙΝαδ. 

ΟΒΑΡΤΈΕΒ, ΧΙΠ. 

ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΚΙΝΟ ΦΕΒΟΑΒΑΖ, ΥΥ͂, 1---Ὁ1, ΑΝῸ ΖΟΑΒΗ ΟἿ ΒΒΑΈΙ,; 

νυν. 10---18, ἀπά 22--2ὅ. ῬΕΑΤΕ ΟΕ ΕΠΙ͂ΞΗΑ, ΥΥ. 14---21. 

Το 1. “ἼΗ Ὁ36.284 γοαν οὗ “2 αι, Κίηρ οἵ Φαάαϊι, Φ 6 Βοαμας 

Ὀθοδπθ Κἰηρ' οὐὸς [βγαοὶ ἱπ ϑϑιηιδγία βουθβέθθῃ γϑᾶγβ" ἘΠ ὲ8 
ϑέδίοιωθῃί 18 ἴῃ οομ γϑαϊοιοῃ. τ ν. 10, δὰ ἀοθ8 βοὺ αρτθθ νγ6}} 
Ψ ΠΝ ΘαΥ 6. ΒΥΘΟΠΤΌΙἰβίϊο βίαίθιαθωίβ. { 6 μόδμδζ θθοδτα Κίηρ 
ἴπ πο 284 γοᾶῦ οἵ ψοιβι, Κὰρ οἵ 7 πάδῃ, δῃὰ γχεϊρῃοα βουθαίθθα: 
ΥΘΆΓΒ, 18. 80} «“οϑϑὲ εαηποί ἴον 15 ἀδαῦιι ἢανθ βϑαςοθοαθά μένη 
05 {δ:8 ΤὨτΌπο ἴα [Π6 871} γοὰν οὗ Φοαβῃ οὗ πάλ}, ἃ8 15 βίαίϑά ν. 
10. ἘῸΓ ϑνϑθὴ βῃουϊὰ νγα αβϑιπιθ τὴ Ὑ ἴ8}0]., ατοί., Οὐ8]η}.ν 
δ πα οἴμοσβ, [παὶ «[οαβ]ῖ θθοδπι Κἰπρ' 'η {π6 νοσΎ Ῥαρὶπηΐηρ οὗ [86 
284 γοῦγ, ἀπά [8 βὸπ ψϑβομαζ ΟΠΪΥ αὖ [86 οΪοϑθ οὗ [π6 8718 
γεᾶν οὗ Κίπρ “οαβὶι οἵ Φυ δ}, “6 μοαθαΖ σου! 5111 ποὺ παν 
τεϊρτιοά Ὁ} πἤθοη γϑϑῦβ, Ὑμΐεμ οουϊά ποὺ ροββιθ]Υ Ρ6 οαπηϊοά 
ΔΒ ΒΟΎΘηὔδοτι ὙΘΑΙΘ : 5169, 16 [π6 Ὀορίπηΐηρσ οὗὁἨ δΐ8. τεῖσῃ 16}1 ἴῃ 
ἴμ6 Βορίπηϊην οὗ {π6 γοαι, μἷ8 ἢγβὲ γϑᾶῦ υγοιἹαά ΘΔ ΟΌΥ ἀρτθθ ΜΠ 
1ιθ 284 γϑᾶν οἵ «[οαβὰ, βοσθθΥ ἐπ6 971} οὗ ΤΙ οά8ῃ οὗ πάδϑι πλυβὲ 
μᾶφο οοἰποϊ ἀρὰ αἱ Ιϑαϑί ἰβὶ ρατί σὰ (μ6 Τααγίθθμί οὗ Εἷ8 χορ, 
Τλδ 5"ο]αϊίοη οἵὗἁἨ ᾿ββῃον (4ππαῖ. τι. αα α.πν. 8108), Τυρμιίοοῖ 
(Ορ. 1. 90), Βυάά, (λῥϑέ. ὁεοἶ. 11. 401 4), 560. βοιιπι. δῃά βονυογαὶ 
ΒΑΒθηΒ. (οοτρ. Νίαγον Ἄ“πηοίΐ. αὐ δά. οἷ. νΡ.. 944), ἰ8αὲ 476- 
Βοαδαχ μά δϑβιιπιϑά Αἷἰβ 80η «ξοϑϑῇ 48. σουσοροβὲ ὕψο οἱ" {πτ09 
Υδδτβ ὈΘΙΌΓΟ ἰ8 ἀθαί ἢ, ἀρρθᾶγβ αὖ ὁποθ ἴο 06 ἃ τγαΚ6-8:}ἘΕ, ἀῃὰ 
Ρτοάαεί οὗ ἔϊ6 αἰ ΠΟ], 88. ἰξ σαπ γα ϊοβ ἐπ 6 οἷοαν ψογάβ οὗ γν. 

Υ01.. 11. Α 



2 2 ΚΙΝΕΒ ΧΠΙ. 2---9. 

9 ἀπά 10, δοοογάϊηρ ἴο νγ ον  οἀ5}} Ὀθοᾶπια Κίηρ ΟἸἿΥ αἴ Ηἴ5 
Δ 6 15 ἀθαῖῃ. ΟΧΓ βίδίθιηθπέ, μουγανϑσ, 18 δὲ νϑυίϑηοα ποῦ ΟἹ 
σ ἢ ν. 10, θὰΐ ἢ χὶϊ. 2. ἘῸΓ 68 6 δϑοοπάρά {πΠ6 [ἤτοπο βαῷ 
[Π|6 88π|6 ἐϊπιθ νι ΑὙΒ4}18}}, ἀπά .}ο48}} οἵ πάλῃ θοοαπιθ Κα 
ἴῃ [Π6 Βϑνθηίῃ γϑᾶγ οὗ ὅθι, δοσογδϊησ ἰο νν μΐοἢ ΑΒΔ] 18} τοϊστι 
ΠΘΑΥΪΥ 51Χ {Ὁ]] γϑαγβ: {π6 οῃά οὗ {πὸ ὑνοπίγ-οῖσηῦ γϑαῦθ᾽ τοῖρῚ 
οὔ ὅοπα (κ. 86) πιυβὲ [4}1} ἴπ {6 224 γϑὰγ οὗ «“}οἀ8}} οὗ Φυάαξ, 
ὉΠ]|688 γγϑ ὁἤοΟ86 ἴο Ἀ5811Π16, ΘΟΠΕΓΑΓΥ ἴο {π6 ἄχοά ρῥυϊηοῖρ]6 οὔ οα Γ 
ΔαΪΠοΥ, ἴο γϑοκοη [86 ἱποοπῃρ]θῖθ γϑαγβ 48 σοπιρ]οίθ, ἐπαὺ Φ 6 πὰ 
χοϊστιθά Ἰοπροῦ ἐπδῃ ὑυγαπίγ-οἰρηῦ Ὑθαγβ, ΟΓΥ [0 ἈρΤΘΘ ἴο ἔπ6 1πν- 
ΡΓΟΡΑΌ]6 αββατηρίίϊοη οἵ 360. βομπι., ἐμαῦ Ὀθύνγθθῃ [μ6 ἀθαίῃ οἱ 
δ εἶπ, διὰ [Π6 σοτμτμθποθηχθηΐ οὗ [Π6 τοῖρῃ οὔ 8 διισοθββοῦ, βθυθσαὶ 

Ὑγ66 ΚΒ ΟΥ̓ ΤΩ ΟΠ [ἢ 6]αρθοά. Α11 {π6β86 αἰ βου] 1168 ἀπά οοπίγδάϊο- 
ἘΟΠ8 ἀἰβαρρθδγ, ἃ8 8000 ἃ8 γ78 Δ581Π16 ΔΠ ΘΓΓῸΓ ἴῃ ΟἿΤ γ6γ86, 83π4 
Ραΐ ᾿πβίθδα οὗ {16 284 τμ6 224 γϑὰγῦ οὗ “0481. ὙΠποη Φ6μα 
τοῖρστβα ἐνγθηγ -80 6 γΘΑγ8 Δ 8016 τη 1,8, τυ ἰοῖι 458 ἴῃ 41} [6 
οὗΠοΓ Κίπρβ ἅγὸ βίαιθαά ἃ8 ἐνγθηίγ- σ᾽ γϑαγβ, ἀπὰ “6 θ δᾶ Ζ ΤΑΥ͂ 
Βαγθ γοϊρηιθα ἔτοπὶ ἐπ 224 ἰο {π6 δ 7} γϑὰγ οἵ Φοδβὶὶ οὗ πάῃ 
ἔγοια ἤθθῃ ἴο ὩΘΑΡΥ βἰχίθθῃ γϑαῦβϑ, ὙΠΙΟΝ, δοοογάϊηρ ἰὸ {π6 
Ῥυϊποῖρίθ ἀρονθ ἀοθνοίοροά ἵπ (π6 ἱπίγοἀαοίϊοπ ἰο 1 ΚΙ. χίὶϊ.» 
ΠΔΙΔΘΙΥ͂ 0 Τθοκοι ἐμ γθαγβ οὐ 1π6 Κίηρβ δοοογάϊηρ ἰο ΝΊβαπ, ἀπά 
τυ σοππὲ [Π6 ὑγθοκβ πα τποη 8 Ὀοθίοτθ 88 ν76}} 88 δον ΝΊβαῃι 
88 [Ὁ}] γϑασβ, σγου]ὰ τηακα ουὖΐ ἃ τοὶρῃ οὗ βαυθῃηΐθθῃ γϑαγβ.Ϊ 

γν. 2---9.. 4.8 ΖΑ 5}, νγἸ Κίπρ' νυ ΠΟ]]Υ πὶ [9 ἐοοίβίορβ οὗἉ 15 ργθ- 
ἀθοβββοῦβ, σοῃεϊηπιθά {86 1]]16ρᾺ] σα] ἔαγουβῃῖρ ἱπιγοάποοά Ὀγ Φ6το- 

1 Τηρίοδα οὗ {86 πυπηθοῦ ἐπθηΐν -ἰὮγθ6 τγ6 παρέ 8180 ραΐ ὑνγοπέν - ΟἿ ; 
ἴον 8886 ἔγβέ γϑὰῦ οὗ ἐπ 6 υνῖβα «οἝΒ οοἰποί 468 σπῖτι ἐπ 6 βονπίβ οὗἉ 
ὅΖδθδα (χ[!. 1), ἔμο Ὀϑρὶπηΐπρ; οὐἩ [86 Ὀυυϑηΐγ- οἰ ΜΓ γϑὰν οὗ ὕϑδα τηῖριῦ 
Ῥοββί δ υ [411 ἴπ ἐπ ϑῃᾶ οὗ {π6 ὑνγεπίυ -ἄσβῦ γϑὰγ οὗ ἰμ6 «6188 9 Ό0888. 
Το τοῖρῃι οὗὐἨ 76 μόοϑμαΖ οουπεϊπαϊπρ' ἔγοτα (86 ὑνσθηίυ -ατϑὲ (0 ὑπ {μ᾿ τὶν - 
βαυθηί γ68ν οὗ 7088} πιὶρ αὐ ([μ6η 86}}} τῆουθ θαβῖ!Υ θα βαϊ4 ἰο δπιοιῃὶ ἰῸ 
βϑυθηίθθῃ γθᾶτ8. 0 ΨΌβορμυβ [88 διηθῃᾶθά οὐν ἰοχὺ (Απί. ἰχ. 8, δ); 
ον (μαῦ ἢθ βῃου]ᾶ μᾶνο ἴϑαπά {18 παπιῦϑν ἴῃ 10 18 ποὺ ἃ ργο 8 6 βὰρ- 
Ῥοβίἐἴου, ἔον (818 τθᾶβοῃ, ὑμαῦ [86 ΓΙΧΧ,,, 88 ν06}] 88 411 [π6 ο]14 νϑυβίοῃϑ, 
Δρτο6 τὶ {μ6 Μαϑογοίϊς ἰαχὶ ἴπ {86 πυπιραῦ ὑσοηίγ-πτθθ. 2268 
γίρηοϊεβ (οὨτοπο]. ἱ. Ρ. 847 8.) δηὰ ὙΥΊπον (ΠΕ. ὟΥ. 1. 687 3.) ἀββύχηθ δῃ 
ΘΓΓῸΓ ἴῃ ν. 10, τϑξοστιηρ (0 {π6 ἔδοι ἐμὲ {π6 ἀδίο οοπίαϊποᾶ ἴῃ ν. 1 Βδγ- 
ΟΠ ΐΖο85 τὶ (η6 ἀαγαίίοπ οὗ 7618 τοῖρη, θαΐ ἴῃ ν. 10 {86 ΠΧ Χ, 
μιᾶγϑ, δοοογάϊηρ ἰο εὐ. 414... δοῖαΆ}}γ ἐμ τ γ -πῖπο ᾿ἰπβέρδα οὐ ἐμ σέ -ϑϑνϑη, 
Βαΐ ἴπ τϑίδγθμοθ ἴο ν. 1 τὸ βᾶνϑ δῦονθ ἱπ ἐδ ἰδχὲ ργουϑαᾶ {88 ΘΟ; γΆΥΥ, 
δα {6 τϑδαϊΐπρ' οὔ {86 δα. Α14α. οὗ ἴμ6 1, Χ Χ. ἰπ ν. 10 18 ποξῃϊῃρ᾽ πιοτθ 
(Ὡδη 8ῃ ΔΙῚ ΓΔΤΎ Θπλθηἀαὐϊοπ οὗ πὸ οὐ ἐἶοα] ἱπιροτί. ᾿ 



2 ΚΙΝΟΒ ΧΙ. 3--9. ὃ 

Βοδπὶ (νυ. 3), {π6 Ἰωογὰ οι βεϊβθα 158Γ86] 811}} ΠΊΟΥΘ ἀπά οΡ ἢ15 γοῖρπ 
1ΠΔη πάθον ἢ ργθάθοθββου 76. ΤῊ6 ΙΟΠρΘΓ {Π6 5ῖπ γγὰ8 Θοη- 
ἐπασᾶ, ([Π6 στοαῖον {μ6 τανοἱέ, 80 τη ἔῃ 6 56 ΓΟ τη δῦ Πᾶνα ὈΘΘη 
116 ραπίβμιθπί. ΤῊΘ ᾿πϑύγαπηθηΐβ ἐῃ6 Τωογὰ ΘΠΉρΙΟΥ Θα 85 ΒΟοΌ 68 
ἴον 1βγδθὶ σγϑσθ Ηδζϑοὶ δηᾷ ἢΐβ8 βοὴ Βοηῃδάδαά, ψῇο ὀρργβϑββϑά {Π6 
Ἰππράοῃῃ οἵ 1586] 50 ΒΘ υ θυ  Υ {μαξ ΟΠ]Υ 50 Πογβϑιηθη, 10 συ ]οίϑ, 
δηᾶ 10,000 ἐοοίπηθη πϑ τ Ἰθῖς ἰο Φϑμοαμαζ. ὙΥ̓ΉΘη, 48 [88 ορργεβ- 

βίοῃ σοβ8 ἴο {πθ ῃἰρσῥιοβί, 9 6οδιιαζ βεβουσίξ {Π6 Τωογὰ ἀηα νγᾶ8 
Βοατᾷ, αοα {π86 Ἰμογὰ σᾷνθ 153Γγ86] ἃ βανὶ ουῦ, 80 {μιῇ ὑΠΟΥ Ὑγ6 0 
τεϊεαϑθὰ ἔτοτι ἴΠ6 μδηά οὗ {π8 σι γτγίδηβ, δῃα ἀραῖῃ ἀν" 910 ρϑδοοία}}ν 
ἴῃ {μοῖν ἰθη5 88 θθἔοσβ {ἶπ|6, δ πο σἢ {Π6Ὺ ἀδραγίβά ποῦ ἔγτομῃ 1116 
5[η8 οὗ « δγόθοδπι, δὰ ἐπ Αββθσδῃ αἶβο βίοοά ἰπ β'πηατῖα.---ΟἹ 

ἴπ6 βίπσ, Βα, ἴῃ ΤΊΣΙΣ.» γν. 2 ἀπά ΤΙ͂Ξ σ΄. θ οοῃρ. οἡ 11). 8. ΤΊ|ιθ 

οἤδηρα οὗ ΓΒ ἰπίο ῸΞ ἴῃ δῖ 15 ΔΥΘΙΕΓΑΥΥ. Υ. ὃ. ὈΛΩΣ τ - 3 

(6 ψθο]8 ἔπι; ΘΑΠΠΟΙ͂Υ, οὗ {π6 τεῖσῃ οὗ Ψεβοδμδζ. ΡΝ 
ΘΧροβιίουβ 1᾿πλ0 {Π686 στογάβ : πϑαρΐν, ᾿αἰμαυς ἀυγίπρ 18. τ 80 ]6 
τοῖρῃ (560. ὅ.ἢ., Φ. Π)., ΜίοΒ., ἃ. ἐχορ. Ηδπά.) ; θαῦ νν. 4 ἀπὰ 
ὅ ἀο ποῦ νγαγγϑηΐ {|8., ΤῊΘ βαυϊουν (  ν. ὅ) δίνθη ἴο ({|0 

Κίηράοτῃ οΥ 15γ86] δ [ῃ8 ργαγαϑῖ οἵ ὦ ὁμοαπας ἴβ πο μον πὶ δηρεὶ, 
ΒΟ ἐμ ῥσορἰιοῖ Ε]15Π18, 88 βοπιθ ἐμ] ΏΚ, ποῦ φωΐάαηι 6 ἀποῖδιιβ «]οαϑὶ 
(ϑεν. Βομηι., Βυάά, λ. δοοῖ, 11. 402), ΠΟΥ ἃγθ ψγ ἰο ἀπαάθιβίδπα 
{ΠΕΓΘΌΥ ἃ νἱοίουυ ραϊηθά ὈΥ “6 Ποα]αΖ ον {6 ϑγυίδηβ, Ὀαΐ {Π6 
Τιοτὰ σαν [βγδθὶ] ἃ βανίουγ ἴῃ ἐπ ἔπτῦο βιοοθββοῦβ οὐ 6 μόδα, ἴῃ 
[Π6 Κίηρβ “οϑἢ: δπά “θγοθοδηι, οὗ σσβοπὶ ἐμ ἔστη ν τθοονογθά 
ἔτοτα ἐῃ8 Θ' τΐδῃβ 811 ἐμ6 οἰ 68 ἑαῖκθη ἔγοπι ἷ5 ἔλε μον (νυ. 2), {Π|8 
Ἰαΐίον σϑβίογθά 6 οἱἀ θοχῃάατίθϑ οὗ 15γϑο] (χῖν. 25.) Βὸγ (μαΐ 
βγ86] ἀϊά ποὲ ορέαϊπ ἀβ᾽ 'νθγάποθ ἔγτοπι {π6 ϑ'υίδῃ γοκα ἀπᾶοῦ 
εμοαμαζ, μαξ ἐπα ἐμ Τωοτὰ Πιδά τηθγου οα ὑμοπὶ ἢ τϑὲ ἀη 46 ν οα8ἢ 
δηᾶ “] σοθοδηι, δηα ὈΥ {Ππ|688 Κίῃρθ σγαπίθα {πο ΥἹΟΙΟΓΥ͂ ΟΥ̓́Θ 
{μιοῖγ Θηθημῖ68, 15 βα14 ἴπ {Π6 πχοϑὲ δχρ οἷ᾽ Ταδ ΠΟΥ ἴῃ νν. 22---3ὅ 
δηἀ χίν. 26 ἢ ἀΑοοογαϊηρ ἴο ἐθι688 οἶθαῦ Θχρυθββίοη8 τηϑὺ ἐπ 6 
ἱπάοπηϊία βἰαξθηιθηῖβ οὗ νν. 4 δπὰ ὅ θ6 υαηδογβίοοά, Θβρβοί δ] 88 
[86 τοξδυβηοθ οὐ ἐῃ6 ραββᾶρβϑ αυοίβα ἰο {8688 γϑῦβεβ οδημποῦ ὃθ 
τηϊϑίαϊζοθ. Βαΐ ἔγοτῃ ἔῃ δοτωρδιΐίβοῃ οὐ ἔῃοβθ ραϑβᾶρϑδ ὙΠ Οὐ 
γΘγ8688 ἰῦ [Ό]]ονγ8 ἂἱ {Π6 βᾶπια ἐἶπι6 {πᾶὲ ἐΠ6 Ορργϑββίοπ ψῃϊςῃ, 8ο- 
οογαϊηρ ἰο [γ. 8, Η4286]᾽8 βὸπ Βϑῃηῃδάδά θχϑγοϊβθά οὐϑῖ [βγαθὶ] 
8115 ἴπ [86 εἶπηθ οἵ ἢΪ8 ἔἈ μου τοῖρτι, ἀπά {ππ8 ἐπα Βοημδάδά ἰ8 
παῖηθα, ποῖ 48 ἰκῖπρ, Βαϊ 88 Θθμογαὶ πη ἀογ ἢΐ8 ἔδυ Η8Ζαοὶ. Εν, 

ΑἍ2 



4 3. ΚΙΝΟΒ ΣΙΠ. ὃ---9,., 

δοοογαϊηρ ἴο ν. 34, {116 8Δ]]ονϊδι οι οὐ [86 ϑ'υυΐδῃ γοῖ ἴοὸκ ρμίδθὸ 
Β[ ΠΥ Π Δ ΏΘΟΌΒΙΥ πῖτἢ [6 ἄραι οὔ Ηζαοὶ, ψο ἀϊθά, ποῖ ἀπάοσ 
Φοβοαμα Βαϊ πάθον ἐξ οα8}, ἩΒΘΓΘΈ ΟΠ 088} τυγοϑίθα {ποῦ οοη- 
φυθδίβ ἀραΐη ἔσο [Π6 ϑγτίαπβ. ἜΒΟΓΘίΌΤΟ 8180 ἴῃ ν. 4 οδ] Ὺ ἜΧΩ 

ἰκδς 18 τηϑη!]οηθά. ΟὉΠοοσπί ἢ ΘῺ5 τσὶ (νυ. 4) βθθ οῃ 1 ΚΊ. χῖ!, 

θ. ὝΒΘα ἴε ἰβ βαϊά, ν. 4, “ αοά μιοᾶτά ἴηι, 6 ἸΩΔΥ͂ ποῖ ΒΌΓΟΪΥ, 
ὙΠ Μογογ, αα δορά. Οἱ. ν. 948, αἰἔττα [6 ΘΟΠίγαγΥ : ὑγαίαπι 
“μοῖοηι Ζοπιϊηϊ φιΐάοην ἀορτγθοαΐιιδ 68ὲ, 864 ποπ ὀπαιαϊίμδ, Ὀὰϊ ο6ν- 
τί ΠΙῪ ἀββαπιθ, ἐμαὶ {π6 μϑαυίηρ ἀϊἃ ποῖ ἐαῖκθ ρ]δοθ ᾿πυτηθα διε υ, 
ἐμαὶ 185, [ὴ6 14 ἀ14 ποὺ οοπηθ ἀπάθν Ηἷπὶ, ὑὰ πάθον ἢΐ8 Β0η, ἃ 

188 Ρῃγαβθ τηϑοτ- 5 (υ. 8) ἀπά ν. 22 Εἰ ᾿πηρογαυνο!γ ἀθτηαπί,. 
ΙΝ “' 1Π6Υ νηΐ οαὐ ἔτοτθ πάρ ὑπο μβαπά οὗ Αγαπι," 

{παῖ 18, [ΠΥ τϑῖθ στο] αβϑά ἔγοηι ἐδ ρονγοῦ οἵ [88. Θγτῖδπ8, γγῈ ΓΘ 

ἀκα]! νογθὰ ἔγουα ἐμ ὶῦ ὀρργϑϑβίοῃ, δῃα αἰζαϊηθά ἀραὶη ἴο ὑμ6 Θηΐου- 
ταθῃΐ οὗ {88 δ] εββίπρβ οὗ ρβᾶθθ.0 “ἊΑπά {6 ομι]άγθῃ οἵ ἴβγβοῖ 
ἄν οὶ (860) ἴπ ἐποῖγ ἰθπίβ 48. γϑϑίθγαδυ ἀπ γα γοδίθγάαυ,᾿" {πα 
ἴδ, ἸΟῪ τοῦ 80]6 ἰο ἀνγθ}} ἀραΐπ ἔπ ρθδᾶοθ ἴπ ἐμοὶ μουιβθ8 89 
Τουταοτΐ νυ, ψῖμουῦ Βοΐῃρ᾽ ἀτίνοη οαὐ δηα φαττῖθα δυσαῪ ὉΥ͂ [δ οῖΣ 
ΘΏΘΠ,Ϊ68Β.---Ὗ. 6. ΟΣ ΤΙ͂Β “ τβογοῖθ (πὶ [89 βἰπ οὗ «ογοδόοϑπι 

γα] Καά λ6,᾽ [Παὲ 18, Εὐ ὉβοδΉδ2, ΟΡ ἐδ, ἐπαῦ 18, [5γ86}. ΟΠ ΟΘΥπδρ᾽ 
ἘΠ ἴοστῃ ΓΤ μοι Ηρ (Βερτ. ἀ. Ετὶῦ. Ρ. 185) Ὁπηθοθβ- 

ΒΑΤΙΥ Ἔχρί αἴθ ἃ8. Δ ΘΙΤῸΣ οὗ τγδπιβοσϊριίοπ, σΟΡΑΓΘ οἢ 1 ΚΙ. 
Χχῖ. 21; οὐ 186 Σγγδ 866 οὐ 1 ΚΙ. χῖν. 258. ὙῊϊ8 140} μα 

ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ τϑηηδἰηθά ἄοπι ΑΒΔΒ᾽Β εἰπιβ ( Κι. σνὶ. 88) 88 18 ἀββδίσαο- 
ὕοη ὈΥ 618 ἰβ ποῖ πιοπεϊοηθά.---Ὗ. 1 μὰβ, σίνθῃ τυοῖ ἐτοῦθ ]6 ἰο 
1Π6 οχροβίζοσβ Ο.4 [μ8ρ. ν]βῃθα ἴο σοππϑοῦ 10 ψῖἢ ν. ὃ ἀπά ρ]δοα. 
1 Ὀοΐοσθ ν. 4. Ηουδίραηῦ δηὰ ΠΤ αίῃ 6. ἤανα δοίπα!]ν ῥ]αοοά 1 ἀἴνοσ 
Υ. 4. 55 παυιβί, ἀοοογἀἴηρ ἴο βομα]2 ἀηὰ {Π| Ἔχθρ. ἨΔ. ρίαπο αδιη- 

ἄανο, δοσογαϊηρ ἰο (]61.» ΒΡ 8δο(. ΑἹ] {Πι18 18 ἀυ ̓  γασγ. ΤΟ. 
ΥΘΣΒ6 δίδπα8 ἴῃ [8 τῖρῃι! Ρίδοθ, "9 τηθδῃ8 ἔοσ, δῃὰ 18 ἴῃ βιιββίϑῃιοθ 

αἰἰδομθά ἰο νυν. 4 δηά ὅ, ψ}}1}6 ν. ὁ οοπίδίῃβ ΟὨΪΥ ἃ ἱμβουραῦ βαθου-. 

αἀἰϊπαίε ἰο ν. ὅ, ἴον ψ οι σθάβοη ΘθΌ. βομηι. ψουἹά μὰ δὲ ἴῃ 8. 
Ῥαιθα μοϑῖ8. ΤῊ οοπμθοίίοη οὗ ἐπουρίβ ἰδ βίτα ρ γ᾽ {Π|8: 6 ῃοδ». 

1 ἄδυτον 888 ἀθίδυτηϊ πο (86 ογᾶϑν οὔ ἐβουρβὺ ἴῃ νν. 6 δῃᾶ 7 τηυοῖ 
[00 ΔΥΟΒοἾ4}}γ, ἀπ ονθα ΑἸ ΒΘΙῪ ὑπ : ἐαηιοη ποθὴ γϑοθϑϑογμηξ α ροοοαίϊδ 
«Ἰογοδθαπιὲ οεί. ἐαπιοῃ; ουπϑίαηίεν περίθαογιν ὕζουαιι, υ6. Ἴ. παπὶ «ζοναι 
ἴθεῖι ὕάοονε Ἰηΐεοία πο ροίδγαὶ, 1ϑηαρίαἷθ ἰαηέμπι ἱηιδοοίμέμιπι ατωοϊζέμρ,, 
πιογαί. 



2 ΚΙΝΟΒ Χπι. 10---19. δ 

μιὰζ Βαδοιρβ 188 Ἰμογά, ἀπά {πῃ 1,οχὰ ποτά ἢΐηι, 0 γ᾽ 6 88νν ἐμοῖσ 
Ορρυθαδῖοῦ . . . . ἃπά ρᾷγβ {θη ἃ βᾶν! Ὁ Ὁ ᾿ 
ΑἸΕΠΟΌΡἪ ἘΠ6Υ ἀορατγίοά ποὺ ΠΌτα ἐπι 1Ὁ β'η8 (ν. 6); ἴὸσ Τύρος ΥΓᾺΒ 
οοῖηθ 0 8Π| ΘΣΙΓΘΙΏΪΥ ; 86 (Φ 6 ονϑῃ) μά ἸοΣ ἰο “6ῃοαμαΖ ποὶ 
πιοσθ ἐμαη ΗΗῪ Βούβομθη.. . .- . ἴον {88 Κίηᾳ οἱ 1ῃθ 
ϑγτίδηβ μ84 ἀοβίγογοά {ποι ({Π|6 τϑπιδί ἷπρ πογβοιιθη, ὁμδυοίδ, 
δη4 ἐοοίτηθ.) ὙΠαὶ “ [6 μαά τπηδᾶρ ἔμϑῖα {|κ τ ἀπιϑὶ ἴῃ ἘΠ γ68ἢ- 
ἱπρ," ἀαποίο8 {πο ῖγ ἰοΐδὶ δηπ: ]αἰΐοι, [8. χχὶ. 10 ; Μῖς. ἱν. 12 ἢ; 

Ψ6ν.1}1. 88, Τὴ ἢρσπγαΐίνο οχργοβϑίοη μθ γα, πουσθνθῖ, μαα σοπίδϊ θά 
ῬΑΓΠΥ ἃ ΠῖΘΓᾺ] ὑγαιῃ; ἕο δοοογαΐπρ ἰο Δπὶ. ἱ. 8, Η8Ζ89] μδὰ 
ἄγατῃ ἐγ θβΐῃσ ἱπβυγιπλθηΐβ οὐ ἰσοῃ ουοῦ 86 ΟἸ]οΔά ξ68, ἀοοογά- 
ἴῃρ ἴο 4 Ῥαγρασὶς οἰιβϑέοηι οὗἨ νγᾶγ, οἵ σῃοἢ δχϑῖηρ]88 ὁσοῸγ 6]86- 
τ ΒοΓο, Θομρ. 2 ὅϑὅ'8π). νυ}. 81; “παρ΄ νὴ}. 7. 

γν. 10---18.--- Τῆς δεφίππίηρ, αωναΐζον, ἀπά ο]ιαναοίθν" οὗ ἐδ τοῖσπ 
οὗ ὕοαεᾷ (ὧδ οΥ ΟΝ ἐη 1ϑβναοί. Οἱ {86 δορί πηϊηρ οὗ ἢϊ8 

ΤοΙρῊ 5868 ἔν τοπιδσκα αν. 1.--Οη ν. 11 ὁοΙΏΡ. γ΄. 2 ἀπά 6.--- 
Τῆς νὰν οἵ “085}} τῖτ Αὐηασίδη, ἱπάϊοαϊοα ν. 12, 18 τοϊαίθα χίν. 
8--14., ὙΠ6 βίαπάϊησ ἐογηλα]α Ὸγ {16 οπά οἱὗἁἍ δυθσν τϑῖρῃ ἴ8, ἴῃ 
186 6886 οὗ ΦοΆ5ῃ, ρ᾽δοβά ἰοο βαυγ ἴῃ νν. 12 δῃὰ 18, δηᾶ γϑοῦτβ 
ἷπ χῖν. 15 ἢ, ἰῃέθυσονθη ψι ἢ {πὸ ΠΙβίοΥΥ οὐ ἐμ σεῖρῃ οὔ με 
δον δ Εἴη ρ, ΤΠογ 5811] 1658 δα ϊδ]γ, ΔΙ ΠοῸ ρα 16 βέδη 8 ἤθσα ἴῃ 
ἴμο πσοηρ Ρἷαςο, ἀπ βῃοι]α ῥῬγΟρΘΥΥ [Ό]Π]οῦν δ ἐμ6 οἷοβθ οὗ {πῸ 
ὉΒΑΡίθυ. 

γν. 14--19. ὕπαος «00858 (ὁ Ε]15η8 [61] βῖοκ οὗἁ ἢ18 βίοἰκπθϑβ᾽ 
ἩΠΘΓΘΟΥ 6 γγα8 ἰο ἀ16.᾽ (μόπιαάηιοάιπι τϊσμέφωο ἢοηυΐηὶ 8ιμνι5 
πιογιι8 δὲ πιογ8 (δϑίϊπαίΐα ; 86 οἰίαπι Εἰ δα ἑαπάθηι )ικοία βογέθηι 
ϑοποτὶδ λωπιαπὶ αὐφγοίαυϊέ ἰφίλιαζιεθ»; ὀϑέφιιο ἰαοϊέα ορροξβιὶδιο ἐπίον 
ἔρϑιπι οἱ ἘἸίαπι, ψωὶ υἵσιιδ ἐπ οαἴωπι αδοσπαιι. ϑ6Ὁ. δοιαὶ. Οἱ 
188 πονῦβ οὐ {86 τηογία] βίἽκπθββ οὗ {88 ργορβιοῖ, {π6 Κίῃρ' σδῃ8 
ἄοτα ἴο Ὠΐπι;,---ἰἢ 8 ρασθ ψῇοσο ἘΠιβη8 ΙΔῪ βίος αἀπὰ αἰθά 18 ποῖ 
μδηγ64,---Δηα “( ψεαρὲ ΟΥϑν "18 ἔλθ." ὙΠ686 σου ἀ8 ἃ1.6 σΟΡΔΙΗ]Υ 
Ὡοῦ ν ἢ ΟἹΟΓ., ΘΟ α]2, ἀπά οἴμουβ, ἐο θ6 18 απάογβίοοά : ἄτι 
εἰμ, )ασθπίθηι οϑοιιζανοίι», ἰαογίηιαθ ργο μι, Ὀὰΐ τοθγ οὶ ἰοὸ Ὁ6 
ἴλκθῃ ἴῃ 188 β8θῆ86, μ6 ψϑρὲ βίαπαϊηρ θοϑίοσθ πα, ΠΠ ΠΟ Ά]]γ, ὀν 
μἴπι ᾿γίηρ. Τ Κίηρ Β6]16νθά ἐμαὶ αὔλον ὑπ6 ἀθαίῃ οὔ {π6 ργορῃδί 
[8 πιιϑὲ δποοπηΐεῦ [86 ἀδηροῦ {πγεαϊοπίηρσ 8 Κίπράοιι ἔτοπι [88 
ϑγτγίδηβ, δῃὰ {πογθίοσθ Ἵχοϊδίτηβ, “ἦς ΜΥῪ ἔα μασ, τὰν. ἔα μοῦ 86 
οδιαγῖίοι οὔ 1βγϑϑὶ δὰ (9 μογβοιηθη ἐπϑγθοῦ}" Οὐομρ. ἴῃ τοραγά 



6 9. ΚΙΝΟΒ ΧΙ. 14---19. 

ἴο ἴμ686 τογὰβ οἡ ἴϊ. 12. Ετοῖῃ [818 ἰατηθηξαίίοῃ οὐ ἐπ Κὶπρ᾽ 
ον [Π6 Δρρτοδοβίηρ ἀθαῖδ οὗ [π6 ργορῃοῦ, 11 ἀρρϑᾶγβ [παὶ Φοδβὰ 
νν88 ποῖ δ]ἑορϑί ον ψἱουΐ ἰγαβὲ πὰ [41}}. ϑογίαδβ, ὅθ. βοιχα. 
ΤΡ ΒΕΪΥ τϑηλαυῖκβ, ριέαηιι8 ἐμΐδ86 ἦα8 ἰαογίπιαδ, πόθο ᾿ψροογίδοας 
πἰδὶ φιοᾶ ποτ ρεγγοωονὶξ ἐπὶ ϑογΐᾳ ροθηϊίθπίία. ΤῊϊ5 ἔμ}, ΓΟ ΡἪ 
νθακ, {π0 Τιογὰ δοοθρίθα ἀπά οοπιβοσίβα Πΐπι ὈΥ 8 Ἵμβοσίηρ ὑγο- 
τηἶβ οὐ {π6 ἀγίῃρ ῥγόρῃθὶ. [ἢ ογάθγ ἰο μοὶρ {6 σψϑὰκ (1 
οὔθ Κίπρ, [86 ῥγομηῖβθ 18 οοηπϑοίθά ὙΠ ἃ. 5υτΡο ο δοίίοη. 
“9 ΤΆΚΘ ον δηα δύγοννβ, ἰᾶ Ὁ [ΠΥ μαπὰ ἀροπ {μ6 ον, ὀρθὴ [ῃ9 
νἱπάον οαϑίνγαγα δηὰ βῃοοί, βαϊὰ ΕἸ1888. ἰο ἴτὰ, ἀπά αἴοσ (μ6 

κίηρ μαά ἰαίκθπ (μ6 Ῥον ἴῃ [18 μαηά, ἰαϊὰ ᾿ιἷ8 παπάβ προὴ ἐῃ6 
μᾶπά58 οὗ π6 Κίπρ ἴῃ τοῖκθῃ οὗ [Π8 ρονγοῦ σταητθα ἰο [Π6 δον -βῃοῖ 
σοομλίηρ; τοπὶ {Π| Ιμογὰ ἐπγουρἢ ἔμ τηθάϊαπι οὗ 1πΠ6 χοροί, δπά 
δἀάεά οπ {86 ἀΐβομαγρθ οὗ {π6 ἄστον : ὅ' Απ αὐτὸν οὗ ἀθ] νθδποθ 
ἔγοτι {π6 Τωοτὰ ἀπά δῃ ἄττονν οὗ ἀθ] νοσάποθ ἀραϊηϑὺ ὑπ Οτίδηβ ] 
δηᾷ ὑποὰ ψ10 βηιτθ [Π6 σὺ γγῖδηβ ἴῃ ΑΡΙΙΘΚ ἰο ἀοβίγυοιίοη." ΤᾺΘ 
αἰβομαῦρθα ΔΥΓΟῪ τῦα8 [0 Ὀ6 ἃ Β012}0] οὗ [Π6 Πεὶρ οὗ [μ6 Ἰωογχὰ 
ἀραϊπϑὺ {}|6 ΟὙΤΙΔΠΒ ἴο 61 αὐΐϑοι ονθυίησον, ΤῊ18 ΡΓΌΠ186 [89 
Κίῃρ᾽ νγᾶ8 ΠΟῪ ὈΥ͂ [8 οὐσῃ δοὺ ἴο ἀρρτορτίαίθ. ἘΠ βμα ὑμογθίοσθ 
ἀοβιγεα Ὠἷπὶ ἴο βῃοοῦ [Π6 Τϑυ δ! ΠΙΠ ρ᾽ ἈΓΓΟΥΒ ἴο [Π8 στοιπά, δηά {π6 
κίηρ ἀϊά 50, Βα βίορροά αἴἴεγ βμοοίίηρ [Π6 {Π|γτὰ ἀὐτονν, ἀπά ὑμοτθ- 
Ἐν αἰβρίαγοά [Π6 τυϑαῖζηθ88 οἵ ἢΪ8 ἔα}. ἘῸΓΣ σμθη ἰὉ νγᾶ8 βαϊ ἃ ἰο 
διῖπι, ἐπᾶῦ [Π9 ἀἰβομαυροθά ἀσγονν 5 Ή 1Ε6α ἃ Υ]οἴΟΥΎ νον [Π 6 Κ γίδη8, 
ἴε νγὰβ ϑυϊἀθηΐ οὔ 1056} [παι [86 Το 6 ἀυγονβ Π6 βμοΐ, {μ8 σγδαίδν 
ἀο] νθγᾶποθ, {Π6 Το] νἱοίου68 ψου] Π6 ορίαϊπ. ὙΥ̓́ΒΕη, ὑποσο- 

ἔἴογθ, ἢθ βίορραβά 50 80οῃ, [}:0 γϑᾶβοῃ δου] ΟὨΪΥ 116 ἴῃ (818, {παὺ 6, 
ἀουδηπρ [μ6 οτηηϊροΐθποθ οὗ αοά ἰο 184] 1}18 ῥγοιηΐββ, γθσαγάβά 
ἰΐγαα νἱοίογίοβ 88 [Ππ6 πιαφίηιμι, ΜΙ Ιοἢ [Π6 ΤἸωογτά σου] οὐ πουἹὰ 
δῖνθ πἴτν. ὙΠ6 ργορμοῖ, ἐπογθοσθ, τγὰ8 50} ἱπαϊσηδηξ 
[Π6 σψϑὰῖκ ἔς οὗ [86 Κίηρ, ἀπᾶ ἀθοϊαγοά ἰο μἷπι ἐμαῦ μῃ6 μαά 
ΟὨΪΥ ὈΥ 786 πη 6] 16 ἢ δά Πογοῖπ ἀϊβραγοά, ἀορτγίνθα Ὠϊπηβο 
οὗ τπ6 οομμρ]οίθ νἱοίοσυ οὐοῦ {Π9 ϑ'υγίδηϑ. ΒΥ {}18 ἀἰβεϊποίϊοι 
Ὀούνγθθῃ {116 οβ)θοῖνθ ῥρτοτηΐβθ 8πα ἰ(8 βι ]οἴϊνα ἀρργορτίαἰίοη, 
186 ἀρραῦθηΐ οοπίγαἀϊοέίομ βαένγθθῃ ν. 17 δῃὰ 19 ἀϊβαρρθαῖβ, 

1 Ομπι γέ αρια απΐηιπι βιίηι ροίθηίίαπι ϑγνῖαθ τόση τοριμίαγεί, 
πθ6 ἤάσπι ργουβιιβ δαδεγοί ΕἸἰΐβαθο, ςαἰθϑ 6486 ογοαϊαϊέ, 8ὲ ἰοῦ ζεγῖγεί 
ἸΟΡΎ πὶ, υδρῖδιις μὲ υαἰοϊπίμπι ἱπιρίθτ θέν, εἰ ρίμτος ἰοίμα ἰόντα ἱηιρίη- 
ογεί. ΟἿον». 



2 Κιναδ Χπι. 20, 21. Ἰ 

σι ἰοἢ 5. βοθτ. ἀπὰ ΟἹοσ. ϑηἀθανουγοά ἴο ὀχρ  αἷπ ἴῃ ἃ ΥΘΥΎ υἢ- 
βλιἰδίβειΟΣΎ παδηπον ὈΥ͂ γοβουτίηρ γη..-Ἴν (τ. 17) δέτιϑιι δέν οὐϊοτί 
ἴο {π6 ἀστὴν οὗ [Π6 ϑυγΐδηβ, ἰῃ ν. 19 ὁπ 1ῃ9 ΘΟΠΙΓΑΓΎ 8θηδι, ἰαϊϊονὶ 
ἴο {86 Κἰηράοτη ἀπᾶ πδίϊοπ οὗ {πμ6 ϑ'υτίδῃβ. ΤῺΘ δὐτονν Βμοῖ 
Ἰπγουρῖ ἔΠ6 υϊηάουν ἀπά {π6 Ἰαγίηρ οἡ οὗ ΕἸ] 18}18᾽8 ἢ4Π48 βυπ|- 
ΒΟ Ζοὰ [μ6 ῥγοιηῖβα οδ]βοίνϑΣ τηδάθ ἴο «{0858}}, {μι ἈΥγουβ β]1οῦ 
ἘΥ Ψοδβῇ δὲ ἐμ σγογτὰ οὐ {μ6 ργορμβὲ ἰο ἐπ στουηά, γτϑργθβοηιθᾷ 
186 Ξι ]θοῦγ ἀρρτγορυϊαϊίοη οὔ 018 ργομηῖβθ.,.---Ὑ, 16. ΤΤ' 29 ὙΠ 

“ ὃν “ἼἸΔΥ ἐπῖπο Βαπά προα ἔμ δον." ΔΦῪΠ [9 οατ8θ ἴο 

τάδ, σον ἐμιθπι, ἴο Ἰοδά (2 ϑὅδιι. νἱ. 8), δοθογαϊ ΠΡῚΥ ̓ θγ6, ἰο ἸΔΥ 01, 

88 ἸΏΟΤΟ ἔΓΘαΌΘΏΓΥ ἴῃ Κυγ. ἀπά Αὐτὰρ. Οὐμαρ. Ζ.. (6 7) έδι αὦ ἢ. ἰ. 
δη4 (168. ἐΐσδ. 111. 1281.--Ἶ, 17. “Ορϑῃ {86 νιίμαονν ϑαβιναά, 
οὐ ἰοτατὰ {μι ϑδϑβί,᾽ Ὀγορδῦ]Υ τυ ἢ τοίθγθηοθ ἰοὸ (8, ἐπαὶ {119 
ϑυτῖδη8 ῃδὰ Θβιβ Ὁ] 15η64 ἐποηιβοῖνοβ ἰπ (μ6 Ἐϊαδὲ, μδὰ ἰακϑη, 8}} 
Αἰϊοιά, χ, 82 ἔ. την ΓΙ βαϊναἰΐοπ, 866 οῃ ν᾿ 1. ΝΞ ἱπ, ρου 

Ἄτδῃ, ἐπαὶ 18, ἰονσαγὰβ Ασαπι, δοτηρ. Εἶν, αν, ὃ ὅ21.---Οἡ [0 
εἰϊταδιίοη οὗὈ ΑΡμιοὶς φοπρ. οπ 1 ΚΙ. χχ. 20.--ῦῦ. 18. τ, ἯΠ 

ἐβηθ οα {86 δανίμ,᾽ {πᾶ 18, Βῃοοί {Π6 ΔΥΤΟΝ [0 {Π6 ϑαγίἰ.. 
Οὔὐπιρ. οπ ἐμιῖ8 πιθδπίηρ᾽ οἱὨ γγ3 77 11}. 25, ἰχ, 24: 1 ΚΙ, χχί!, 84; 

1 8απι. χυὶ!, 49 [.---Ὗ, 19. γυπῶν ἴο βυιίδο, ς Βα μβονβὰ {66 ἴο 
818... . »ἴδμοη ψου]άϑὲ θοαὶ. . . Οορρ. Ενν. αΥ, 
ἢ δ44, 

γν. 20, 21. Εγθῃ αἴδν ἢἷβ ἀθαίῃ Ἐ]βμα τγὰβ ργονθᾷ ὉῪ ἃ 
ταϊγδοὶα ἐο Β6 ἃ ργορμοῖ οἵ 186 Τμοτὰά, ἴῃ ογάθυ ἰο ραΐ {Π6 868] 
ΡΟ ἐμ9 ἐγαῖ οὗὨἨ ᾿ἴβ δῃποπποθιηθηΐθ, θβρθοίδ! ]γ ἢΐΒ Ἰαϑὺ 81}}} 
Ὀηἢ 1 6]16 4 ργθάϊοιϊοι. οοποοηΐπρ ἐμ6 οοπαποϑὲ οὗ ἐπ β'γγίδῃϑ, 
(ΟΡ. ϑ'γ. 48, 12---14, Ιῃ (ῃ6 ποχὲ Ὑϑᾶῦ δον {Π6 ἀθδίι οὗ 
ΕἸῖβια [μ6 ἱπμαβίῥαπῖβ οὐ [μ6 οἱτγ, πὰ 18π6 νἱοίμ!γ οὐ μΐοι 186 
Ῥτοροὲ γγαὰ8 θυτίθά, Ὀγσοιρῃ: ουἱ ἃ ἀθδά τηϑῃ ἴο δΌΣΥ ἰπι|. ΒῪ 
{16 νὰν ἘΠΘΥ͂ 88} ἃ τηδγαυάΐηρ; ΡΟ οὗ Μοδθΐξεβ αἀναηοίηρ, ἀπᾷ 
ΟΡΘΠΘ(, ἰπ ογάθν ἴο χϑίγθαϊ ἔγοπι ἔμ πὰ ἃ8 ΒΡΘΘΑΥ͂ 88 ροϑβ81]6, (8 
ὅταν οἵ Ἐ"18Πα, στ ῃϊοῖ τγὰ8 αὖ παπᾶ, δῃά ρὰΐ {μ6 ὈΟΔῪ ἱπίο ἴξ 
ΜΠ} 4}} μαβϑίθ. Βαΐ 88 βοοῃ 8ἃ8 {Π6 ἀδοθαββθά ἰοπομθά {16 ΒΟάΥ οὗ 
ἘΠιθια, μ6 τουϊσοά απᾶ βίοοά ἃρ οὐ μἷἰβ ἔδβοῖ. Αππιοὴρσ ἐπ 

1 Ουΐίο ἀΡ ἰ ἔγαΓΥ 18 ἐμ 6 οομ)θοίυτα οὔ Καὶ ὅβίον (ἰ. Ῥ. 4. Ρ. 98): “'Ρού- 
. ΒΒ08 186 ῬΙ αν ΑἸ ον ΟὗὨἨ ΔΥΓΟΥΒ 18 ἱπίθ αθ4, 88 ἴῃ (μ6 γν 6}}- Κπούνῃ βίουυ οὗ 

(δο ἀγίπρ; Κα. Βθτ, ἐο ΘΧργΘΒ8 186 Βδττποην οὗ [μ6 ἔτο Κίμράοπιδ," 



ὃ 2 Κινα85 Χχιπι. 20, 21. 

1βγδθιξοβ ἐμ6 ἀθδὰ ὑγοῦθ πομον οβοϊοθθα ἴῃ οοβῆηβ Βοὺ οονευθά 
νὰ Θαγί, θα  ΟἾΪΥ τταρὶ ἴῃ ᾿ἰηθη οἱοιῖι δηὰ Ἰαἰα ἴῃ ἐοαιθδ, 80 
{πᾶὲ ὁη6 ὈΟΑῪ τηϊραὶ ἰοῦ ἀποῖμοσ, ἀπ, οα σοϊασγαίΐηρ ἰο 116, 
τνου]ᾷ τοὶ μ6 ὑπ ἀογβα ἔτοτὰ παονίηρ. Νονν, ψῖδῃ τοραγά ἐο ἰῃΐα 
Τηῖνϑο]6, ἴῈ νγὰϑ Ὠοῦ {86 ἀραα Ροάγ οἵ ΕἸ1384, θα {μ6 ᾿ἰνίηρ αοά, 
1μαὲ ράγθ 118 ἀραίη ἴο ἐπ6 ἀ6Δ4 ; δῃὰ {86 οἴἶδοϊ οὗἨ {86 Ὀϊνίηθ 

οἴηπίροίθῃςοθ γγὰ8 ΟὨΪῪ Ὀτοθρας ἀρουῦ ὈΥ σοηΐδοι τ] (μ6 4684 
ἘΠ151.α, απ ἃ ψτὰβ δομῃπϑοίοθα τὴ Ἠΐπ), Ὀθοδυθο (σοἀ νυ ϑΠ 64 ἐμ ΓΘ ΟΥ 
ἴο ΒΠΟΥ 18 ῥθ0}]6, ἐμαὶ 116 Τῖνῖπο ΘΠ οἰο ΠΟΥ ἐπα νγαβ δ σοτκ 
ἴῃ ἘΠΙ9ῃ4 μα ποῖ ἀϊβαρρθασϑα ἔγοτῃ 1βγϑοὶ συ ἱ ἢ ἢ18 ἀθαῃ. ΤΠ 
δρθοΐδὶ οὈ]θοῖ οἵἩ 186 πιΐγβοῖθ Ἰηἀ6θα ννὰβ {{Π||8, ἴο σσῃνίποθ ἴῃ 189 
πιοϑὲ οβϑοίαϑ] πιππο ῬΘΟρΪΘ δπά Κίηρ οὗ {86 ὑγαῖῃ οὗ 186 
Ῥχοπηῖβο οὗ {Π6 Ὑἱοίοσυ ονϑῦ {π6 ϑυστίδηβ, ἡΓΒΙΟἢ 116 ἀγίηρσ ἘΠ] Ι5μα 
μιδᾶ δῃπουποβά ἰο κίηρσ “οαβῇι ΒΥ [86 Ἰαγίησ οὗἁὨ ᾿ἷθ ἤάπα 5 ἀροπ 
1Π6 Βαπὰβ οὗ [μ6 Εἰπρι᾿ ὙΠ6 παυγδῖοῦ ἱπεϊπιαίθβ (118 οδ]θοῖ, 
νὴ θηι ᾿πιιη αἰαίο!Υ δἴζον {π6 δοοουηΐ οἱὐὨἉ [818 τηΐγϑο]8 ἢ6 τϑοονάβ 
186 ἰϑιοσῖςαὶ ἔα] Β] θα οὗἨ ὑπαὶ ῥγοπιῖϑθ (νυν. 22---25.) ΤῊ 
ἀΙ βου. το ΓΙᾺ 8. ΤΩΟΒΟΪΥ τοηἀοῦρά νὰ Μδυγογ, κ(ἢ9 γρατ 

ολπιθ," ἔοσ, “(ἤθη [86 γϑὰγ οδιθθ." ὙὍμ ΓἸΧΧ, ἀπά Ομα]ά. 
ἜΧΡΓΘΒΒ [18 8686; οἢ [Π6 σΟΒΕΓΑΓΥ ὅπ Ὑ Ὸ]ρ. ἀπά Κ'ΥΥ., ὑπ ἧρδο 
απηο, 85 16 [μον ᾿ιδα τϑδὰ ἌΡΙΡΥ Αὖ 4}} ονθπῖβ Εὐνγα] 8 θχρ  δῃὰς- 

ἴίομ 15 ἴο Ὀ6 τρ)θβοίθα ; “ἐ 1Π0} τγϑῖβ ψοηΐ ἴο οοπηθ ἴῃ {86 οοπηῖηρ 
οὗ ἐπ6 γϑᾶγ ()Ὰ ὑπ)ῖη..), ἃ γ θαυ οομηΐηρ᾽" (Κιαῖυ. ατ. Ρ. 528), 1685 
οα δροουπ οὗἉ 1Π9 οἤδηρο οὗ ἐδκῦ, 88 οἢ βοοοπηΐ οΟΓ 1Π8 86η86 ποῖ 
βαϊπην [89 οοηίοχί.---η  ἶσρμη ΤΆΘΔΠΒ ποῖ, κ΄ [ΠΥ οαϑέ,᾽ ἃ8 1 ἐῃθ Ὺ 

μά ἤπηρ {πΠ6 Ὀοάγν ἰηΐο [Π6 σταγθ, Ὀαΐ, ἔπϑν ἀοροβιἐθα 16 στ [ἢ 4} 
μιαβι6.---ο Ρἤγαβθ ἸΡν Βεϊοηρσβ ἴο 1πΠ86 ἀθβογιρίϊνθ, 48 ᾽ξ ὑγϑῦθ 

Ῥίοίογῖαὶ δέν ]6, [π6 ἀθδα σᾶπιθ δἀπᾶ ἰουομθα τε 85 [πὸ ἀθϑαᾷ οδπηθ 
ἴο ἐπ6 Ῥοπθϑ οὗ Ἐ"15ηα, ἢ ἰουομοά ἐπθπὰ, Οαἰξθ ἀπϑαϊξαῦ 6 

1 Μδην ἔτοιῃ ΕΡῃγαὶπι ὥὄγυ. δὰ Ῥβουδο- ορίρῃδη. 6 ργορῆ. α. θ ἴο 
Κύβίοσ ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ δββίρη 88. ὑ86 οὐήἠθοῦ οὗ (818 πηΐγϑοὶθ, ἰο βου ἐμαὶ 
ΕἸΙΒΒα ονϑῃὰ ἴπ {μ6 ρτᾶνγθ βυγραββθᾶ ᾿ἰβ τηδβίο Ε"178 ἢ} ἴῃ τωϊγδου]οιβ 
Ῥονοῦ, ΟΡ ἐμαὶ Β6 νγὰβ 80]6 ἰο ἀο ποῃᾶθυβ ἴπ (π6 στανβ, Ὠθοδιβθ δ 
Ῥοβδβοθββϑᾶ (86 βρίτῖ( οὗ Ἐ]17 6} ἴῃ ἃ ὑνοῦο ] πιθᾶβαγθ. Βαὐ (δ βρίτῖἐ δυὰ 
οὐ]θοὺ οὗἉ (πιὲβ Τηῖγ 8616 ἃγθ δοπιρ] ϑίθὶυ τηϊβίδϊσθπ ΒῪ (86 ται οῃ δ] 1θὲ8, το 
Ὴ ΓΒ Βδαον (μοθν. ΜυίμΟΙ. 11. ». 197), 188 ὁχορ. ΗΔ}. δπᾷ 724 μὴ (Εἰη]. 
ἀϊ, 1,0. 261) ργοποῦποθ {86 ἀθοθαθϑᾶ ἰο Ῥ6 ὁηὴ6 Ἀρρδυθῃ! !υ ἀοϑά, νῆο, 
σι θη Β6 ν 88 οαδβὺ ἱπίο Ε]188᾽8 ργᾶνθ, νγγ88 ὕσοιρηῦ ἰρ Ηΐβ Β6Π868 δθᾶ 
τοβίογοα ἰο δῃηϊπηϑίϊομ ὈΥ [(ἢ6 τουρᾺ Βμοοὶς οὗ {Π6 ΒΟΥΘσθ 18]],. 



ὦ ΚΙΝΟΒ ΣΙΥ. 1---4, 9 

ἐμοτοίοσε 15. ἐπε οοη]θοίυτο οὗ Ηϊσὶσ ΓΝ (Βερτν. ἃ. Κιίϊξ, ρ. 

1210 ᾿ 
γν. 33---25. ὙΠ ν. 232 σοι. νυν. 4 ἀπά 7 δηᾶ 19 σϑιιϑυκθ 

1Ποτθ. ἰραδδιιυϊέιν ἦοο ἄ6 ()αδαοίε αα οῳὩροποηάμηι σοπιρίδηιοη- 
ἕωπι γτορἠοίίαο Εἰδα. Ὑ. 28 (ἴΞ Οπ δοοουηΐ οὗ ᾿ΐβ σονθηδης 
τα Ὑἢ (Π6 ραίγτο 8, {π6 Τυογὰ ἀϊά ποῖ γοὶ τοθοὶ 1586] 
ἴτοιῃ 18 βρη, 88 ΤΠΘΥ οοΥ ΔΙ ΠΥ ἀθϑοσνϑα ὃν ἐποὲν οὐβηδίο τορο]- 
Ἰοη αραϊηδβὺ Βΐπὶ, θα πον ἀραίῃ ἀνοσίθα {Π6 ἐπιροπάϊηρ ἀοδίσαο- 
τίοπ ἔρουα ὑθοτα ὈΥ (86 ἀθϑίῃ οὗ Ηδζα8]. ΕῸΓν ἢ18 801 8} ἃ βιιοθθββον 
Βεημδῆδαά νγὰβ {γθθ ὑΐπη68 ἀθβαϊθαᾳ ὈῪ «“οδβἢ, 88 Ἐ]18116 δὰ 
Ῥιοιη864, 84 τηυβῦ πᾶν ΒΓ ἀογϑά ἰοὸ [Π9 18γ8 6 1168 4}1 [Π6 οὐε168 
οοπααθυθα Ὀγ ΗΒ ἔἈΓΠοῦ ὑπάθν 6 ῃοαμαζ. ΤῊ οἰτἰθ5 σης ἢ ΗΖϑοὶ 
οῸΚ δοτα «6 Ποαῖαζ ἀγτο ποῖ πδῃμθᾶ : ουὐϑῇ πάρ “Φ6}π| 6 δά 

οοπαιογθά 4}} ΑἸ]οαά (χ. 88), ἀπάθγ “6 ῃοδμαΖ ργο Δ ΪΥ 4180 ἃ 
φαγὶ οὔ 6 οοπηίτν οἡ ἐῃἷ8 5:46 οἵ {μ8 «ογάδῃ, 88 "6 μιαά οαττῖθά 
ΔΎΓΑΥ͂ ΔΙ τηοϑὲ Πΐ8 ὙΠ 016 ἀττηΥ (ν. 7.) «7ο088}1 γθοονϑγοά {8686 οἰ ἴ688 
δοτα Βῖπ|, Ὠ15 βοη Ψογόροᾶπὶ (Ἰ]6Θδᾶ α͵50, οοιαρ. κχῖν. 2ὅ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙΝ ΧΙΥ. 

ἘΕΙΟΝ ΟΕ ΑΜΑΖΙΑΗ͂ ΚΙΝΟ ΟΕ σῦ  ) }Η, ΥΥ. 1----22, ΟΟΜ}Ξ. 2 ΟΗ1Ε. 

ΧΧΥ., ΑΝῸ ΟΕ 5ΕΒΟΒΟΑΜ 1]. ΟΕ ΙΒΒΔΕῚ ΥΥ̓. 28 ---29. 

γν. 1---4. Αινηαζίαῃ οουλθβ ἴο {Π6 βονυθχιρῃίν ἴῃ [ἢ6 βθοοπά 
ραν οἵ “οδβὶι Κίπρ' οὗ Ιβγ8θ], ΑΒ δοςογαϊπρ' (ο χἱδ!. 10 (οομρ. 
ΟἿΓ ΤΟΙΏΞΥΚΒ Οἡ ΧΙ]. 1) «΄οἀ8} οὗἁἨ 15Γ86] ββοδπια Κίῃρ ἰονγᾶγα8 [Π6 
ἐπα οὗ πὸ (μἰτγίγ-βονυθηίῃ γϑᾶσ οὗἩ 9 οΆ8}} οὗ 9 υἀδ, Απηαζίδῃ οἂπ 
ΟἾΪΥ Βᾶνθ δϑοθῃάβα [86 {πτὺπθ ἴῃ {Π6 Ββοοπὰ Ὑϑδν οἵ «}085}} οὗ 
Ιδβταθὶ, 1 818 ἔδιβογ Φοαβῃ ἀϊὰ ποὶ τεῖρῃ ἐμἰγίν-πῖπο {Ὁ}} γθᾶγ8. 
Νον εἶθ τεῖρῃ ἰ8 οασίδίηυ, χἱϊ. 1, βίαϊθα δὲ ΠΟΤῚ γϑαῖβ; Ραΐ 
18686 ΤΟΥ γϑαῦβ ΤΩΔΥ, δοοουἴηρ ἰο [6 ἀρονθ-τηθη ]οπθα ρῥτΐη- 
εἷρίθ οὔ ουγ δυῖμον ἴο ρῖνα [π6 συτταηΐ γθ6878 88 δοπηρ]θῖθ, πᾶν 
διιοιηοα οπἱγν ἰο 8δὲ οἵ 883, ἴὰ οα86 (Πα «{ο048]} δἰίαϊπρά ἰο 
{Π6 Βονθυδί σης ἃ σοΌΡ]86 οὗὁἩ τηοπίῃβ Ὀοίογθ Νίβαη, ἀπά ἢἷ8 ἀθαίῃ 
ἀραῖῃ Οσσυγγρά ἃ ἔδυ τη τη αἴθ Νίβαπ. ὙΠοτο 15, {ΠΟ ΘΟ Τα, 
πὸ πορά οὗ [π6 Βγροιμοβὶβ οὗ ἃ σο-σθρθηου, ΒΙΟἢ 18 ἱπ ΠῸ ν ΔΥ͂ 
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ἱπαϊςαϊοα ἱπ ἐμ ἑοχέ, ἐβοῦρὶ οιαρίογθα Ὁ Ο. 8 1.6ρ.. 56. 
β΄οθπι., Πρ (Ορρ. ἰ. 90) ἀῃά οἰδιθτβ.---Ὗ. ὃ ἢ. Απιαζί δ 8 τοῖσι 
νγ88 ἐμοοογαίϊο, ἐποῦρὶι 1 νγα8 ποῦ |ὸ Ταν 48, Ὀαΐ τοβϑιῃ ]6α [π8ὲ 
οἵ 8 ἔδί μον Ψοδβ}}, {πδὲ 18, 1 θαρϑη νγγχ6}} δῃὰ ϑπάβθά βδάϊγ. Βοίᾷῃ 
Κίπρβ [6]1 ἱπίο ἰάἀοϊδίγυ ἰπ 86 Ἰαὐίθσ γϑᾶσβ οὔ ὑπεὶγ βονογοϊ σιν. 
Οὐοποογηίηρ «0888, 866 οἡ χῖϊ. 8; αὶ Αἰπηδζίδῃ ὑογβρρεα ἐμ 6 
1418 οὗ [π9 ΕΔοπιῖύο8, 2 ΟἿ γ. χχυ. 14 δ΄., ἢ 18 ἐμογοίοσο 2 ΟἿ σ. 
Χχν. 2, οδμαγδοίοσζοα αυϊίθ σουτθοῖγ, “Βὸ αἰά ἐμπαῦ συ ΐοῖ νγὰ8 
τῖριρ ἴῃ Ἐπ ΘΥγ68 οὗὨ 1116 1,ογά, ΟὨΪΥ ποῖ 1 ἃ ὙΏΟΙΥ ἀονοῖθά 
Ἀραχῦ ; 566 ΤΩΥ̓ 800]. Ὕ εγ8. Ρ. 888. 

γν. ὅ, 6. Αἤδγ Αὐηαζίδῃ πὰ οοπῆγιηθα ἢΐβ Κίησαοτα, Π6 
ἀνθησοά [μ6 ἀθαίῃ οἵ [18 [0 ΠΡ ὈΥ {886 δχϑουϊίοῃ οὗ ἢΐ8. τωυγ- 
ἄσγοσβ, θαΐ δαμογοὰ ἐμογθίμ ἰο {π6 ἰὰτν οὗ Μοβοϑ, δηὰ αἀϊά ποῦ ρῃΐ 
ἴο ἀθαίῃ {πδῖν Ομ] ἄνθη, 88 πὸ ἀουδὲ οὔἴθη οσουγγοά δηὰ τγ88 
4υλίθ ΟυβίομηΥΥ͂ ἰπῃ ἀηίααϊγ, οορ. Ηᾶνοση. Οὐ. οἡ Ὅλη. 
Ῥ. 224 αὐπὰ Μίοϊι., Μοβ. ΕΒ... ρ. 2 Ε΄, βϑοδιβα [ῃ9 ἰὰνν (Ὠϑαί. 
χχῖν, 16) ργθβοῦῖρθά, “ΤῊΘ ἔΓΠΕΣ 584}} ποὺ θ6 ραΐ ἔο ἀθδί (Ὸ 
ἴμ6 ΟὨΠ]άτθη, ποῦ {86 ΟΠ] άγθη Ὁ {π6 λέμοσβ, θα ΘΥΟΥΥ τπᾶπ 
888}} ἀ16 ἕο ἷ8β οσσῃ βἰπ.Ϊ ΤῈΘ οἰδηρθ οὗ χη ἰμΐο γγϑὴν (Κογῦ) 

δοοογαάϊηρ ἰο Ὠϑαΐ. 15 ἴο θ6 γαϊθοϊθά οῃ εὐἱθοαΐ στουηάϑ, 
Υ. 1. Ὑπὸ ὑυῖθῦ πρίϊςθ οὗ [π6 δομᾳαεβὶ οὗ {}|6 ΕἸΔοχηϊίαβ πὶ {116 

γ]ογ οὗἉ 8α]ῖ, ἀπ {π8 ἰακίπρ' οὗ [π6 ὕονγῃ 618}, 18 οοτωρΙοίθα ὉῪ 
2 ΟἸινυ. χχν. θ---16, γβοποθ γγχα ἰθαγη, {πα Ατηδζίϑ νυ Ἰβῃθα ἴο 
Βυθηρίῃοθη ἢΐ8 ΟΥ̓ ΥΘΣΥ ΘΟΠΒΙἀΘΙΡΆΡΙΘ ἴογοθ ἔῸ {Ππ|8 γᾶ ὈΥ͂ 
100,000 τηθγοθμαΓΎ ὑτΌορ8 ΠΌμα [8γ86], θαΐ αὖ {π6 ναγηὶηρ οὗ ἃ 
Ῥτορϑῦ βθῃῦ θδοὶς {π6 εἰν 1βγδθ 068, νυ μογθαροι ὑΠ6 0 1ἢ ΔΏΡΕΓ 
ῬΙυμάογϑα βονογαὶ οἱ ῖθβ οὗ «πᾶ δῃ 5[6 7 ΤηΔ ΠΥ ΠΊΘΠ; ΘΟΠΊΡ. ΠΩ͂ 
ΔΡΟ], Λ΄ γ8, ρ. 299 δῃά 447.---Τὐπάον Φόγαιι {πΠ6 ΕἸΔοιηἶο8, ἡγυ μοὶ 
Ῥανιὰ μα αἰ5ο ἀθἔβαϊβά ἱπ [Π6 νϑ]]6ὺ οὗ 85] ἀπά [μθη βυθ]υραίεα 
( ὅδμι. νἱϊϊ. 18 ἢ: 1 ΟἾγ. χυὶῖ, 10 ἢ), δά χϑνοϊἑβά ἔγομη {86 
ΒΆΡΓΘΙΩΔΟΥ οἵ ξ΄ 6Ἃ4}} (11. 20 6.) ΑπιδΖίαἢ ἀπάονγίοοκ ἰο τθάποθ 
ὕμθπὰ ἃραΐῃ πηάον 1118 βνγᾶγ, δι βιιθοθθάθα 50 ξᾳγ, ὑμαΐ [6 
φούα]]γ τουΐθα {Π|6 1 ἀγπὶν ἀπα ἰοοῖς {ποῖν οαρί α], 8ο {πᾶὲ Πἷ8 β0- 
ὈΘΒΒΟΥ [Π2ΖΙ ἢ νγὰβ 8016 ἐο ᾿ποογρογαΐβ [π6 Δοιηϊΐθ βεαροτὲ Ε]ΑΙΩ 

1 ΤῊΘ ροοῦ δνδβίοη, ψυ ἢ τυ αἰοι 46 ΥΥ οἰίο (Βείέτ, 1. 167) δῃἀοανουγοᾶ 
ἰο 8θὺ 88:46 186 ἔογοβ οὗ {μῖ8 ἀϊγθοί σϑέδσθποο ἰο [88 αν οὔ Μοβθβ 88 ἃ 
Ῥτοοῦ οἵ 1Π6 εχἰβίθποθ οὗ {πΠ6 Ῥοηίδίθαοα ὑπᾶθν Ατηδζίδμ, Ηογίζ. ἱ. ρ. 
4. Ρ. 87 Β΄, μα ΔΙγθδα  θβυϊτηδίβα αἱ 118 πσοσίμ. Οοιηρ. α]δο Ἠδνογη, 
1. 2, Ρ. ὅ96. Ε 
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δραῖτι ἱπίο Ηἶϑ Εηράοπι (ν. 22.) προσ "Ὰ ἴὸσ τ] ΝᾺ Ω 
ΟἸτ. χχν. 11) 86 βα! ένα ἴ8 [86 ΟἿΟΣ δἀϊασοηὶ ἴο [86 δτοαὶ 
8810-}}}, ἔτγο ἀπά ἃ μα]Ρ ᾿ιοὰσβ ἴοπρ, Κπαβμπι [Πθἄστι 

γ 9 ἴῃ [π6 βου οἵ {π6 Τοδᾶ 368, ῃ] ἢ βοραγαϊθά ἐπ6 ἰδγ- 

τ  τουῖο8 οὗ Φ πάλῃ δηὰ Εάοιῃ (οομρ. Βοῦ. Βα]. 111. Ρ. 24 [.). » ὍΣ 

ἡ Πέτρα ἴδ οἴ β6ἴδῃ οσ Ῥοίσα νγαβ τηοϑὲ ῬΓΌΡΑΡΙΥ (868 ΠΕ οὗ 
186 Ἐϊἀογηῖνθβ, 88 αἶδοὸ ΠΌση {1|6 ΤΌΣ ἢ οΘμΌΓΥ Ὀοέοσο ΟἸσῖβϑὲ οὗ 
186 Ναθδίμθαηβ, ἀπ αἴδοσναγβ οὗ Αραδία Ῥοίναρα, ἃ στεοαῖϊ δπὰ 
ΕουτΙβῃϊηρ σοτητηθγοῖα] ἴονσῃ, ὙΠῖσἢ 18. 4180 ἔγτοτῃ ἐμ ἔσσῃ ἰο 
186 ΣῈ σΘμίαΓΥ οὗ [π6 ΟἸ  ἰϑεῖδπ ογὰ πᾶπιβα 88 [ῃ6 πιείσορο! απ 
Ἄσδυγοῖ οὗ Παϊασϑέϊπα ἑογίλα. Τὶ ἀογῖνθβ 1(8 Ὥδπλα γοοΐ ἔτοπι 18 
εἰἐπδίϊοπ ἀπ πιοάδ οἵ δυομιτθείασο ἀοοοσάϊηρ ἴο βϑίγαθο (χυΐ. 
4, 21) 1Ὁ ἸΔγ “οῃ ἃ ρ]δοβ οἰ μυν 886 Ηδὶ δηα 1ϑνθ], θαῦ βασσου θα 
ΒΥ τΌΟΚΚ8, Τβιηρ' ΒίθορΙ]Υ ἔγοιῃ στ που, θαὺ ΤΠ 8864 νυ πὶ ἈΠ 
οορίουβ θυ πίδϊ 8 ῸΣ ἀδΙ]Υ 88 ἀπά [Ὁ τγαϊθυΐηρ [Π6 σαγάθηβ᾽ 
(βἰ πα ]]ν ῬΙΙπῖαΒ ἴῃ Βοῦ. 11. Ρ. 181), οὐ {π6 ϑαβὲὶ βἰ46 οὐ [Π9 
ΟΠοΥ Ἰοαάϊηρ ἴο [π6 Ε]δηο σα] δ ἀροαὶ ἔνγο Ἰοηρ ἀαγδ᾽ )ΟΥ ΠΟΥ͂ 
ἀϊβίαπι ΠτΌπῚ [Π6 ΒΟΌΪΠΘΓη Θχίγθια τ οὗ {πὸ Το α ὅθ. [08 [ΌΥπιοῦ 
ΒΊΟΥΥ͂ 18 αἰἰϑβίϑα ὈγῪ 1π6 τηδὴν 8016 Πα] 4 γυΐη8, σοι 511} οχὶδὲ 
πάρος [Π6 παῖηθ ὙΥ ΔΔΥ Μιιβα, 84 σγοσα ἢγβι ἀἸβοονογθα ἴῃ πιοάθιῃ 
ὔτηθ8 ὈῚ Βατοκματάι (Βεῖβ. 11. ρ. 708 81), αἴουνναγάβ ΒΥ τΌγ ἀπά 
Μδηρῖοβ, Γμαρθοσᾶθ, ἀπά οὐμϑιβ, ἀπά α8ο νἱϑβι θὰ δηὰ ἀθβουῖθθα ὈῪ 
Βοῦ. ({ϊ. ». 60 6.}} [Ιπ {86 ἰαἸηρ οὗ ϑϑαμ [Π6 τουηδίηϊπρ ρατὶ 
οὗ [86 ΕἸΔοπιῖίθ σιν, 10,000 τηθη, νγβ Ὀγο ]Υ ἰάθη οαρίϊγθ 
Δη οὐδὲ ἄοτπ ἔοι Ε|ι9 ἰορ οὗἉ {π6 τοοκ συ Βῖς ἢ 88 τουπα [86 ΟἸΕΥ͂ 
(ὦ ΟἸισ. χχυ. 12.)3 Τὴ πᾶῃηθ ὈΒΠΡΣ α 1960 διιδαοίιηι, ἵπι θυ 

1 0 ἔδο 1ΔθηιῖΥ οὗ [86 ταΐπβ οὗ Δάν Μυδα, οα]] θὰ “( γαϊ 8 Μογεῖ" 
δύθα ὈΥ (86 Οτυβδάθσθ, πῖτῃ {886 ἀποίθπέ Ῥοίσα, οοπῖρ. ΒΡ. 11]. Ρ. 
128 8-, πίιθγο ἐμια Εἰ βίουϊοδὶ ποίῖοββ οὗ [818 οἰτγ ἀτὸ δάμη σα] οο]θοἰοά, 
διά Ρ. Ἶ60 ΕΞ, τσΒόγο ὑλ6 ἀποβέϊοῃβ οομοθΡηϊηρ [86 νΑΥΙΟΙΒ ὨΔΠΊ6Β ρίν ῃ 
το Ρείγα, δὰ, σοποορηΐηρ (86 ἐγδηβίθγθμοα οὗ (86 πϑῖηθ Ῥοίγϑ ἰο οἵ 
Ρίδοββ, ἅτ ἀἰβοιιββθᾶ νυ ἢ ρτθαὺ Ῥτοϊοππᾶμοξ8. Βυτοκμαγάί πὶ {86 Ὁ. 4. 
αἱ Ρ, 104 μδ8 ρίνϑῃ 8 ρδῃ οὗ {8686 τυΐπβ.; {πδὲ ἀοδίρηρα ὃν Πϑρογάθ 18 
6.11} θούίον, τ μῖο 18. 8180 δἀορίοα ἴπ (μ6 τιᾶρ οὗ Ασδθίδ δϑιοηρίπρ' ἰο 
οί ηβομ᾿ Β Ρϑθβίϊπο. 

3 Μονοῖβ (Κυῖϊ, {Ππίογβ. Ρ. 81) υίβιιθβ ψϊτβοαΐ πϑοθββί ἐν ἰο οογτθοῦ 
{818 Βἰαἰθιηθηὶ οὐἨ ΟἾγ. ὈΥ [Π6 δϑϑυϊηρίίοῃ οὗ {π6 τ υϊηρ οὗ ΓΝ 

ὈΡΡΝΙ Ῥοΐηρ τορϑδίϑα {βγουρ ἀερνὰ, ἕοσ ποι ἐβογο 'ϑ κὸ τα ἢ 
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ἐμδόπι τοἀαοέμπι (ςορ. (168. ἐλό8. 11. 1244), υ] σοῦ Ατηδσίδα 
Δρρ] θα ἐο {μ6 οἱξγ, νγὰβ παίαγα!!γ γοίαϊ πο ΟὨ]Ὺ 80 Ἰοπρ' 88 {δ8 
οἷτγ τουγαϊμθα ἴῃ ἐπ6 ρβόνσοῦ οὗ {Π6 «6 νν8, (λαΐ 18, 61] 86 (ἴτη8 οὗ 
Αδιας (σνΐ. 6), δπᾶ {πογϑίογθ ἀοθϑθ ποὺ ἃσαὶπ ὁσσυσ. «ΓΈ 866] 
βἰρπιῆα8, τηογθουθῦ, α͵80 ἃ οἷτγ 'π {86 ὑγῖθ6 οὗ δ πάδἢ,, 498. χν. 88. 
ὙΠ6 ρῆγαββ ΤῊ ὈΥΤΙῚ ἪΨ Ῥτονθδ, {πογθογθ, ὑπαὶ (Π6 Ἡϊβίοτυ οὗ 

Αὐπαδίαίι τσᾶβ νυσϊεθη, ἱΡ πος ἴω 1118 εἶπιθ, αὐ 1θαδὲ ΥΘΙΥ͂ 800η δου 
1.18 ἄθαῦι. 

γν. 8--10. Αἴον ἐἶθ δοηᾳυοδὶ οἵ [Π6 ΕἸ Δοχμη 68, Αὐπαζίδῃ 
εηραρθά ἴῃ ἃ νγϑσ Μ]Ὲ} “7 0885]} οὔ 1ϑγδεὶ, νοὶ μα δὴ υπίογίαπαῦθ 
ἴβϑιιθ ἔοσ ἴω. ἢ δχίθγῃδὶ οοοδβίοῃ οὗ ἰδ, τ] ἢ ἰ8 ποΐ πιθη- 
τἰοποά ἴῃ οἿΐ παγγαίίνθ, νγᾶβ ὈΡΓΟΌΔΟΙΥ ρίνθη, 88 [86 ΕΔΌΡΙΠΒ Βὰρ- 
φοβοά, ὈΥ͂ 1π6 Βοβ Εἶθ. σουαμλϊ θα ἀραίϊηβὲ  πὐἀδῃ ὈΥ ἔπ ἀ15- 
Ταϊβθθα ΠὩΘΥΟΘΏΔΥΥ ἰτοορβ οὗ βγαϑὶ (2 ΟἸιγ. χχν. 18); θαΐ [86 
ῬΓΟΡΘῚ ἀηᾷ ἄθοροὺ ριοῦπαά νγὰβ ργϊάθ ἃπά 1ῃβοΐθηοθ, ὙΠΟ Απλᾶ- 
χίδἢ, ἰπ σομϑθαπθηδα οὗ [εἷ8 νἹοίΟΥΥ Οὐ ον (Π6 ΕἸ ἀοσαῖῦ68, Δ]]ονγθά 10 
βίθαϊ ἀροῖ ἶπὶ ἀπ ΟΑΥΤῪ Ὠΐπὶ 50 ἔᾺΓ {πδὲ μ6 ποῖ ο]υ, ἐογροίεηρ 
τη9 Τιοτά ἢἷ8 αοά, ἐο σβοπὶ δἴοηθ μ6 ονδά ἐιῖ8 νἱοίουυ, γγου- 
Βρρϑά τπ6 ΕἸΔογηῖίο [018 ἔδίκθπ ἴῃ ὙὙᾺΥ 88 ροάϑ, ἀπά ΒΥ [μγϑαίϑ 
τοαπορά ἴο 86 ποθ [86 ρυόρμδϑὶ γγῆο οϑηβαγϑα [818 1 ο] τυ (2 ΟἾγ. 
χχνυ, 14 6), Βαϊ 4180, ἰπ {π6 ρτουα οοπβάδποβ οὗ ᾿ἷ8 πρσῃῦ, οἢ4]- 
Ἰοηροά «70088}} {π6 Κίηρ οὗ 1βγ86] ἰο σασγ. Ὑμ6 Πἰβίοτίαῃ [88 
οπἰἰοα ουθη {6 ῥγο οββθα δχίθγηδὶ στουῃᾶ οὗ [Πϊ8 σα] θη ρο, Ὀαΐ 
[85 βΒΠοἰθηο]ν ἀἰβοονογθα ἐῃ6 ᾿ἱπέθσπδὶ στουπά ὃν {Π6 βιαϊθπιθηὶ 
88 Ὑ76}] οὗ [π6 ΠαΌΡἪΟΥ Ομ! ]θηρθ, “’ Οουμο, θὲ π18 ἸΟΟΝ οπ6 ἃποίῃοῦ 
ἴῃ [Π6 ἴλ660,᾽ 85 450 οἵ {Π6 δῆβυγοι οἵ «0888: ταγηϊηρ πὶ οὗ ὨΪ8 
ΔΥΓΌΡΆΠΟΘ (νν. 9, 10.) -- 8 ρῇγαβθ ὈῸΞ ἸΝΝΓΝΤ αὐὐδρεχογιπὲ 

δἰ ὲ υτιἴξιι8 ΘοΟΥΤΟΒΡΟΠα8 ἰο [Π6 (ἀογπιδη οχργϑϑϑίοπη ἴο νἱϑυῦ ἢθαάϑ, 
ἴο ΤηΘ 8 78 006 ΜΙᾺ Δποίμον, ἐπαῦ 1 πὴ ἴο Θηραρθ ἴῃ οοιαραΐ Ὑγ1{]ι 

916 ἀποίμοσ. ΤῊ]8 βιρηοδίίοη Πᾶ8 τς νἱ. ἴῃ ΑὙΤᾺ}... οορ. (168. 

ἐλό6. 11ϊ. 1247.---«Φολ8}} δάἀτηοπίβῃ 65 ἣν Ῥγουά δάνουβασυ ψ ἢ ἃ 
ἘΔ016, 88 οίμδιη οποθ βία ]ΑΥ]Ὺ ἰηβιγαοίοα 18. 6 ]]ονν- οἰ ΕΠ] ΖΘῺ 5 
(ϑυάρ. ἰχ. 8 8) Τῇιο 8016 οἵ {μ6 Ὀσῖοσ (νυ. 9) 15 ποῖ ἐο θ6 80 6χ- 

186. 1088 τϑδϑοῃ, ἃ8 ΔοΟοΡ ἸΏ ρ᾽ (0 μι8 οὐ Θοπίδβϑίοπ (ρ. 269) ἐμῖβ συμ ]9 
ϑθοίϊο οὔ ΟἸιγομίοὶ 8 ἰβ ποῖ ἰϑκθῃ. ἔγοπι οὰν ΒΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ, 88. 6 μδ8 
θδθῃ Ῥ] δβθα ἰο αββυτηθ ὙΠ ἢ τοραγὰ ἰο {Π| οὐ. Ῥβγβ!]θὶ βθοίϊοπβ. Τὸ 
186 Ββαβρίοἴοπ ὑπγονγῃ οα. {{Π||8 παγταίίνα οὔ ΟΠ γΟμ1 6168 οα {86 ρϑτί οὗ 
ταπιρθοῦρ, Μοτοῦβ Ρ. 259 188 τπογθο νοῦ ΤΟΡ θα ἀβ ἰξ ἀεδογνϑᾶ. 
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Ρἰαἰποά 'π ἀδίδὶ!, ἐμαὶ ν ἘΠ 6 ὈΥΙ͂ΟΣ τ βῃου] ἃ ἀγθοῦΥ ἀπάογείδηᾶ 
Ατρασία, ὈῪ ἐΠ6 οοάαν «ξοΔ5}, ἀπά Ὦγ ἐπ “114 ᾿ϑαβὲ ἔῃ: ὑγαυυίοσβ 
ΟΥ ἴδια ὙΆΓ, ΟἿ᾽ ΒΆΡροβο, νηῖτὴν Ῥόγεβοσ, ἐμδὲ Απιαζίαμ μα βουρμέ 
ἃ ἀλΠρΉ αν ΟΥ̓ἁ 085} ἴῃ τοᾶυτῖαρα [Ὁ ὁπ6 οὔ ἢΐ8 Β0η8 δὰ δια ροαγοά 
186 τοῆιβα] ἃ5 ἃ ργϑίθχί [Ὁ ψγὰγ; ἴοσ' ἢ τϑάβο 3ϑ 60. βσμτη. δδ5 

ΓΘΙΊΔΓΚΟά, οαΐδέϊηιο Ἀοπ οπιπῖα ἴπ αρρί[ἰδαίίοηο. αἀὐλίδεπάᾶα, ἀνὰ ἐπμα8 
ΘΣΧρ]αἰπρά {πὸ [40]6: γιδιδ 8. δρώια αἷ οοάγωπι πιϊέίθηι8 68ὲ ἤοηιο 
διρεγύϊα οἰαξιβ; ρθέϊίίο ἰλαθ οθαγὶ ὁ8ὲ τ68 ἱπάϊΐσμια ροδέιζαξι ; 
φοπσωϊοαύίο α δοδέϊϊ8 αρεὶ 8οϊϊ. ρὸν σϑγριὩᾺ ἰπιηυλδβὶβ 68ὲ ἱμφθη8 οαΐα- 
ποδαδ ἰθηιθ᾽6 αὐδοῖία. Οὐὐττοοῦ οὰ [Π6 ὙΠ0]Θ ; ΟὨΪΥ γγχὸ τημιϑὲ 
τοραγα [Π6 ἀοδβῖγθ οὗ ἀδιρηίον οὗ [16 Θβαῦ 88 ἃ Ὑγ8 ἔῸΣ 18 8ὸπ 
οα {π0 ρᾶγί οὗὨἨἁ [Π6 ὈΓΙΘΙ ΤΏΟΓΘ ΟΟΙΎΘΟΙΥ 88 ἃπ ἈΠΙ ἰἐΐοη σοΐηρ; 
Βεγοπά [μ6 Ῥουπάϑ οὗ μΐβ οὐγῃ βίδπαϊαρ' πὰ ρονγοῦ, ἀπά οτΐδ 188 
8 Δ" ἴοη, :67. οθάγηιμν, ὑπιηυϊδδῖϑ, Ἰπχοἀαοαα ἱπίο ἐμ6 ρᾷσαῦ]α ὈῪ 
ϑοθτη. ὙΠῸ ἐγαπιρ!ηρ' οὐ ἔμπα Ὀγΐθῦ ΌῪ ἃ ν 1 Ῥοαβῖ, 8. ἰο ἰϑδοῖ 
186 [4}1] ἀπά ταἱπ, ψν] ἢ, ἀποχρθοίβαϊυ, ονθυΐακα ἐμ μαυρμ νυ ἴῃ 
[86 τηϊά8ὲ οὗ 115 ἰρῃιῆονη βοβθπιθβ. Υ, 10 σοῃίαίῃβ [μ6 ἀρρ!οα- 
ἴῃ οὔ 16 [Α}16.---πϑῦ ΕΙΣ απΐωιιϑ ἐ6 ἐοἰϊιϊ, υλχαΐ 15, [ΠΥ σουγαρθ 

8 γαῖθοά, ἐβοὰ τὲ ργουγ Ὁρ]ΠἜ[θ4, οοιαρ. (668. ἐΐέ8. ἰϊ. 918, 
ἜΞΙ “09 Βοπουγοα," (μαὶ ἴ5, λαδεοίο ἐϊδὲ ἄμπο λοπορθόηι, αἰ8. δὸ 

εοπέδηίιδ, Νέδαν.--- ΥΥῊΥ ψἱ τΠοὰ πιά 416 ψνΗ}Δ ταϊβίοείαμο. 
ΤΏΠΙῚ ἴο ΘηρΆρΘ ἴῃ βένιξο, γγσασ, σορ. Π 6αΐ. 11. ὅ, 9,19, 24, οἰο. 

80 αἶβο ΒΟΓΘ, ὑνΠ6ΓΘ τη βίου πη 6 (ν Ὁ) 15 τθράγαθα 85 {π6 ἴθ, τα 

Ὑ οἷ. ὁπ6 18 θη σαρθα ἴῃ βιτῖθ, ἃ8 Ὑγῖμεν (ω. Ρ. 195) μ88 τρθγ 
οὐβεσνϑά, 

γυ. 11---Ι4, Ὑοὲ Απιαχίδῃ ἴῃ ἷβ δυτόρᾶποο τοραγάθα {Π|8. 
ΜΑΙ Ϊηρ 88. 11{{]16 88 {Π6 γοργθβοπίαιίοη οὐ {π6 ργορμοῖ, (μδΐ, οἱ 
δοοομηΐξ οὗ ἢἷ8 τονοὶῦ ποτα ἴπ6 Τωοτά, ἀοά παᾶ ἀοίοττηϊποα ἰὸ 

ἀεβέγου ἴτω (2 ΟἾν. χχν. 10), ἀπ δοοογάϊηρ ἴο {88 Β νἴπθ ἔοσγε- 
ογἀϊηαίίοι (2 ΟἿ. χχν. 20) δηραροά ἴῃ νγὰγ. Βαΐ ΨοΔβἢ ἀπίοῖ- 
Ῥδΐπηρ μῖπη, ἱπναά θά «υάδῃ, ἀπά αἱ Βϑιμβμθιαθβὶι, (ςοὨλρ. οπ {π|8 
ΟἸΕΥ ἀθονθ, Ρ. 46), ποῖ οΠ]Υ ραΐ εἶ5 ἀΓΌ ἴο τουίΐθ, βαὺ ἴοοῖκ Εἷπι- 
6 οαρέϊνο, τηᾶτομβοα ἰο “}6γυιβαθπι, ὈσΌΘ ἄν ἃ ΟΟΠΒΙ4ΘΓ80]9 
Ῥᾶτὶ οἵ {Π|6 οἷ τ 4118, ρ᾽ αθά γε {Π6 ἐγθάβαγοβ οὐ [Π6 ἔθπαρ]8 ἂπάᾶ 
ΡΆΪδοο, δὰ τοϊαγηθά τ ἢ μοβίαρθβ ἰο βαπιατία. Υ͂. 18. “Απὰ 
δ Βγδκθ ἄονσῃ {Π6 ν)8}} οὔ « ογαβαίθηι ἔροτα ὑπ ραίθ οὔ ἘΡΗγαΐπι 
ἴο ἔπ0 φοῦποῦ ρσαῖα 400 οαΡ 8, {μπαὲ 18, θοὰς {μ6. ΒΑ] οὗὨ 186 
πογίθοστι γγα}}. ἘῸΓ {π6 ραίο οὗ ἘΡΡΗΓαΐπη ΔΥ αἱ 811 θυθηΐβ οῃ (ἢ 
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πουι 5ἰ4θ οὐ τμ οἷἐγ, οὔ 86 ννὰὺ ἴο ἘΡΕγαΐπι, δῃά 18 αἶβο οδ θά 
186 σαῖς οὗἉ Βοπ]αταῖη, {7εγ. χχχυῖ!. 18, χχχνῆ!. 7) Ζεοι. χὶν. 10, 
Ῥδοδῦβ6 {Ππ6 ΨΑΥ ἰο ΕΒ γαΐπὶ σγεπὶ ον 86 ἰαπά οἵ Βεπ]δπιῖπ, 
φομρ. Εαθογ. Αὐτοὶ, ἱ. Ρ. 888 ἢ ἀπά Ηθηρβίοην. ΟἸ γί βίοὶ. 11. Ὁ. 
815. Ιὲ 15 τὸ ἀουδὲ ἰο θῈ βουσὶ! ἴῃ {μ6 τϑρίοῃ οἵ Π6 ργεβθηξ 
Ῥατιδβοβ ραίθ, οορ. Εορ. ῬΆ]. 11. ρΡ. 877. ---Υ. 14. 555 

ΓήΣν ταν ναῖον. 69. οἷά ἐταπβίαίοσβ (ΤΧ Χ, τοὺς υἱοὺς τῶν 
μοῦ τ- - 

συμμίξεων, ὅγτ. (οὐ ιἰὺὲ οοπιπιϊεϊονῖϑ ἴ. ὁ. σόπι8 ργοηιΐβοια, 
Ατδῦ. Ὁ [5 Ὁ; δῃὰ ΟΒαδ]α. ΠΑΡ ΡΆ ΝΡ Μιὰ Μασπαέιμι) ἀϊά ποῖ 

ΤΊ ΡΒΗΥ ἀπάογβίϑηα, ταθδηβ οδϑίάθ8, {π6 Ἰοβίαραβ (866 (168. ἐΐ68. 11. 
1064), πατηοὶν, {πο56 γγμο τηυβῦ Πᾶνα θθθὴ ρίνθη ἴο 088} ἔοσ ὑπ6 
1θεγαύΐοη οὐ Απιαζίαῃ. ΤΠ18. ΠΙθογαϊοη οὐὗἁἨ {Ππ6 Κίηρ, ἱπάἀ664, 15 
ποῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ τη οπ64, Ὀαϊ ἴδ ΠΘΟΘΒΘΑΡΙ]Υ [Ὁ]]0ν}5 ἔγοτα {818 {πᾶὲ 
Ψοαβὴ ἀϊ4 ποῖ ἔαϊκα μἴπὶ ἢ πὶ ἰο ϑαπηασία, θὰ Ατηδζίδῃ σὸ- 

ταδί ηθα Κίηρ ἴῃ Φ6γΌΒα θα, ἀη ἃ οὐ] να “0858 ἀδουΐ ἤθη ψϑᾶγϑ 
ν. 17.) 

; γνυ. 18ὅ---22. Τη νν. 18 δπὰ 16, 86 διιίμον οὗ ουγ θΟΟΪκ5 τβρϑαΐβ 

ἐδ ὁπ οὗὨ {π6 τοΐρῃ οἵ Φοδϑῆ σι [Π6 βίαπαϊηρσ ἰοσηπ]α ἔτοῦι 
ΧΙ], 12 ἢν) μὲ οδίοπάαΐ, Απιαΐδίαηι δὲ διιρογυϊεῖδ86 ἰαμαοίφιιο αἀἰυΐπαπι 
τιϊδογσογαΐαπι, φιιαθ ἑαπιθη Απιαίδίαπι ποπ ρίαπθ ρογθγο υοἰιονὶξ, 
αὔνορίο 65: δας υἱία ὥοαδο. ϑ.6. Θ΄ Πηι).---Ὗ, 17, οοπηρ. 2 ΟἸν. 
χχν. 25.---. 19. βθνογαὶ ἀποῖθηῦ Θχροβίιουβ ἀἰβοουθῦ {Π6 οαυ86 
Οὗ 1π6 σοΠΒρΙ ΓΔΟΥ͂ ἀσαϊηδὺ Ατηδζίδἢ ἴῃ {π86 πηΐοστίαπαίθ ἴββαθ οἵ 
1ιἷ8 ὑγὰν ἢ 048}. Βαΐ {Π18 Προ οβὶ8 υγου]ὰ οη]Υ πᾶν ραϊποά 
ΡΓΟΡΑΌΙ ΠΥ 16 [86 ΘΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ μ84 ὈΓΌΚΘΙ οαξ Βο0η [6 {Ππ6 ἀ6- 
Ῥαγίαγα οἵ “045}.. ϑόπὴθ ἱπάθοα γε] ονοα {Π|8, ἀπά ἀρρθα]ϑθά ἴο 2 
ΟἾν. χχν. 27, Ὑογθ 18 15 βαϊα, “' δἴϊεγ [πΠ6 ἐἴπχθ ἐπαὺ Ατηδφῖδμ 
ἴαγηθα ἀνὰ ἔσομαι [η8 Τωοτά, ΕΠἸΘΥ πα θ ἃ ΘΟΠ ΒΡ ΓΔΟΥ͂ ἀραϊηδὲ ᾿ἰπὶ 
ἴῃ }ογαβδ θιη," (σορ. ΜΊοΝ. απποΐ. εὖθ». αα ἢι. ἴ. ἀιὰ Βαάά. λέϑέ. 
θοοἷ. 11. 408), Βαΐξ ᾿ξ ΟΠΙΥ [Ό]]1ονγ8 ἔτοτῃ {818 {πᾶὶ ἐΠ|6 σοηβρίγϑοΥ 
μιδα 118 ἱπίοσπαὶ στουπά ἰῃ [Π6 σϑνο]ὲ οὐ Ατηδζίδῃ ἴγοτῃ ἔπ6 Γιογά, 
[89 Θν]] Θοπβθαθηο68 οὗ Ὑ ΠΙΟἢ ἀρρθαγθά ἰπ ἐπ πηϊοτέαμϑία τγᾶῦ 
ὙΠ (ἢ «Ποαβῃ, θαΐξ ποῖ {1Ππαὲ 16 ὈγΌΚΘ ουΐ δὲ ἐΠαὶ {π|6, ἐπαὲ Ατηαζίδῃ 
νγ88 ἔΥνΠἢ τοτηονθὰ δηὰ Ἂχ ]θα ἰο 1,86 }ι15}}, ἀπά {πᾶὶ {π6 ρο- 
γουβιηθηΐ ἴῃ «}6γ 58] θὰ νγ88 οοματηϊ 64 [0 ἢϊ8 80ῃ. ἘῸΓ ἴΐ 15 δὲ 
ΟΠ (6 ΥΘΓῪ ΠΩΡΙΌΒΡΑΡ]6 ἴῃ 1868. ἐμαὶ Αὐηδχία!ὶ θοΐηρ' γθπηονθα ἔγοτω 
τπ6 Τῃτοπο, ᾿ἱνοὰ Πθθη γθᾶγΒ πὶ ρθδςθ δὲ 1280} 18}, ἀπά ἔπη εγβὲ 
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τοδθ 8 δἰζθωρῦ ἰο σϑοουθν [Π6 βονθυϑι σἩΕΥ͂, πῃ το ἢ γγ88 
8:αῖπ ; δα {π6ῃ, 1 [η18 μά ΔΟΓΌΔΠΥ͂ τα κθη ρ]666, 16 Βῃου] Πᾶνθ 
Βαθῃ σϑοογσάθα οὔ [ΠΖείδ!ι, 8 γγ8}} ἃβ ἴῃ χυ. ὅ οἵ Φοίβη, {παὶ 6 
ϑονογηδᾶ {Π6 Κίπράοιαῃ ἀυγίηρ' [Π6 {{π|6 οὗ 1}18 [Δ Π6 18 ἀθροβιοη. 
Βαΐ πεῖῖθμον ἴῃ ν. 22. ποῦ ἴῃ χν. 8 15 {π6 Ἰϑαβὲ ἱπεπηδίοπ οὗ ταῖβ. 
ἴοαπά. Υ6 τησϑὺ {πο θίογθ ἀββιιπηθ {πὲ [Π6 σΟΩΒΡΙΓΔΟΥ͂ ὈΤΌΚΟ 
ουξ ἤγβί ἰονγαγάθ {Π6 οπά οὗἨ ὑπὸ ἐνγθηεγ- πἰπθ Ὑθασβ᾽ ΤΘΙΡῺ οὗἁ 
Απιαζίδῃ, ὑμαὺ Απιαζίδ!ι ᾿ἰηἀ664 οβοαροά ἰο 1,Δο ΐ8ῃ, θαξ νγαβ 1πι- 
ταθἀἰαίοΥ ρα ἴο ἀθαῦ ὈΥ [Π6 σοηδρίγαῦοιβ βθηξ ὑπ ΠῸ δα σ 
ἴπι, τ ΒΘΥΘαροη ἘΠ6Υ Ὀτουρον Πῖ8 ὈΟαῪ ἴο “6 γαβα]θπι, ἀπά ἐἢθγ6 
Ἰατίοά Ὁ, τ} 116 ἢΐ8 βοη {ΠΖΖίαίι νγαβ ταϑθ Κίπρ ὈΥ {Π8 ρθορὶβ ἱπ 
[15 βίθαά, πιο ΤμΔοΒΙβῃ, ἃ Οὐδ πδδη 18} του] οἷν (705. χ. 8 --- 

81, χἢ!, 11) ἴῃ {πο Ἰοναπάβ οἵ Φαάαι (908. κν. 89), οσεβοά ὈΥ 
ΒΘβοθοάτα (2 ΟἾγ. χί. 9), αἴτουνσαυ 8 ἑακθὴ ὉΥ βθημδομουῖδ (2 
ΚΙ, χνίι. 14---17; 2 ΟἸ τ. χχχίϊ. 9), Ιαγ, δοοουάϊηρ ἰο ΕἸ ΒΘ ΐα8, 
βϑνθῃ Βοηλδῃ Π111658 βοιίῃ οἵ Ἐ]ΘαΙΠΘΓΟρΟ] 15 (οοταρ. ν. Βδιπι. 
Ῥᾳ], Ρ. 207), ἀπά 18 ᾿ΥΥΘΟΟΨΘΓΔΌΙΥ ]οβὲ, 85 [μ6 ταΐηβ {7πὶ 1,18 

(ωϑϑ ") 816 ποῦ Ιάἀθη οι] 1 [Π6 ο]4 1,8ς} 18}, 866 ΒΟ. Ῥα]- 

᾿, Ρ. οὔθ ἕ. ΦΤΈΘΥῪ Ὀτουρηῦ Ἠΐτῃ Ὀρηθτ-ὃν οι [Π6 ΠΟΥΒ68,} 

{Πα} 15, Οἢ. ἃ οματγίοὶ ἄγανγῃ ὈΥ ἘΠ|6 Κρ Β Βουβ68, ἰο 6 υιβα!θη,.--τ: 

Υ.21. ΣΤΥ) ΟΥ᾽ ἼΓΙΥΎΣ, ΑΖασῖδι (ν. 21, χν. 1, 6, 8, 17, 28, 21,) 

15 ρα] ἴῃ ν. 18, 80, 82; 2 (μιν. χχνῖ. 1, 8, 11 οἷς. ; 15. 1. 1, νἱ. 
1; ΑΔ. 1. 1; Ζοεὶ. χῖν. ὅ ὙΓΝΝ ΟΥ̓ ΣΡ Ὀείδῃ. Θυννὸ 

ΟΧΡΟΒΙΓΟΥΒ Τοραταὰ συ} Ὁ) 88. 8 ΟΙΡῸΥ οὗ ἐπ Ρδῃ αὐϊδίηρ οαὐ οὗ 

συ» σῃ]οἢ Πονσονοῦ, οα δοοουῃῦ Οἱ {Π6 ἔγΘαΌΘΠΟΥ οὗ [88 ΠᾶΠη6, 18 
ἀοβξαξο οὗὨ ργορδὈ 1 1 γ. Υ α πιαδὲ σταίμϑν ἀββατιθ {Ππαὶ [μ6 Κίπρ 
Δρί Α ΠΥ ιιΔ4 ῬΟΓ μᾶπηθ5, Ὑ οἷ ἃ. οἰ οΒΕΙῪ το]αϊθα ἴῃ βίρηῖβοα- 
τἴίοπ ; ΓΝ τΏΘ8}8 ροίθηΐϊα «7}ουαθ, ΣΎΝ Ζιοηι ζουα αἀ)ωυΐξ; ἃ8 

[μι ΟΥ̓ Π Α] πδῖη68 ΓΘ 80 ομδηροα0]8. Οομιρ. οη 1 ΚΙ. συ. 2. 
-Υ͂. 22. πππιϑα αὐ Υ αἴθ εἶ ἔα 6 18 ἀθαίῃ ΤΠ ΖΖίἢ (ΑΖατ 8) 
[γῆ α ἐΠ|6 ΕἸἀομηΐτθ βοαροῦὶ ΕΠ]Α οὐ ἘΠΟΒ (866 οἡ 1 ΚΙ. ἰχ. 
26) ἀπά τεβϑίογοα 1 ἰο Ψυἀ δ} ; οοπιρ. {Π|6 γϑιιαιῖβ οη ν. 7. ΕὙοτα 
[16 τογά8, ““ αἴτον {παῖ {π6 Κίηρ 5]θρὶ στε 8. ΤΑ μογ8,) τσ οδῃ- 
ποῖ τ] ἢ} ΦΆγοΒ, ΑΡατΡ. (οοαρ. Μογογ απποί. αὐ ῥά. Οἱ. Ῥ. 950) 
δηά 860. ϑ'οιπι. ἱπέδσ, ἐμαὶ {ΠΖφῖδἢ} [δα αἰξαϊποαά ἰο {π6 β8ονθ- 
τεῖρτν Ὀθίογα {Π6 ἀραὶ οὗ Αὐπδζίδῃ; [Π6 σου 8. τη ΤΟΥ βίαῖθ 
[Πα ΤὐΖεῖα ἢ} οοπιρ]οίθα τμ6 τϑἀυοιίοι οὐ {π6 ΕἹἀοταϊέθβ, οοτα- 
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ταθποοὰ ΒΥ [δ λένε ἱπιπιθά αι γ' αἴοτ Ηἴα ἀσδίμ Ὁγ ἐπ σοπαιεβὲ 
ΟΕ ΕΔ. 

γν. 28 --29. Βοῖρῃ οἵ ογοροδι 11. οἵ Ιβγβοὶ. Φεγοθοδτω δά- 
Βοτϑὰ ἴο [89 απο ΠΘοογδίῖςα] ᾿πλᾶρο Του ΒΕ} οὗ μὲβ ἔμέμον (νυ. 24), 

«ῥυῖ ταϊβοά 8 Κίπράοχι ἴο ργδαῖ ρο} 1168} ρόντεν, ἱπαβησας ἢ 88 Β6 
τοβέοτοα 18 ογρίηα! θουηάδγῖθθ, ἀπά σοπίϊμαπιρ {πὸ οοπαποβέβ οὗ 
μὲ ἰδίμεν, τϑοονεσγοά 41} 6 σοπααθγδά ἐθυυίζοσυ ἔτοτὰ ἐπ Θ. ΙΔ Π8, 
γ. 25, φοπιρ. νὴ χί. 256. ΓΘ ἸΠ3ΡῸ ψγῶ8 {Π6 πουέθοτῃ 

Ῥουπάστγ οὗ ἐπε Κίπράοτη οὐ Ταάαΐε ἀπάον βοϊοπιοι, οοταρ. 1 ΚΊ. 
γῆ]. θ6. ΣΟῚ ὍΣ “568 οὗ {6 ρΙαἴπ ᾿ 15 [}6 84}} ον Ῥοδά 868. 

Τ ΐβ Ἰπο οὐ δοππάατΥ 8 ἑακεη ἄοπὶ Ὀϑαΐξ, Π]. 17, ἵν. 49, πηΐσοῃ 
186 Ῥσορμϑῖ Φόπδὴ []ονβ ἴῃ ἷ8. ἀπποὺποθιηθηΐβ, εοαρ. Ηοηρ- 
βίθη. Βοϊϊτ. ἴ1., ρ. 140... Φοπδὴ {Π6 βοτὶ οὗ Ατηϊίαὶ 18 [16 βδιηθ 
Ρτορμεῖ, ἐπ ἢἰβίοσυ, οὔ σβοβο ρυθάϊοιϊοπβ οοποθγηΐηρ ΝΊΏΘΥΘἭ ἃΓῸ 
ΡΓΟβοσυ α [ὉΓ 18 ἰπ ἴπ6 ΒΟΟΙΚ οὗἩἨ «οπδῇ ; σορ. ἀθ ὙΥ̓ οἕΐθ, Ἐπ πη]. 
Ρ- 380), ἀπὰ Ἠᾶνοχτι. ΕΠ]. 11. 2, ῥ. 824 ἔ( ἼΩΓΙΙ ΠᾺ ΟΑΒ-Π ρμοσ 

ΒοΙοηρίηρ ἰο {π6 ἐγῖδθ οὔ Ζθθυΐοη (08. χἰχ. 18), ἀηὰ δοοοράϊηρ 
ἴο Η]ογοη.; β παῖ ὕνσο ΒοσηΔη πι1165 ἔγοπὶ οΡῬ ΒΟΥΪΒ ἑονγαγὰθ 
τ ροσίδβ (866 γ. βδμη. Ρ. 125) 18 ἀοοογάϊηρ ἰο ταοάθγα τοομδϑίϊς 

τεϑἸοῃ Ῥσοβοσυϑά ἴῃ [Π6 νἹ]]αρθ 6] Μββομβδά (μιακυῶῳ τ μοσα 

ομὸ οὔ ἔπ6 τιν Μοβίθιΐθ στγάνϑβ οὗ ἐμ6 ΝΝΘΌΥ Υ ἀπ88 18 Βῃονν 
(Βοῦ. Ῥαὶ. 5]. ρ. 449.)---νν. 26 ἀπὰ 27 ἀββῖρῃῃ. {Π6 γβᾶβοῃβ ὙΓΠΥ͂ 
το Ιμογτὰ σγδαίθα ἴο [πΠ6 ΔΕ μβΘοογα 6411} ἀἸβροβθα «] Θγοθοδηι 80 
ξτιοαὶ μόνον ον [πΠ6 τοϑίοσαίίοι οὔ {Π6 οἱ Ὀοιπάαγθ8 οὗ ἐπ ἰδηὰ 
Τοστω ον ἀοιξογιηϊηθα Ὀγ Μοβθ8. ΤῊ]15 ἴοοῖκ ρ]666, βθοδιδθ ἐπ Τμογὰ 
8807 ἰμ6 ΠΘΑΥΥ Ορργοβδβίοι Πα μ6]ρ01685 οοπάϊοη οΕ 18γδ6], αηὰ μδὰ 
ποῖ γοῦ ρυοποιμῃοβὰ [6 ἄθογθο ἔοσ [88 οχεἰγραίομ οὗ {π6 Κίηράοπι 
οὗ πὸ ἴθπ ὑγ1Ρ68, ἀπά [πὰ8 84 ποὺ γοῖ ᾿Δππα}]6α Πὶς σονθπαπὲ 
μετα ἐΠ6 ἀροβίαϊθ ρθορ]6 (χἹῖ. 28.) Στ Ἣν) τηοβὺ θσρ]αίη ον 

Ἐ..6 ο]4 νβυβίοῃϑ, “ΚΞ Ὀϊ ἴον αἰ] οι." ᾧοοοοῖν ΄. Η. Μῖοβ., διὰ 
Οο8. (ἐλό8. ᾿.. 818), Βονγανθι; δάμιοσβ ἴο ὑπ αϑι8ὶ πιδδπίηρ οὗ 

1 ΒΥ {μῖβ γϑέθγθποο ἰοὸ {86 αποίδα ρβββᾶρββ οὔ [πὸ Ῥαεπίαίθιϑῃ (86 
ἰπέοσθποθ ἄγαν ὈῪ Οτγθάπον (1π ὉΠ]1πι. ἃ. ὕπαρτ. 5 {Π60]. Βέαά, 1888, 
Ῥι 8, ». 186) διὰ Ηρ; (Οοιαπ. ὁπ [8. ρ. 181 8) ἤοπι οὺῦ ψβῦβθ, 
πδτ θῖν, μα ΨΘτοθοδιη Β0}] αρ αἰοᾶ ἀραῖπ (86 ἰαστίίονν οὗ ἰῃ6 Μοδυΐέθε, 
18 Ῥγονϑᾶ ἰο θ6 ππίουπαθα : ἴον ἔγοιη (818 16 18 αυϊἀθιηΐ, ἐμδὲ Ὧ6 τλθγ 
ἱποογρογαίθα δρδίπ πῖθ μἷ5 Κίπρἄομι [ῃ6 [βγϑϑ] 1{18}} ἐουυ ΠΟΥ 88 ΓᾺΡ 88 
τθ. Αὐποπ, ἐμ τῆνον οὔ {86 ρἰδίῃ (Απι. τί. 14.) 
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ΣΤῚΣ οοπέμιηιαα;, ρονυΐοαι, 88 τα 88 ἴο 880, ὑπδαπαδίϊξ86. Βαϊ ἱξ 
πιαϑὲ Βα ουἰἀθηῖ, ἐμαὶ {ἢ} ΤΌσΊΩΘΥ πιθδηίηρ 8ιι1}8 θδιΐου, οα ΜΒΙΟἢ 
δοοοιηΐ Ὑγ16 Ἀ5511Π16, (μα΄ ΣΤ ΠΘΓΘ [Δ Κ88 [8 βρη! βοδθοη ΕΌμΣ 
Ὕν ἴογ ποῖ 186 ἰδηριαρθ ργαϑθηΐβ 80 ἸΩΔΠΥ͂ ἈΠΑΙΟΡΊΘΒ : 
1πουρ Ἴ ΕΣ. χχ δ. 21 οσουγϑ 880 ἰπ {μ6 βσιεϊβοαίίοη οὗ 
ΣΓῸ ; ἴον ΟἹ συ. μα8 75Ὲ}} σϑιλασκοά, χη (θην. οἵ "γΩ) απιαριι8 

ἐδἰ ἀοἰονῖβ δὲ ηιοθγογβ Κγθηιιοη ἐδδίηιιηι ἐρϊεδιοίονι, διηι ΣΥΝ ἀοἷον 

πιραιαηι ἀϊσαίων. “λΛ ἬΝ" ὉΒΜῚ “884 4}} 18. βΌΠ6, Ῥοπὰ δπά 

ἔτθρ." 46 Υ δέίβ. Οἱ {818 ΡΆΡα86 ὕογτονϑά ἔτοτα ἐμ Ῥεπέδίθαο 408 
οἱ 1 ΚΙ. χὶν. 10, 18.860] νυ βιη}ς ἄονσῃ ἴο [Π6 6]Ρ1688 τα ἸΒΟΣῪ ὈΓΘ- 
ἀἰοίοὰ ᾿γ Μοβεβ, Πβαΐ. χχχίϊ. 16 ; ἐβογθίοσθ {μ6 [μογὰ Βοῖρϑά [μθῃ, 
88 Η!β8 βοσναηΐ Μοβββ Πδά τῇθῃ ργοτηΐβϑα ἐμ 6πιν, πᾶὺ ΠΟῪ ταϊρὮΡ 
Ῥογοοῖνα ὑπαὶ {μοῖν 140]8 οου]Ἱά αἴογά πὸ ἀο]ίνθγαποθ, δηά ταϊρῃς 
δοκποσίθάσο [86 1μοτὰ 8]οηθ 88 ἐμὶν αἀοά, ϑαῦ. χχχί!, 87--42. 
-π πο νογάβ, ν. 28, 2) ΩΣ ὝΦΗ9 “ 8πα μον μ6 τϑοονειθὰ 

Ἰθαπιᾶβοιβ ἀπὰ Ηδηιδε οὐ ὅπά6}} το 15γβο], μαγθβ δἴνθῃ ταῦθ 
(του Ὁ]6 το [86 οὰ Ἔχροβίξογβ, ἱπαϑιωιοῃ 88 ἐΠΘΥ ἴοο Κ ΣΊ ΓΤ ΤῸ Γ 

ἃ ἀαίΐνϑ δηὰ (48 ἀὁ ὙΥ οἰΐβ 8:1}} 4068) γθηάβγβά, “μον ἢθ Ὀγουραὶ 
Ῥαιιαβοὰβ δηὰ Ηδιιδίῃ ἰο “πάδῃ {πγουρ [5.86], ὙΥΠΘΓΘΌΥ ΠΟ 
1οΙογα Ὁ] 6 86 η80 18 6]ϊοϊ θά, 88 νγθ 814}} θ6 οοηνίποθά ὈΥ [86 δἷ- 
(οπηρίοἀ ἜΣ ̓ απδίίοηβ οο]]θοίρα Ργ ϑϑ0. βομτα. ΤῊ 15. ἃ 
ῬοΙΙρ γα β18 ἴῸΣ [Π6 σϑηϊῖνθ, δη ἃ νγ88 ΘΟσΥΘ ΟΌ]Υ Ἔχρ] αἰπϑά ὉΥ ΟἿογ. 
φια οἰΐηι “)μάα γμόγαπί. Τί ταϊρις 8.1} θ6 ἃ χιδδβίίοη, τ βθί μον 

ἷε ἴβ ἴο 06 τϑίβυυθα τηθυΘῪ ἴἰο ΓΎΩΓ,, “ἐμ6 ονίβι Ἡδηιδίι ᾿ 

(ΜΙε.) ον αἴβο ἰο ηργϑπ (ΟἸον. Δα οἰμθῖ8.) Τ8θ ΤΌΥΠΊΟΥ 18 

ΟὈν]Οσ ΒΥ [890 οοττθοὶ βαρροβίεΐοη, εγοθοδιι τοῖρηῦ οογίδ ΠΥ 
ΤΘΟΟΥ͂ΟΥ 1 λαγηδβουβ, Ραῦ πού [Π6 οἵΥ Ηδιηδί (Επιφάνεια ὁπ [Π6 
Οτοηΐθ8) ἴο βγᾷθὶ], Ὀβοδιβϑθ {π6 Ἰαξίθ ἤθυαῦ ὈθΙοηρθα ἰο [86 
Κιηράοτηῃ οὗἉ 18γδδὶ, ἃ8 νγγαὰϑ ρχγονϑά ἀβονβ ῃ. 184. Βαϊ Τϑανϊὰ μδά 
οοπαπογθα 1λαηδδοὰβ ἀπά τηδάθ ΓΠλαπιάβοθηθ ϑγγῖα ὑὐαΐαΓΥ ἴο 
{πὶ (2 ὅδπι. νἱϊ!. ὅ ἢ; 1 ΟἿγ. συ. 4 5.) [ἢ ϑοϊοιπομ᾿β ἐϊπηθ 
Ἰπάεεα Βθζοῃ ἢδά αϑβιιπηθὰ ἰο θ6 Κίπρ οὔ Τϑαιηδβουβ (1 ΚΙ. χί. 28 
1); γοῦ [Ὁ 18 ἃ αυεβίάοη, τ μθίμοῦ μ6 αἰξαϊποά ἴο σοπιρ!οίθ ἱπάο- 

1 Μονϑσβ αἷβο (Κυὶὶ, πίογβ. ρ. 126) [88 χυϊίθ τυϊβαπἀογβίοοά οὺΣ 
Ρϑββᾶρ6, ὙΓΒΘΏ 6 αἴος Η σὶρ (ἃ. ῥγόρ. 2 οπδ8 Οὐ. 1881 ρ. 28 δπὰ 
Οοπιμα, οὐ 18. Ρ. 184) ὀχρίδίηβ 1ῤ (ππ8, ἐμαῦ Ζοζοθοῦπι δοπαυογϑᾶ 
Ἠατλδίμ ἰ186}} δηὰ ἰγαπβέοσγαα ἐξ τ ἢ Πατηδδοῦβ το Τυάδῃ, ἕου σ ἴοι, 
σοηᾶονία] ἰο (611, ΒΘ ἀυοίεβ Ατῃ. ν, 27, “1 11 σϑυσν γοὺ ΑΥΔΥ͂ 
Ῥογοπὰ Πατηδβουβ.᾽ 

ΥὙΟῚ, 11. ᾿ς Β 
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Ῥδπάοθπορ, 88 ἴὲ 18. ΟὨΪΥ βα!α οὐ Ἰιΐπ ἴῃ 186 βαββᾶρθ αποῖοα, ἐπαΐ 
ἢ9 νῦδϑ Ποβί!θ ἴο βοϊοιηοιῃ ἀπτῖηρ ἢ18 γν Π0]9 ταῖση, δὐμοστθά 
153Γ86] δὰ τηϑάθ ἢἰπι86}} Κίηρ ονθὺ Ατσδπὶ, θαῦ 11 ἰ8 ποῖ τηϑῆ- 
ἐϊοπβά {πᾶῦ {18 ργονίποθ υγὰ8Β ]οϑὲ [0 1βγαθὶ ππάθν βοϊοιποη. ΤΠ 
ταθδηΐηρ οὗ οὰν νου δοοογ ΠΡ 18, ΒΟΥ ΦοΙΌΡοδπ) τοβίοσϑα 
Ἰρᾶτηδβοὺβ δἀπά ἐμαὲ ρατὶ οὗ Ηδπιαίη, συ μΐοῖ ἈΠ ΘΥ βο]οθομ τγα8 
ἱποϊαάοά ἴῃ {86 Κίπραοιῃ οὗ «“πάδἢ, ἴο [βγα6], Ἡ μοι 1 118 οὐ ρὶπ 
τϑοθῖνθα {Π18 πουΐῃθτη ρατὲ οὗ {π6 Κίηράοπι, ψΠΘΥΘΟΥ 6 τὸ- 
βίοσθά {π6 ογίρί πα! θοιπάατίθβ οὐ ἐπ Κίπράοτα 'π ἐμ ποῦ (ν. 
25)}---, 29. Α5. Φογοδοιη οαμηθ ἴο {{|0 βουθγεϊρῃίυ ἵπ {Π6 
βἤθοπί γϑὰν οὗ Ατηδζίδἢ δῃὰ σεϊρῃϑά ἔογίγ-οῃ 6 γϑᾶγβ, 8 ἀθαίῃ 
[6}] ἴῃ 116 ὑνυθη υ-Β  Χ ἢ γϑὰν οὗ {Π2Ζίδῃ. 18. ἐπογοίοσγο, ΗΪ8 8Βοῃ 

Ῥβοδπιθ Κίηρ ἴῃ 1116 {Π|τγ- σι ἢ γραγ οὗ ΤΠΖΖίδἢ (χν. 8), Β σδηποί 
αγὸ δϑοθπάρα {1|ὸῸ {πσομθ ἱπηπηθ ἸαιοΥ αοῦ (86 ἀραῖῃ οὐὨ Ἠΐβ 
ἔλι μου. 866 οῃ χν. 8. 

1 ὙΒΟΙΡᾺ δοςογάϊηρ᾽ ἰο 2 ΟἸν, νυ], 4 ϑοίοπιοῃ ϑβί δ᾽ ἰθμεᾶ τηδραζῖμθ 
εἰμο8. ἴῃ Ηδπιδίμ, γοὶ ψγ ἃγα ποί ἰοὸ ἱπίοσ νὴ πον (Ε.Υ͂. ἱ. Ρ. 
581) ἔτοπι (ΐ8, (μὰξ Π Ροββοβϑοὰ {μ6 οἷἵυ Ηδπιδίβ 1|861; 8.1}1 1688 
ἄσοβ ἴξ 116 “ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ " ἴῃ ἴμ688 ψγογάβ, []πἰουπάθα αἶβο ἴθ Ὑ ποτ’ Β 
[αν Π Θ᾽ τϑιμδυκ ἱ. Ρ. 4.) (μαὺ ἔτοταυ ἐπ6 ποσὰ ΩΣ ἴῃ ΟἿΓ Ῥᾶββᾶρθ δῃ 

εδυ] ἴον ροββδβδίου οὔ ἐμ6 [βγβθ!Πεβ ἄοβθ ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ 10]]ον. ΕῸΓ 
ΔΙ Βουρὶι [86 πιοδηΐῃρ' οὗ αφαΐηι ἄοοΒβ ποὺ 116 ἱπιπιοαϊδίθ!  ἴπ γγ)}» γαῖ 
ΔῸΣΙ οΔἢ ἤᾶνθ ΠΟΓΘ 88 Ὑ76}} ἃ8 ἴῃ υ. 2ὅ πὸ οι τηθϑπῖῃρ, ἴμδπ, ἰο 

Ῥτΐηρ θδοῖς, χοϑίοσθ. Τῇ αἰ βιου 68, Ἰαβι] γ, πΒοι ὙΥΊπον ταϊβοᾶ 
δρδιμδὺ ν᾽ θυ ηρ, ΤΥ 88 ἃ βοηΐίνο, ἀγθ ααϊΐθ ππἰπιρογίδηί. ΕῸΓΣ 

, ΔΙ Πουρἢ ΔΌΣ ἴῃ πῖ8 εἰρη βοαίίοη ἱ 18. οἴζθῃ οοηδβίσιθα πὴ ἀαΐ. 678. 

ΟΥ̓ δὲιηὶ Ὁ, γοῦ {86 οοπϑίγαοίζοι πὴ Ἀεὶ 8 ὈΥ͂ ΠΟ τη 818 τοραρηϑηΐ ἴὸ 

{μι βρίτίς " {86 Ἰδπρταρθ, δπᾶ τηιβῦ 6 δβδβιιπιθὰ Βθγθ ἴον (818 ΤΘΆΒΟΏ, 
{μδὺ ΘΥΘΡῪ Οἵα σίθυν, ονθπ {παὺ ργοροβθᾶ ὈΥῪ ποῦ “ἰο Τυᾶδβ ̓π 
Ι8γ86] ({πὲ 8, ἐο {86 {Βθοογαίίο ρθορ]θ, δαὶ ἴῃ 18Γ86]),}" 18 ἀππδίαγαι, 
βίποθ ποῖτμον οδὰ Φυάδῃ βίδπά δὲ ὁποθ ἴον (886 ἐπϑοογαίΐς Ῥθ00]6, ποῦ 
σδῃ {Π6 Ιαπρθδρα Ὀ6 ἴπ ΔΗ͂ 50η86 ΔΡΡΙϊθἀ ἰο ἃ ΨΦυάδῃ ἴῃ [8Γ86]. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥ. 

ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΑΖΔΑΒΙΑΗ ΟΒ ὕΖΖΙΑῊ ΚΙΝΟ ΟΕ σΠΌΑΗ, ΥΥ. 1---Ἴ, 

ΑΝῸ ΟΕ ΒΕΥΕΕΑΙ, ΕΙΝΟΒ ΟΕ ΙΒΒΑΒῚ, ΥΥ. 8ὃ---88. 

γν. 1---7. Οοπιρ. 2 ΟἸγ. χχνὶ. “Τὴ [16 ὑνγθη γ-8θυ θη ἢ γϑαν 
οὗ Φογοθροᾶτα . . . Αζαγίδῃῃβ. Ὀθοᾶτηθ Κίηρ . . . Τῆϊ8 
οἰ Ροποϊοσίοαὶ ἀδία 15 ἱποοπβίϑέθης τ ἢ χὶν. 2, 16, 17, 28. Τῇ 
Απηαζίδῃ βοθη θα {Π6 {βγτΌηθ ἱπ {86 Ηβθθηιῃ γοὰν οὗ «οΔ8ἢ 
οὗ Ιβγδ6], δὰ ἐπ ιἷ8 ἐνγθπίγ- Πῖ 6 γϑαῦβ᾽ τοῖρῃ ΟἹ] γ64 «7 οΔ58} 
δδουΐ βδβθη γϑαῖβ (χίν. 2--- 17), 186. πλούθονου, Φθγοροδτα 580- 
ςρρἄθα Ὠἷ5 λέ μου  οϑϑῃ ἴῃ {π6 Αἰθθητ ἢ γᾶ οἵ Απιδζίδῃ (Σὶν. 
28), ἀπά ἐπαγθίοσθ Απιαζίαῃ ἀϊθά ἴῃ {Π6 θη γϑὰγ οὗ “)6το- 
θοδηι, [Π2Ζῖδ! οὐ Αζασῖδῃ οἂπ ΟὨΪΥ Πᾶνθ Ὀδοοπιθ Κίηρ ἴῃ [Π6 
Βἤθοπί γον οὗ “ϑγοθοδτη, ἃ85 ἐμοῦ 8 ποῦ {Π6 8] σῃίοδὲ στουπά 
ἴον [86 ἀββϑασωρθοῃ οὗ δη ὑμπέθργοσηιηι οὗ ἔσο ῖνθ γθ 88, τη πο} γαῖ ΠΡ 
δοοογάϊηρ ἰο χἷν. 21 γγὰβ Αζαγίδῆ τη Κίῃρ' ἱπητηθα βέθ ] Υ δῇτεσ 
Ομ ἀθαῖῃ οὗὨ 818 δ μογ.2 Τὸ βανθ {Π6 οογγθοίῃθβϑϑ οὗ [Π6 βίαΐθ- 
τηθηΐ, “ἴῃ {ἢ ὑνγθηίγ-βθυθηί ἢ γϑδ: οἵἉ “6γοβοδπι,᾽ ἸηΔηΥ συ ἰβμοα 
ἴο σϑεῖοῃ ποῦ ἔοι ἐπ δοιαὶ] οοπιτηθηοθιηθηΐ οὐ «Γ6γοθοδτη 5 
τοῖσῃ; θαξ ἔγοτῃ [Π6 {ἶπιθ θη 118 ἔμ νυ [Δ 58} ἀθοϊαγοα ᾿ἰπὶ Κίηρ 
(ὕβθμον αππαΐ. αἄ. α.πι. 8108, Βααά. λύϑέ, θοοῖ, ἢ. ῥ. 410, ΤΊ], 
Οἤτοη. ρ. 10, δπά τηϑηγ οἴμθσβ.) ΒΥ {18 [π6 ΘὨΤΟΠΟΙΟΡῪ 15 ποΐ 
ἀἰδίαγρεά, ργον θὰ νγ οοτωραΐθ, ἃ58. 811 ἴπ6 βαρρογίουβ οὐ {815 
ορίπίοῃ 40, Π6 γϑδγβ οὗ 6 Ροδπι 8 γοῖρτι ποῦ ἔγοπι 1118 60- ὙΘΡΈΠΟΥ 
δαὶ ἄοτα 18 8016 ΒονθυθΙ σὩΥ ; θαΐ [Π18 ορπίοη ἢδ5 ΠΟ ροβι(ἦνθ 
στουπά Ὑμδΐθνον, δια ἀθνίαίθϑ ἤποϊα [Π6 ὩΠΔΙΟΡΎ οὗ ἐμ οἰ ὲῦ 
ΒΥ̓ΠΟΒ ΤΟΙ Ἰϑεῖς ἀα[ε8, νυ μΐ ἢ. ΑἸ να 8 τϑίδσ ἴο {Π8 ῬΙΌΡΟΓ γϑῖρτι οὗ 189 
Ἰἴηρβ. ΥΘ6 5}18}}, ἐπογθέοσβ, μ6 ϑοπιρϑ θα ὙΠ} 1. ΟΔρ6}].,) ατοί., 

1 ΤῊΘ δποϊθηίθ ανθ τὶ ρμ ΠΥ τοὐθοίθὰ {86 Ἀγροίμθβὶβ οὐ δὴ ἰηίθιτϑρ- 
ΠῸΠῚ ΔΡΡΠ δὰ Πϑγθ δ]8ο Ὁγ Μίοξ., ὙΥ δἰέμον (λαγηι. δἰδί. ν. 268), Ῥοίαν. 
δηὰ οἰβοτβ, Ὀθοδαβθ, ποὺ ἰ0 Βρθδκ οὔ 18 οοπίγδάϊοιϊπρ' {Π6 ἰοχέ, {μΘΥΘΟΥ 
16 ἱπίδσγαρηῦπι ἱπίγοδυσοα δον {πΠ6 ἀθϑίῃ οἵ «ϑγοθοδπι π᾿ [8.86] 
πιαϑὲ ἢανθ θ6θη ὑγοϊοηρθᾶ (ο ἐνγθηΐν -ἶννο οὐ ὑπσθηίγ-ἰἤγθθ γϑᾶγθ. ΟΟιηρ. 
ὧος. Ῥίρη. οἤγοη. ἱ. Ὁ. 856 ἔ,, Βαυάά. Βἰδί. 660]. “1. ». 409, ΠΤ}, Απιοβ 
ΠΟῪ ἐγϑηβὶ. ἢ. 6, δᾶ Μδῦγ. ἰὰ (86 Οοηιπιοηπίαί. ἱμοοῖ. οἀϊϊοα ὈΥ Εοβθηπι, 
δηά ΗΪτη861}, 11. 1, ». 284 ἢ. ᾿ ὍΜΩΣ, 

᾿ Β 
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ὧδε Ῥῆίφη. ΟἌγοη. ἴ. Ρ. 855 ἔ. ἀπὰ οἱπιοῦβ ἴο τοραγά [86 παταθοῦ 
ΕΥΥΘΠΥΒΘΥΘΏ 88 ΔΠ ΟΙῸΓΡ Οὗ ἰγδηβουρύου οὐὶριπαίϊηρ ἰῃ (Π6 
σμδηρα οὗ γὼ ἱπίο 15 δπὰ δἱίοσ 1 ἱπίο ἤβϑθη.'---θ. 8 Ε΄. ὙΠ} 
ΔΌΓΒΟΥ οὗἩἨ οἷν ὈΟΟΚΒ [{πι118 Ε1Π1861 ἴο {18, ἔο ομαγδοίεσίζθ 1Π6 
βρὶ Ὁ οὗ {16 τεῖρῃ οὗ {722} ὈΥ [86 ἕοσταυα ΘαβίοΠΑΡῪ ΜΙᾺ Ὠΐπ), 
ψπβουῦ Βρθοϊ ΥἱΠρ᾽ ΤΩΘΓΘΙΥ ὁΠ6 ραγ ΘΌ] ΑΓ δοῖ οὗΓἁἍ [8 Ἰοπρ' δῇ, 88 
ἌΡΡΘδγβ ἤτοι [ῃ6 ρᾶγΆ}]6] ρϑϑβαρθ 'π 2 ΟἸγ. χχυΐ.» βυθῃ τα] γοῖρτι, 
ῬγΟΌΔΟΙΥ Ὀθοδᾶαβο ἱξ οχογοῖβοά ΠῸ Θββθηί8] οΥ ροστηδπθηῦ ᾿Ὠβ θηοθ 
ὁ {86 ἀονϑίορημθηὶ οὗ [86 ᾿ΠΘΟΟΓΘΟΥ͂ (οοπρ. οἰ. χνυ!.) Α8. Ατηδ- 
ἢ} νγὰ8 ὉΠ ᾺΙ] ἰο [Π6 Τογά ἱπ {π6 ἰαϑὺ γϑαγβ οὔ ἢΐ8 γοῖρῃ 
(868 οῃ χὶν. 8), 8ο {ΠΖΖίδῃ ἀϊὰ ἐπὶ στ ῃΐο ἢ τναβ τῖρηΐ ἴῃ [Π6 ΘΥ 685 οἵ 
Οοἀ ΟΠΪΥ͂ 80 ἰοπ νῷ; 85 Ζϑοβασίδῃ, γ}0 νγᾶβ δχρογιθῃςβά ἴῃ {86 ν]βίοῃβ 
οὗ ἀοά, ᾿ϊνοὰ, ἀπά ἀυγίηρ {{||8 {ἴπη9 οαγτῖθα ΟἹ δΒιισ ΘΟ 55}}}] Ὑγᾶγ8 
ραϊπϑὲ {π6 ῬΕ]]ἰβεϊπο8 ἀπὰ Αγαρίδπβ, ἔογι β6 4 ἐῃ 6 γα} 18 οὗ “΄ ἐστι- 
βδίθιη τ ὐ(}} βίσομρ ὕονγθυβ, Ὀθ1]0 τναῦς ἢ ἴονγοτβ ἴῃ [86 Ἡ]]ΔΘΓΠ 688, 
Δηά αἱρρθά οἰβίογῃβ ἔου [Π6 ῥχοϊθοιίίοη δηά ἴῃ 6 ΒΌΡΡΙΥ οὗ 18 Ιαγρθ 
βοοκβ, ργοιηοῖθά {π6 συγ οὗ [π6 8614 δηὰ {6 νἱπογαγά, δηὰ 
(οἸ]θοίθα ἃ ΠΌΙΠΘΤΟΙΒ δηα Ὅγ6}} Δρροϊπίοα διτηῦ (2 ΟἾγ. χχνὶ. 
δ--1δὅ.) αὶ πὸ στθαῦ ρόνθῦ ἰο σθῖοι ἢ6 {ΠΟΥΘΟΥ͂ αἰίαϊποά 
τηδάοθ Πἰπὶ διτορδηΐ, πὰ οϑίγαπρσοὰ [ιἷ8 μϑατὶ ΠῸμι [16 Ἰανν οὗ ἘΠ|6 
Ιμογά, 80 ἐπᾶὶ μα, {{κ ἐμ μϑαῖθϑῃ Κίηρβ, νυ ῖβῃθα [0 ἀββατηθβ ἴο ὃὉ8 
βονϑσοῖρῃ ροη οὗ μἷ8 Κίῃραοια, ἀπά ἱπίττιάϊηρ ᾿ηΐο 1Π6 βδογϑά 
ῬαποιοηΒ ὈθΙοηρίηρ ΒΟ] ΘΙ Υ ἴἢο {π6 μον ἱθῖςα] ρῥγῖθϑὶθ δοοογάϊηρ ἰο 
186 Ιᾶνν οὗ Μοββϑβ, ἰο οϑδυ ᾿'ποθῆβθ ἴῃ {9 ἴθι ρ]9, ἴῸΓ τ ΒΙΟἢ 6 νγ88 
Ῥαμίβῃβα οἡ {16 βροῦ στ [16 ἸΘΡΓΟΒΥ (ν. ὅ, )πὰ 2 ΟἸιγ. χχνὶ, 16 
6) ὙᾺ τοϑροϑοῦ ἴο [μ986 δοοοπηῖβ ρθου αν ἴο ΟΠ ΓΟ 10168, τυ Β10Β 
Οὐδ οσρ᾿Β ἱπ͵]υάϊ οἴου οὐ οἴη ἀθοίαγθα ἴ0 Ὀ6 Τγ6 10 ἱῃΥΘΠΕΙΟΏδ, 
ϑνθῃ πον (ΒΟΥ. 11. Ρ. 7184) τϑιλαγκβ : “ ΤΠΘΥ͂ ΒΑΓΓΠΊΟΏΣΖΘ ὙΘΙΥ 
Ὑγ6}} τ τ {Π|6 τἱρογοῦβ ἀπα τγα κΚθ ομαγδοῖθγ οὐ {π6 τοῖρῃ οὗ [18 
βούογοῖρ, [8. χῖν, 29. ὙΠΘΥῪ ἅγῸ 4180 ὑΠ6 1688 ἴο Ὀ0 φαρδίϊοποά, 

1 Αποῖμον οχρθαϊθηΐ, πδυρϑῖγ, ἰο πηάογθίδπα [86 ὑπθηέγ- βθνθαίβ ; 
γοδν οἵ Ψογοβοδιη τὐτἢ βοὴ ΕΔΌΡ. ποί οὗὨ {86 Ῥορὶπηΐπρ; οὗ Ἀ18 τϑῖρι, 
Ῥαΐ οὗὨ {886 ὑΐπι6 ὑπαὶ Ψογοθοδπι δά 8ι1}] ἰο τοῖσι, οὐ θνθὰ πὶ! ΟἾμοΓ 
ἘΔΡΡ. διὰ Ὑτοιμθ!] 8 οὗὨ {86 γοᾶν ἰπ σι ΐολ ΓΠ2Ζί δα γγὰβ βιιϊἐύθα νεῖ 
186 ἸΘΡΙΟΒΥ (8600 Μογοῦ αὐ. 864, Οἱ. ». 980 4.), 18 Βο υππαίυταὶ, {πὲ 1ἐ 
18 ΒΟΔΡΌΘΙΥ ΜΟΓΙΑΥ οὗ τηθηίΐοα, ΤΟ υππαίαγαὶ οβαγαοίον οὐ {διὸ Ἰδίίου 
δβϑυτηρίϊου, ἴῃ τ 16} ν. 1 16 Ἰοἰπορᾶ πῖῖ ν. ὅ ἱπίο ὁπθ βοπίθῃςθο, δηά υΥ. 
43---4 16 παν Ῥδυθη ΒΟ 108}, 88 Ῥθθη δἰγοδάν οχροθθᾶ ὈῪ ἀδς τ 
ἰ.ς. Ῥ 88 
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88 [Π6Υ δἰιηρϑῖ 4}1 γθοοῖνθ σου βγτηδίϊοῃ ἔγοπι οἵμοσ βουχοθβ,; δῃηὰ 

1 (οπιρΡ. ΤΩΥ͂ 860]. Ὑ 61. Ρ. 418 . ὙΒαὶ Μονϑῖβ ἴῃ Η18 Καὶ, {Ππίουϑ. 
Ῥ. 126 ἢ, δᾶ5 Ὀγουρβὲ ἰοροῖ μοῦ ἴον ὑπ νἱπαϊοαίίοι οὗἨ [δ|6 ρθουν 8ο- 
βοοὔπίβ οὐὗὁἨ ΟἸἈ το ΐοἾθα βίδηβ ὙΘΥΥ Ἰπθο ἴῃ ποϑα οὗὨ ἃ οὐ 168] 5: δπρ.--- 
Τ 86 βυδ) υραίίοη οὗ [86 ῬΆ ΙΒ π68 18 ργοϑαρροθϑὰ ἴῃ 18. χὶν. 28 (θοιρ. 
Οόβθη. Οὐτητα. οα [8. ἱ. Ρ. 495) δϑᾶ ρδγι]ν 4180 ὈῪ Απηοβ Υἱ. 2, ΘΟ. 
ψΠ χί. 6--8. Το {86 στοαὶ θυ] ΐηρ8 οὗ Π]ΖΖίδ Ηοβθᾶ υἱ]]. 14 4]1υἀ68 : 
“ Τυάδῃ Βαία πιὰ 1 ρ 110 ἔδηοοα οἰ 168 ;᾽ δπὰ [βαΐδὲὶ (11. 1), 'π ἃ ῥγϑᾶϊο- 
τίοπ οι γϑοῖπρ' 86 {ἰπι68 οὗ [ΠΖΖίδ δηὰ «“οΐμδιη, ἀθρίοἱθ {πὸ Ἰαμᾶ δβ 
“8}]} οὔ δῖ] 8 δπᾶ ρο]ᾶ, δῃᾷ πὸ δπᾶ οὔ 118 ἐγθαϑάγοβ, {11 οὗ Ἰιοσβθα, δῃὰ 
1 Θπᾷ οὗὨ 18 σμτιοίβ,᾽" ἩΒΘΓΘΟΥ [86 οβοτίβ οὗ {ΠΖζίδιι, τηϑηϊοηθὰ ἱπ 
ΟΒγοπΐςϊθϑ, ἰο ἵπογθαβα ἐ8:ι6 Ῥγόβρδῦν οὗἉ μἷ8 Εἰηρᾷοπι δηᾶ δυρτηθπὺ Βἷ5 
τα Πα ἔογοθ ἃγὸ δου η 8} 7 οοπβγιπθᾶ. [ὁ ἴβ τοῦθ αἰ βοαϊὲ ἰο βυρ- 
Ροτὶ {μ6 αἰδιθιηθηῦ (Οἢγ. ν. 10), (μδὲ {π6 ΑΙμιποπίίθβ ραϊα πἰπὶ ἐτὶ Βαῖθ, 
1βουρῆι 88 11{{16 δὰ 118. βίου οδὶ ἐγαϊῃ ἀπ θυ]θ ΔΏΥ τεδβοηϑθ]6 ἀουθί. 
ΑΒ (86 ἐογτ οΥὙ οὗἩἨ [Π6 Απιπιομϊίοβ τγα8 βαραγαίβα Ὀγ ΟἸ]οδα ἔγοπι {86 
Κίπράοπι οἵ υἀδμ, [Π6γ0 ἀσί888 8 απδϑέϊοη ποὺ ΘϑΒΥ (0 Ὁ6 δηβιγογθά, ἴῃ 
πρδί τὰν ΠὐχΖίδῃ τῆᾶὺ μᾶνὸ τιϑᾶθ ἐβθιμ ἰγθαϊαΥΎ ἰο μἷπι. Ογθάποσ 
((. ν᾿ ᾳ. Ρ. 187 1) ἐπΐπκα τμαὺ ΤΙΣζίϑῃ: τιδᾶάθ {818 παίίου ἐγ θαίδευ ἄαν- 
ἱηρ (6 ἀἰδέγαοίίοη {πᾶὶ οοοαγτοά ἴον (88 ἀοδίῃ οἵ Ψογοροδῃ [1. 1ῃ [86 
Ἰπηράοπι οὗ [8βγϑβϑ], Ὀγ ρο] εἶς 8] ποροι αἰΐοη τὶ μουΐ τι υ 6 ἱπίθγίδσθποθ, 
ἱμπδβιηπο ἢ 88 {Π6γ, ᾿οὶπρ αἰγαϊὰ οἵ Ηἷβ βι ρϑσίου βοῦγθσ, "νοϊ απίδυη!ν βὺ}- 
τοὶ εἰθα {πϑιηβθῖνθβ ἰο ἐπ ῥγοίθοίΐοῃ οὗἩ (π6 Κἰηράοτα οὗ Τυάδμ, θαὺ μ6- 
ΟΔΏΒ6 (18 γγὰβ ἄοῃθ ἤτοτῃ τοραγὰ ἰὸ {86 ρϑυύβομδὶ οβαγδοίογ οὐ {7 Ζζίδι, 
(Β6Υ Βαὰ αἰἰἱοιηρίοα ἰο τϑνοὶὲ δραὶπ ἀπάθγ Ψοίμιδπι, βο ὑμαὺ 6 νγᾶβ 
Οὐ] ροά ἰο δηΐοσοθ {μ6 ραγιιθηΐ οὗ ἰτβαίθ ὉῪ πᾶγ (2 ΟἾγ. χχυϊὶ. δ.) 
Βυὲ ἐμ Βγροίμοβὶβ ἰβ ἕοο ἀθβεϊαίθ οὗ ργοῦδὈ} 1} ν ἰο οοπιπιδπᾶ οὺγ 
δϑβθηΐ, Θθρθοῖα Πν 1 τὸ σοῆθοί, {πὲ (μ6 Μοδθίίθβ, ἀνθ] πρ' ὑούνσθθῃ 
Φυάδῃ ἀπὰ 186 Ατωηπιοηϊίοθ, σγοσα ποῖ βυράυποα, αὶ 88 Ογθάπον {δῖ Π ΚΒ, 
μιά Βδθῃ 8016 ΒΥ 811 πιδπποῦ οὗ Θχοῦβοβ ἀπ δυδβίομβ, ἄγβέ ἰο ἀθίδυ δπᾶ 
ἴβδπ δούπια! "γ ἰο τὶ ΠΟ] ἃ βαβπιϊββίοῃ. Βυΐ ποῦ [86 Ατηπιοηϊίοβ ΤῸ 
Ἰνοὰ ἑασίμοῦ ἔγοτι Τα θο αἰτοροϑίμοσ ἀθβοϊθηΐ ᾿π δ χοῦβθ8 ἀπ θνϑβίοῃβ ὃ 
Μονοῖβ (Κτὶι. {Ππίογβ. ῥ. 180 7.) δοοοιπίβ ἕογ [86 βυδπιϊββίοη οὗ {π6 
Αἰπτποηϊί6Ε ἴῃ ἐΠ18 σαν, (μὲ ΤΠ σσίδἢ δπᾶ Ψοίμαπι πδα ροββθββϑᾶ 8 ρατὶ 
Οὔ 186 ἰοττ ον οἵ ΟἸ]θδᾶ “ ῬγΟΡΔΌΪΥ οοἄθὰ Ὀγ Ψοτόθοδλπι ἰο ΤΠ Σζίδα ἴῃ 
ΘΟΠΒΟ]ΌΘΠΟΘ οὗὨ δΔῃ δι 68016 δυτδηροτιηοπί," (μτουρὰ το (μ6 ὙΔΥ͂ ντὰ8 
ορθῃ ἰ0 ἔμϑιῃ ἴθ τηδκα ὙΆΓ οἢ {86 Ατητιοηΐίοβ. Βαΐί οἵ βυοῖ ἃ ἔθθα } Υ 
οθβδίομ οὗἩ ἃ ραγί οἵ ΟἸ]οδὰ ἰο Ψυάδϊῃ Βἰβίουυ πον ποίβίηρ, [1 πὸ 
τΙΟΥΘ [Ὁ]]ονγ 8 ἔγοπι (ἢ Ῥ88θ8ρῈ85 αυοίοα Ὀγ Μονοιβ, 2 ΚΙ. χὶν. 28 ; Μῖο. 
τῇ, 14, ἐΠδπ ἔγοιῃ {86 πα βοτΐηρ᾽ οἵ ἐπ6 Οδάϊέο8β ππᾶον Ψοίμδτη ταθη- 
οποὰ 1 ΟἿγ. ν. 17, οὐ ἔτοπι {89 ἴδοι (πὶ Τ]σσίϑιι 8180 ροββοββθά ἤσροϊχ, 
3 (2 Ομγ. χχνὶ. 10.) Εον ὀνθῃ ἐβουρ δὴ οἴνθη ἀθποίθβ 

(86 ρτεδύ ρἰαἷπ ἴῃ 86 ἰοττί μου οὐ Βοαροη (ἔογ ϑχδπιρὶα Πθυΐ. ἢϊ. 10, 
ἶν, 48, οἰο.), γοῖ {μ18 του 18 αἷβὸ υιβϑᾶ οὗ οἴμον ῥ᾽ δίῃβ, ᾿πδβιηποῖ 88 
σε. χχὶ. 18, Ψογύβαιοπι 8 ἀθδίρπδίοα 88 "ἡ ΥΣΓῚ ὙΦ» δηα ἐμογθίοσθ 

αφβαπ. ((ἦε8. ἴ. 648) χαϊίθ Θογτο ον ἀπδογβίαπὰβ ἐξ ἐπ 2 ΟὨν. χανΐ. 10, 
ἀε ρίαηϊίῖο ἰγίδιιδ σμάαο. ΤΐΒ Προ μοβῖβ, ὑμογϑέογο, 18 ἀθβιλιαίθ οὗ ΠΥ 
ἰθΠ80]6 στουαπᾶ. [ΠΖζίϑἢ ἐτόβμαιιν τϑάυοοά ἐπ Αταηπιοπίϊεβ ἰο ἰγαΐα 
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βαΐῃ Ῥγορ ὈΣ 1γ ἔγοτα [π Ἰοηρ ἀπταίίοη οὗ (115 τοῖστι. ΤῊ {ἰπ|0 
ψ θη {ΠΖΖίδἢι νγ8 βιηἱ τη τὴ} ἸΘΡΓΌΒΥ 18 ποῖ πιθῃμοποά, ἱπάθθά, 
ΕἴΠον ΒογΘ οὐ πῃ ΟΠ γοηὶς 68, ναὶ {π15 Ὠἰνίπθ ρα πίβηπιθηΐ, συ ἰ 
ἀηβειοα νη [Ὁ τεϊρηΐηρ, τασδβὲ πάνθ Ρ6ΙΆ]]16η Ἠΐπὶ ΟὨ]Υ ἴῃ {Π9 
148ὲ ἔβη γϑδγβ οὗ 8 Πγ-ἶνγο γϑαγβ᾽ σεῖρῃ, θθοδιβ6 Η18 80}, ὙΠῸ 
85 ΟΠ]Υ ὑνθηΐγ- ἔνθ γϑᾶγβ 014 δὲ 186 ἀθαίῃ οὗ Ηἷβ δέ μον (ν. 88, 
δηᾶ 2 ΟἾν. χχυὶ, 1), ἱππιηθαϊαίοΥ ἀπάδγίοοϊς [86 δάτηϊηἰβίγδίίοη 
οὗ ἐμ Κίηρσάοπι, δῃά ἐμουθίοσθ πα αϑὺ ἔμθη ἤᾶγο Ὀθθὴ αἱ Ἰϑαβὶ ἤζθθη 
γε818 οὗ ἂρθ. Το ἸΘΡΓΌΒΥ οὗ {π6 Κίηρ 18. ᾿Πκουνῖβθ ἀθβουϊ θα ἰπ 
Οὐ’ Παγτ δ 6 88 ἃ ΤἰνΊη6 Ἰαἀρτηθηΐ, “ ΘΠ ον 8} Βπιοῖθ (9}35"») [89 

Κίηρ δῃά Πα Ὀθοδτηθ 8ἃ ἰθρεῖ." ΤῊΪΒ δχργοββίοῃ ργθβάρροβοβ ρ], 
δηά ἐπογθίοσθ δη δε οὔ μ6 Κιπὰ ᾿μΐοἢ 18 γοοογάθα 1π ΟἸ το  ο]68, 
ΜΝ Β116 ἐμ ἀπ ἴοῃ ἕο {[Π6 ἀοβοσιρθίοη οὗ μἰ8 οοπάποί, “΄ ἃ8 Ηἷ8 ἔδυ μοῦ 
ΑπιδΖία ἢ," ταυτδηίβ, ἱπἀθοα ᾿θοθβϑιξαίθϑ [Π6 δβϑαιηρίίοη, ἐμαὲ ἢ 
ἀϊά ποὲ ἀο πᾶὲ ψνμ10]} νγὰ8 τὶρῃῦ ᾿π [Π6 Θγ68 οὗ [π6 Τωογὰ ψ ἢ ἀπ- 
ἀονίαὔηρ οομβίβίθῃου. 0 χα υοἢ [18 1688 Τϑᾶϑουι 8 ἔῃ θγθ ἰὸ ρῥγο- 
ποῦπΟΘ Μ 11 46 Ὑ͵οἰΐο ἀπά ὙΊη. ἱ. Ρ. 4. [86 ᾿ιἰϑέογιοαὶ οοσαϑίοῃ 
ταθη οηθά ἴῃ ΟΠ γοηΐο]68. ἔον ἐπ6 ἱπῆϊοίίοη οὗἨ {18 Ὀινίμο Ἰυάρ- 
τηθηΐ ἰο 6 8ὴ ἱῃνδπίϊη οὗ ἐπ6 τ υϊτοῦ, οοποοίνοα ἴῃ ἃ Γωον οι] 

ΒΡΙΓΙΌ; ΘΟΙΏΡ. ΤῊΥ 800]. 818. ρ. 816 ἃ Οὐ δοοουπί οὗ [Π6 

δἴϊον {π0 ἰδκίπρ' οὗ ΕΔ (χῖν. 22), ΠΌτα πίοι μ6 ταῖρμς ἀπᾶογίακο ἂμ 
Θχρθαϊοη δρδϊηβύ ἔμθῖὶ πτ ποαΐ ουοΒὴπρ' οα {86 ἰογτϊίοτυ οὗ {π6 Μοδῦ- 
168, δπὰ ργόῦρϑθ]ν ἀϊά ἀπάοτγίδικθ ἰὰ Ῥθοδῦβα ἰμοῪ δδᾶ ρίνϑῃ δἰα ἰο (86 
ἙΔοπιῖίο8 ἀρδϊηβὲ πἀδἢι, οΥ ἔγοτα βοπιθ οἴμοσ οδῦβα ἰο 8 ἀθκοοσα. [Π 
τοῖν Βυρ)υραύϊοι μαἃ ἰαῖκοι Ῥ]δοο δἱ {86 {{π|0 οὗ [ἢ Ἀπ ὮΥ βυοοθοᾶ- 
ἱπρ' (86 ἀδδίἢ οὗ Ψοιοθοδπι, ἰὑ που] αἰ8ο 06 οοποοίνδοὶθ ἐμαί ὈῪ δὴ 
δἰίδοκ ὑροὴ Οἰ]οδὰ ἐμ Ὺ ̓δά δνθὴ ἰμγθδίοποά [86 Εἰπράοπι οἵ “δι, 
ἩΒΟΓΟΌΥ [ΠχΖία!ι τνὰ8 ἱπάυσεά ἰο πη θ ΑΓ ἀροὴ ἐμοὶ ἴῃ (86 πιοβί 
αἰτθοῦ τᾶν Βτοῦρ} {86 ἰουτ ουυ οὗ Εουθοη. ΤΠ γὑχορμοὺ Απιοβ, τ ἶο 
Ρτορμθβίθά υπᾶθν {ΠΖΖίδἢ δηᾶ « γοθόοδιη, 18 δοαπαϊπίοα τε ἱποῦγαβίοῃβ 
οὗ [6 Απιπιοηΐίο8 ἱπίο α1]οδα, ἱπ ἡ ΒΙοἢ {Π6 Υ ρεγρείγδίβα (μ6 ρτϑδίεβι 
Αἰγοοί ἴθ, ἕου τ μΙοΝ Π6 ἀθπούποθβ ἀροὸπ ἔμοπὶ {Π6 Ὀινίηθ )υἀρτηθαΐ, 
τη. 1. 18 ἢ. Βαὲ {Π|8 φοπ͵θοίατο [88 5π|8}} ρυυρ ἐγ. ΤῊΘ ταν ΒῈ- 
ἔνθ {Βοῖη πᾶ «“οίμδι (2 Οἢν. χχυ!]. 6) 4180 τϑαυΐγϑβ Δηοῖ ΔΡργοδοὴ 
ἴο ἔμθπὰ ἔοσ ἐμ 76 νν8 ἐϊιδπ (Ὠγουρὰ ΟἹ], 88 Ψοίμβαμη ντσδβ ποί οῃ 80 
ἔθ ΠαῪ ἕθττηβ τῖ ῬΘΙκδἢ ἐμαὶ 6 οου]ὰ ᾿ᾶνα πιο θᾶ ἐμγουρἢ μΐ8 
τουτϊοσγ. ὙΒεῖν τονοὶ δέον {Π2Ζ ΖΔ} 8 ἀθαίῃ, ἴπ οομβθαθοποα οὗ ψ ἰο 
Φουθδπι δοπηπηθηοθᾶ ΒΟβε 1168. ἀραίπϑὲ ἐμοπὶ, ἰβ ρβοεοὰ ὈῪ Μονϑῖβ 
ΡῬ.- 188 ἴπ 186 ἸουγΓἢ γοδῦ οὗ Φοί δι), δῃᾷ οοπηθοίοα ὙΠ} ἐμ6 ἢτϑὲ ἴπνα- 
βίοῃ οὔ ΤΊ] ῬΊ]εβοσ ἀπᾶ [Π6 οοπβοαπθηΐ ἀδροτγίδίϊοη οὔ ἐμ ΟἸ]οδᾶ 68; 
θυΐ οῃ Ῥυγοὶν ἔα]86 Ῥγοβυπηρηοηβ δπα θοποϊ υϑίομβ, 88 Ὑ1}} δ6 ββόονσῃ ὁπ 
χνὶ, 1 ἢ, ΤὙΠ6 {ἰπ|6 οὗ ἐπ6 γϑνοὶὲ 18 ἀπιόν, 88 δ οδηποὺ θ6 ἰηΐοιτοὰ 
ἔγοιῃ 2 ΟἿ, ΧΧυΪ!, ὅ, 
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ἸΕργοβυ Τὐσζίαν. νγὰβ οὐρᾷ ἴο δοπηπιῖδ {Π6 ρονεγηιπθπὶ ἰο ΗΪ8 
800) 8Π4 θα θη ἶπρ ἰο {Π9 βέγἰοίμπθϑ8 οὗ {πΠ6 Μοβαΐο ἰανν (οοιαρ. 
οἱ γῇ], 8) το ]ΐἴνϑ ἴῃ ἃ ϑθραγαΐθ βοβθ. ΣῊ ΏΓΙΓῚ ΓῊ3 13 Ἐχρ αἰπϑὰ 

Ἐν ὙΠ. (ἴθ 8. Ὁ.) ἀπὰ (168. (ἐῖι68. ἴ. 609) δου ᾿κθὰ (αἴ88. ρῆἷϊ. 
τλιεοὶ. τ. 184) ἀπά ΜΙοΝ. (ϑιρρί. Ρ. 884), ποβοσοηιΐιηι, Ἰαξατοῖίο. 
ΑἸΟροίμον δε τσ ἃπὰ ΘετΌπΘοῦΒ; Ὁ ὩΩΓῚ 4068 ποῦ πιθᾶῃ 

ἀεδἰ 8, ἐηβττανιδ βλέ, τοῦ ἐγλῃγη ἱπβρπιιιδ, αὐργούιδ; [π6 Ασθ, λος, 

8 ποὲ οοηπθοοίοα ψηἢ 1, ̓ Ῥϑοᾶυβθ υὖ» 88 18. Ὑ611 Κκιονντι, ΘΟΥΤΘ5- 

Ῥοπάβ, ποῦ ψγῖθ υὐγ, Ῥαῦ πὴ 05. πΏΘΩΓῚ τηθαΠ8. ΟὨΪ]Υ ἐΐδόν οὐ 

πιαπιιηιΐδδιι8,) Θυθῃ ἴῃ 8, Ιχχχυ!, 6, ἀπά γγ ΩΓ ΓΔ Αααΐϊα 
[88 τρἢΠγ οχραἰπϑά ὈΥ οἶκος ἐλευθερίας, ἴουβ6 οἵ ̓ Πδγαίοπ, 50 
6816, ποῖ φιιέα ἴῃ δα δοσνεσαϊἑ κιπὲ αὖ Ποηεϊπόδιιδ δὲ φιιαϑὶ ζἰδονὶ α 
ϑοσὶρίαία θογίηι (ἸΚ᾽π|6}}}}, θαΐ 48. “' [Π6 ρ]δοθ ψμθτα ἔποβ6 ἀννοὶῇ, 
τ Βοπὶ {πΠ6 Τιογ Πδ4 τηδπαπαϊ θα, το πὸ ἰοηρδῦ ὈΘ]οηραά ἰο ἢ. 
ΒΟΥΥΔΗΐ8 ;᾽ σΟΙΏΡ. Ηθηρβίθηῦ. ΟἸ γῖβ[0}. 111. Ρ. ὅ92.--τρι τὸν 

ἐγαΐ ργαξ δοίιιβ γερίαθ, ὙγΧ88 ῬΌΥΘΥΠΟΥ οὗ {16 ΤΌΥΔ] ρα]δοθ, πα ρίηρ 
1π6 ρθορὶθ οὗ ἔπ Ἰαπά, ἐπιαὶ 18, ἀπάδγίοοϊς ἐΠ8 πιδπαρσθιηθηΐ οὗ 
[86 ραϊδθθ ἀπ {6 στογαὶ οβῆοςβ οὔ ἰυάρσο, ἐπαὶ 185, {πΠ6 δἀπηΐηϊ8- 
τραϊϊοη οὗὨἨ {π6 Κίηράοῃι.---, 7. ΤῊΘ. μΙδοθ σθογα ΤΠΖζίδἢ τγα8 
δυγίοά ἴ58. ο81164 ἰπ 2 ΟἾγ. χχνὶ. 838, {πΠ6 Π6]4 οὔ Ὀυτία] οὗ 
186 ὔπρβ. ΤῊΪ8 ἰδ ΟΠΪΥ ἃ Ἰθοσθ δχδοὶ ἀθβηϊίοη οὗ [ῃ8 σϑῆθγαὶ 
ὙΠ» Βυΐ ποὲ ἃ αἰ δγθποθ, 8 Ἦ 'ποὺ (ΕΚ. ὟΥ. 1, ρ. 154) αββοσίϑβ, 

88 [6 Ὀατ141- 614 οὗ {π6 Κίηρβ νγγᾶβ ἴπ (Π6 οἰἵγ οὗ Πανὶ, διά 
᾿ς [χεῖδ ἢ γα Ὀαγῖθά ἱπ [μ6 τόγὰὶ θυτία!-β61]4 ἱπάθϑά, μα ποῦ ἐπ 

[86 τΌγ] νδὺϊξ οα δοοοπηΐ οὗ 15 ἸΘΡΤΟΒΥ. 
γν. 8-12. είση ὁ Ζοοϊανίαῖ, 9 15γαοῖ. «Τὰ το {πἱτγίγ- 

οἰρΒῈἢ γοανῦ οὔ ΤΠ2Ζῖα!ι κὶπρ οἵ “πάλῃ  Θγοθοδην᾿β βοη, Ζθο]ιδτίδ]}, 
Ὀδοᾶπια Κἰηρ ον εν 18γ86]. Α,5 δοσογάϊηρ ἰο ΟἿ ΓΘΙΊΔΙ8 οἡ χῖν. 
29 Φεογόροαιῃ ἀϊθά οἡ [Π6 ὑνγοπέγ-ϑιχῃ γοαν οὗ 1] Ζαίαἢ,, {Π6Γ6 18 δὴ 
ἱπίογτοσηίηι Οὗ ἴθ ΟΥ̓ ὑγγοῖνθ γϑᾶγβ δϑύνγθθι ἐμ6 ἀθαι οὐ «6γο- 
Ῥοδτῃ ἀπά ἐπ Ῥαρὶππίηρ οὐ {π6 γοῖστι οὔ 818 8οὰ Ζθβοβαγία!, 88 
Δἰτηοβί 4}} οῃτοποϊορὶβίβ δά πη, ἱπαϑυναοῖι ἃ8, τυ ἱἐποαί [18 ἀββατρ- 
τἴίοη, 186 ΘΠ οποϊοσίοαὶ βυποῃχοπίβηι που 6 οοιπρ]θίθΥ ἀ6- 
βίγογοά ; ̓ναῦ ἐΠ6 σοΥγθοί 688 οὗ οὐγ δαΐμου᾿β βίαἰοιηθης 15 ρ]δοοά 
θενοπά 4 ἀουδὲ ὈΥ (ἴο Θομηπιθποοπιθπίβ οὐ [ῃ 6 ΤΟ] ονίηρ τοῖρτβ 
(νυν. 18, 17, 28, 27), ἀπὰ 411 αἰϊοπιρίβ ἕο τϑιπονθ {{|6 αἰ Βσθποβ 
ΟἸ]ΙοΥυτῖ86 ρσονθ ὑμπθιηβαῖσθθ ἰο 06 πηίθπαρίβ αὐ (Π6 ἤγδβὲ ρίδηςθ. 
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Οὐοπμῖρ. ὕϑϑονὶ Αππαὶ. ν. 4δὅ, ΟΒδγιδυβ, ἐρίοιϊ, Ρ. 117 ἔ.) ἀε5 
Ῥ᾽φηοῖοε οἤγοη. '. Ρ. 262 (.,) Βιιάά. λίδί. ἴϊ. Ρ. 415, ὙΥ1η. ΚΟΥ. 1. 
Ῥ- 780 δῃηά ἰϊ. Ρ. 822, ΤΊεἰθ, ΟἹ] "γοποὶ. Ρ. 71) Μάαγον ἰπ {π6 δοτη- 
φπιθηξαίί. ἰλοοῖ. οἀϊ θα ὈΥ }ι1π186]} ἀπὰ Βοβθηη). ἴϊ. 1 ρ. 280 ἔ--ΟὟ. 
ὁ Ν᾿ Ζοομαγίδῇῃ 4130 οοπεϊπαθά ἴῃ ({θ δ'πβ οἵ ἢιΐ8 δε] ιθτβ, ᾿π {Π6 

ΟΥΒΗΪρ οὐ [6 σα] γεβ, δα ἐπ6 ποτὰ οὗ 16 Ἰωογά αἰλογοά (χ. 80) 
ςοποογῃίηρ' 76 μὰ νγ88 {πογοίοσο (1816 ἴῃ ἢἷπι. [Ιῃ Θοπβοη θ ποθ 
οὗ ἃ σοηΒρί γα 6 ψγὰ8 ραΐ ἴο ἀφ}, ἀπά {π6 (ῃτοπθ ἰακθη ἤῸπὶ 
4|ι6 πουβ8 οἵ 61. Ὀν- 3 Ὀαίογα {116 ῥρθορὶβ, ἐμαξ 18, ΟρθπὶΥ 

Βοΐογθ ἐπ δγεβ οὐ α]]. ΑΒ ἴβυβϑὶ νγὰβ ποῖ 1ϑὰ ὈΥ {μ6 το κθπβ οὗ 
{0 1,οΓἀ᾽ Β ΤΩΘΓΟΥ ἜΧρουθποθα Ὡπάον “οαβἢ,, πα Θβρθοῖα!]}ν ἀπο 
ογοθοᾶπι, ΔΗΥ͂ ΠΟΥ 1Π8ῃ ΟΥ̓ {Π6 ρῥγϑνίουβ ἤθᾶνυ ἡ ρτηθπίβ ἀπά 
1:|ὸ ϑαγηβϑὲ ἃρρθαὶβ δῃὰ νδγηΐπρθ οὔ {Π6 ργόρμοίβ Ηοβοθα ἀπὰ 
Αἴηοβ, ἴο τερθηΐ δπά σοέαγη ἰο [86 [ωογὰ μἷ8 αοα ἀπά Κίηρ, [16 
7αάρπιοπὶ οὗ τοἠβοϊίοπ πισϑὲ αἱ ἰαϑὲ Ὀγθαὶς 'π ὌρΟΩ ἃ ΡΘΟΡρ]6 δὸ 
Βμδιπ ον βοογηΐηρσ [08 σγᾶςθ, Ἰοηρ-ϑιβετηρ, πὰ οονθηδηὶ 
ΚΑΒ] Π 688 οὐ αοἀ. Υ 6 866 {Ππ| Κἰπράοπι, {ΠἸογοίοσθ, δῇϑν ἴΠ6 
ἀδαθῃ οὗ Ψεσοῦθοδῃ), μαβέθηϊηρ τ] ταρὶ α 8 γ] 468 ἴο 15 [2]. [Ιῃ 
16 ΒΧ γ-ῖνγο γ6 8 78 [ΤῸ Πὰ {1|6 ἀθαίῃ οὔ Θυοθοδη ἴο [Π6 σοπαμαδβὲ οὗ 
Θδιμασῖα ὈΥ 5.84] ΠΊΔΠ6ΒΘΓ, Όνγ0 ΘΠ ΔΓΟἢἾ68, τη Ἰκῖησ ΠΡ ὈΘΠΙΥ γΘΆΓΒ, 
Ῥγθν δ θα, δηα βἰχ Κίῃρβ [Ὁ] ονσθὰ ὁπ ἀποίποῦ, οὐ Ὑ]Οὴὶ ΟΠ]Υ͂ ΟΠ6, 
Μαεπαίιεπι, 4ἰθα 8 παΐαγαὶ ἀθαῖῃ, 50 τμαὲ 8 βοῃ βιισοθθάθά Εἶπ οα 
ἐπ6 ΤΠ γοηθ ; 1π6 σϑιμαϊπῖπρ ἔνθ γγαῦθ ἀθί γοπθά δηά τπηυγάογθα Ὀγ. 
ΤΟ 068, 80 {παΐ, δοοογαϊπρ (0 [Π6 }α8ὲ τοιηατὶς οὗ ΥΥ̓ 1818, γν ἢ 16 
ταῦγαοΥ οὗὨ Ζϑομδγῖαἢ ποῦ ΟΠΪΥ {π6 βθηίθποθ οὗ Ηοβθϑᾶ (ἰ. 4), “1 
011} νἱδὶῦ τΠ6 Ὀ]οοά οὗ “6 Ζγ8 61 ἀροῦ {π86 Βοῦβε οὔ 99} θαΐ 4150 
1:6 ΒΘΠΊΘΠ66 ἔογηΐπρ ἃ ρΑΓΆ]}6] νῚἢ 1|, “’ ἀπά Ψ1}] οαα86 [0 οθᾶ80 

1 ἐ ΠῊ6 Ὀ]οοᾷ οἵ ΨοΖγοοῖ,᾽᾿ οὐ {μ6 Ὀ]οοᾶ Ββμοᾷ ἴῃ «6 Ζγϑοὶ, 8 [Ὡ6 δχίγ- 
Ῥαίΐϊοη οὔ {πὸ ἀυπαβίυ οὗ ΑΒ δῃά ἴπ6ὸ Β88] υγογεῖρροιβι 830 [Ἀγ 88 
«76 δοίοά ἐπογοῖπ ὈΥ οοτημηδηὰ οἵ αοά, {πῖ8 δοὺ ναβ. ηρυΐϊοα ἕο δἷπὶ 
88 τηθτ] ογΐου8 (οοταΡ. οα σ. 80), Ὀαὶ 80 ἔα γ 85 μ6 [0] νᾶ 8 ονὴη ἃΠ|- 
Ῥιξΐοπ ἀπά βῖῃ τοῦ ἰμδὴ [86 οοιητηδπᾷ οὗἩΘ Θοᾶ, ΒΘ νὰ ἱπνοϊγθᾶ ἱπ 
βυῖ!. ΤῊ ργορβοὶ Ηοβϑᾶ δβίϊπιδίθβ (86 δοὲ δοοογάϊπρ' ἴο 118 βυ ]ϑοίάνϑ. 
τοούϊγεδ, 8 πᾶ ῥγοποῦῃοθϑ ἰὑ ἃ ἀθοά οὐἩ Ὀ]οοά, ψΠΘτΘδΒ ἱπ οὐγ ἢ)Ἰϑέοτϊοδὶ. 
πδτταίνθ, δῦου 6 χ, 80, ΟὨΪΥ {86 οὈ]θοί᾽να δοὺ 88 βυο 18 τοραγᾷβα, [{ 

18. αϊίο ροῦνογθθ, ἐβογείοτθ, ἴῃ Η:ζίρ, Οὐτητπι. ὁπ Ηοβ.) ἰο οχρ] δίῃ {86 
νγογάβ οὗ 86 ργορῇθί ἴῃ 186 ψαγ, [μδὲ [86 ῥγορβοί Ὀ]απηθα ψ ἢὰ ποῖ [0 Γ 
{86 ἀοαί! οἵ “ογϑτη. πὰ “6 Ζϑυεὶ, θαΐ ἔον (86 τηυγάον οὗ ΑΙμβαζίδῃ δηὰ μἷ8 
᾿ΒνοΒοΥΒ, 88. γ706}} 88 [η0 ὈΙοοάβῃοα, 2 ΚΙ. χ' 11, Α58 ἴΠ ἐδμο ῥγορῃοίϑ 
μιὰ ἀοἰθγιηϊ πο {Ππϑὲν ργϑάϊοιοπβ ὈΥ βιιοἢ ρϑ Υ ραυῦα 681 ΤῊ τῖρ μὲ 
νου οὗ (ῃ6 ρᾶϑβᾶρὸ Η ἰζίρ᾽ πιῖρῦ ἤν ἀἰβοονογοά ἴῃ ὙΥ ἰἰθῖαβ ἐ.6. 
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εἰ Κίηρσάοπι οὗ 1π6 Πουβθ. οὗ [βγαθ]," νγα8 σαυτϑα ἱπίο οἴδεοί, ἰῃηδ8- 
ταυοἷι 8 τυ ἱ τ Ζεομαγίαϊι [Π6 Κίῃράομι ρΥΟΡΘΙΥ σϑαϑθα ἴῃ [Βγδο]. 
ἽΝάπι διιοοόϑ8ογθ8 Ζαοἠαγίαθ ποπ ἕατι τέρσθ8 γμθριπί, φιαπι ζμύθδ, 
ἰαίγοπόϑ αὐ ἐψναππῖ, αισωδίο όσωπι ποηυῖπθ ἱπαάϊσηῖ, φιὶ ἐψταπηῖ- 
ἄσηι ηναΐδ ρατίαπι πέφμο πιοἰζιι8 παδίίαηι 6 ἀπιϊδογιχιὶ, ὙΡ ἰξδξιυιδ 
Δεκαφυλ. ν. 820. 

γν. 18---10. Ζοομαγα ἢ Β πηυγάογογ, ΘΠ] } πὶ, πο] ἃ τῃ 6 {Πτοπ6 
ΟΠΪΥ ὁΠ6 τροπί (ΟΣ ΤΠ ΘΟΠΙΡ. θδαῖ. χχὶ. 18, ἀπά 88 ἴο ἐπὶβ 

86 οὗ ον 68. εἶμ. ἵϊ. Ἶδ88), 88 Π6 νγὰ8 8888116 ἃ ἴῃ νγᾶῦ ὈΥ͂ 
Μεπδμθηι οὔ Τίνγζαι, δῃ βἰαἱπ ὈῪ ̓ἷπὶ ἂἱ ϑαπηδσῖδ. ὈΡῊ (νυ. 14) 

ἢογΘ ἀθηοῖθβ, 88 ἐξγηι. την, ἰθοΐπ. {π6 δἄάνδαμποθ οὗ [πὸ ἔοβ οὐ μοβ- 

Ὧ]6 ἀῦῖαγ. Μοπδβοιῃ πιαϑβὺ ἐπογϑίοτα μανθ Ῥθθ ρἝΠΘΓΑΪ ΟΥ̓ σοτῃ- 
ἸΏΔΠΔΟΓ οὗἉ {116 ἔογοθ8, 88 “οβθρῆυβ (ΑπΕα. ᾿χ. 11, 1) ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
8Άγ8. ΑΒ ἴο {Π6 β[υδθοη οὗ ΤΊΓΖΑΙ 866 οπ 1 ΚΊ. χν. 21.--ν. 
16. ϑοιεῖπρ ουὐ ἔγοτι Τίγζα Μϑπδῆθμ βιηοίθ ΓΊΘΌΣΙ 4180, 116 

οἰἐγ ΤΑαρϑαοιιδ υγἱτῆι 411 [18 Ἔπίγοηβ, θθοδσβα ἰξ ἀϊ4 ποῖ ορϑῃ 118 
δαῖοβ ἴο μΐπι, {πᾶὐ 18, Π6 ἴοοκ ἴδ ὈΥ βίοστω, ἀπά ἰγοαϊϑά {Π8 νδη- 
φυϊθῃοά τῖτῃ δας Ῥαγρατοῦβ νϑηρθάποο {παᾶξ 6 ἀϊά ηοί Βρᾶγθ 
186 οἢ}]4 πὶ (Π6 πιοῖ μου Β ΟΠ ; οοΙηρ. Υ] 1]. 12.- ΠΡΌ 8 ΠΟ 

οἴπον {μΠ4π Τ]αρβαοαβ οα [86 ΕἸρταΐθϑ, [π6 θογάου οἷτγ οὗ ἐμ6 
Κίηράοτα οὗ 18γ86] ἀπάθυ ϑοϊοιιοη (1 ΚΙ. ν. 4 ; 866 ἀῦονϑ ῥ. δ7), 
ψ Ὠϊοἢ, τ [86 ταβέογαϊίοη οὗ {πῸ οἱὰ 1ϊπη15. οὗ {π6 Κίπράοταῃ ὈΥῪ 
Φογοθοαπι 11. (σῖν. 258, 28) ᾿ιδά ἀραΐῃ οοπιο ἰοὸ {π6 Κίπράοιῃ οὗ 
ἰβγδοὶ, 88 4“. ἢ, ΜΊοΙ. μὰ8 1 ΒΈ}Ὺ σϑπιαυκθά, ΟἹ {6 ΘΟΠΕΓΆΓΥ 
τοοϑὲ θχροβίίοσβ, δηὰ [Ὁ] ονίησ [Π6πὶ γ. Εδαπι. ῬΑ]. ρ. 164 τϑραγά 
οὔ ΓΌΏ 38 ἃ οἷἵγ οὗ Ῥα]βϑεῖπθ ἴῃ {π6 ποὶρ!θουγβοοά οἵ ΤΊγΖα!ι. 
Βαϊ {18 ἀβϑιιπηρίϊοη 18 ἀθβεϊξαϊθ οὔ 8}} στοιπά, ἃπα [88 ΟΠὨ]Ὺ Δυΐβθη 
ἤοτα [μῖ8, {πα οχρίαἰπίηρ Στ “ ἤοπι Τίγζα οπνγαγά,᾽ ἐΠῈ 

υπάογθίοοα ΟἿ δα ΠΟΥ, 88 1 Μοπδῆθῖι ἤδα ναϑίθά 186 στ 0]6 
ΘΟΠΠΕΓΥ ἤοπ ΤΊΡΖΔ} το ΤΊρῃβαῃ. Βαυΐ ουθῃ Μδυγοῦ, [Π6 πιοϑβὲ 
ἀδοϊάοα δἀνοοαίε οὗ [Π|8 ορ᾽ πίοῃ οοποοσπίηρ ΤΊρ]ι88}}, γο]θοῖβ [ἢ 18 
γον, δα τ] ἢ} ΘΟ] ἀπά 46 Ὑ οἰίθ σϑίουβ γγῳ  ἴο {Π6 νου 
ἴῃ 186 αρίπηΐηρ οὗ [Π6 νβῦβθ : “ἢ βπιοίθ βοίπρ οαὐ ἔτοτῃ Τὶγ- 
18} (ὀποιγδίοπα ἐῷ ορρίὯο Τέγζαο ζαοία), Ὀαὰὶ {πΐηκΚ8, Μσπαλόηι 
ποη ἐδ ζωϊ φωὶ ἴῃ ἰαηι ἰαΐιηι ἑογγαριηι δραϊίμηι, φιαῖΐο Τῆνζαθ, ορρίαο 
Ἐρλν. οὲ Ταρβαοο ἐπέθτ)θοίιιπι 68ὲ, ἑαπιφιθ τπασπαπι θὲ ἰοοιρζδίθηι 
ὑρύδηι, υἱούγισία αὐτιὰ ργοΐζονγοί. Βαϊ ΠΥ Μοπδίθηι ν88 ποὶ 1Π6 
τλδῃ, ἴδ τῖρῃς ΡῈ αἰ σα]: ἰο ῥτονο. γαῖ Μδυγου βδΥ5 ΟἹ 4118, 
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ΔΙΔΘΙΥ ὑπαὶ Μοπαβοιλ νγὰβ οἱυϊίαίίθ α οαρὶΐ6 γδυωΐδαά οπιπίψας 
8οοἴον ὕσις αὖ ἐπύδἴλ8 ἰαοοναΐα τοσιζιδ, νου] α, 1 10 δα ἀγρτιπιθη- 
ἰαἰϊνα ἴΌγοΘ δὖ 811, ῥσόυθ ὕοο τῇμο, Πδιηθὶυ ἐπὶ «΄Θτοθοαπιὶ ΠΠ, 
αἶβο νγᾶβ ποῖ ἴῃ ἃ ροβ ἴοῃ ἐο σΘΟΟΠ ΌΟΓ ὑΠ6 ἀποῖθηῦ Ῥουπάαδγίθβ οὗ 
Ηΐβ Κίηράοπι ἱπ {μ6 ποσίῃ. Βαϊ ψμογθ μανθ ννὸ 86 βίαπάατγά ὈΥ͂ 
ΒΟ ἤο οβυϊπγαΐα [ῃ6 γϑοαγ δια βίγθηρίῃ οὗὨ [Π|6 ἀστὴν οὗἉ ᾿βγδοὶ 
Ἰεὰ Ὀγ Μϑηδῆθπι, πὶ ογάθν ἰο Ὀθ α]9 ἴο αββοῦῦ στ οομβάθηοα 
{πῶῦ 6 γγὰ8 ποῦ δθϊο (0 ἰᾶκθ {μ6 οἷἵγ Ὑπαρβδοῦβ οἡ {16 ΕρΡἢ- 
γαΐββ, 1110 8120 πὰ βιγθηρίῃ οὗ τ ΐἷο]ι δἱ (μαὶ ὑϊπι6 ἃγθ ἴο ἃ8 Θοοπ- 
ῬἰοίθΥ ἀρκπουπῦ Υ̓Ά116, ὑπο, ἐμθ γϑαβοηβ δἀάποθά ἴὺ ἃ 
ΤΊρμβαι ἴῃ τ86 ποὶρῃρουγβοοά οὐ ΤΊγζα ἀτθ ππίουπάοα, [Π6 
ΠΔΙῚΘ ΓἹΠΌΏΙῚ ἐγα θοῖιι8 18 4180 ορροβοά ἰο {118 ορἱπίοη, Ὑ οὶ 18 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΘΧΡΙΙΟ80]6, θυθῃ 1 οοποοῖνα]6, οὗ ἃ ἴοννι ποί ἴδ ἔτοιι 
“ΤΙ ρΖδῃ. 

γν. 11--22. Μεπαβοιη᾿β ἔθη γα β᾽ Τρ ΓΘΒΘΙΉ 168 {Ππΐ οὗἁἉ 8 
ΔΩ  ΠΘοογαίίο ργθάθοθββοσβ. Ἀυσίηρ ἶ8 τοῖρῃ ὑπ6 Αββυγίδηβ [ῸΓ 
86 βγδὲ εἴτηθ πιαγο θα ἀραϊηβί 15786] ἀπά Κίπρ Ῥὰ] ; θαῦ Μοπᾶ- 
«Ἀθῖι σαν Ῥὰ] 1000 ἰα]οη8 οὗ βῖϊνϑυ (θοαὶ 32342,200), “ἐπὶ 8 

Βιᾶπάβ πῖρῃς Β6 ὙΠ μΐπι, ἰο οὐπβτγιῃ {86 Κίηράοχα ἰῃ ἢἷ8 απά ἢ ᾿ 
(ν. 19.) Ὑοθθ σογὰβ ἃγθ 80 ὑπάογβίοοά Ὀγ ΕΡἢγ. ὅ.γ., Ο. ἃ 
1,4ρ.,) α]πι., Τότ θβοσ, ἀπά οἴ μοσβ, τ ἢ γϑίεσθηςθ ἰο Ηοϑβ. ν. 18, 
88 1 Μϑηδἤθη Πδ4 βυμηιηοηθα Ῥὰ] ἰο 18 αἰ, ἴῃ οὐδ ἰο βϑίβὈ ] 15} 
8 ἀοπηϊπίοῃ ὈΥ͂ ̓ ἷ8 ἀββἰβίδπῃςθ. Βαΐ {15 νἱϑνν 18 ποῦ Πθοβββα ΠΥ 
ἀθιμαπάσα Ὀγ {πῸ ψογάβ οὗ Ήοβϑα, “ Ερἢγαΐπὶ σοθ8 ἰο {πΠ6 Αβ88ν- 
χίδῃ," ΠΔΠΛΕΙΥ ἰο 866 Κ αἱά, ἀπά 18 ἴῃ οοπίγδάϊοιΐοι ἢ ἐἰθ σσοσὰβ 
οἵ οὔ νϑῖβθ, ΚῬΡὰ] δαπιθ ἀραϊηϑὺ ἴΠ6 ἰαπὰ. [Ιῃ σοπβοστ ΠΥ σε ἢ 
[Π0860 σου β 16 πηυϑὺ ἀηἀογβίδπα {6 τηαῦίον ὑμ8 : Ρὰ] οὗ }ιῖ8 
οὐ ΠΟ ΟΠ, ρουμαρ58 ἱπάπορα ἐπογϑίο Ὀγ [116 Θχρϑάϊθίου οὗ Μοϑῃδᾶ- 
᾿ιδπὶ ἀραίπϑι ΤΠαρβδουβ, ἀἀναπορά ἀραϊπβι [Π6 Κίησάοπι οὔ 18Γδ6] ; 
{θη Μοπαίοπὶ βϑηῦ μία 1000 ἰα]οηίβ, ἴῃ ογάθυ ἢοὲ ΟΠ]Υ ἰο ἀϊνοτσὶ 
Ἰΐπηι ἤτοτι ἢ18 ρ]8π5 οὗ οοπαιοβὲ, Βαϊ δ {86 βᾶπι6 {ϊπιθ ἰο ραγοιδϑθ 

118 πο πάβῃ!ρ ἀπά αἱά [0 γ {{Ππ6 6βίδὈ] 5ῃπιθηὶ οὔ 8 οὐ ργβοαγίουβ 
Βονδγοίσῃηΐυ, 80 ὑπ} Μϑπαβθηι 414 Ὡοὺ ργορου ἰηνῖία {8 Αβ8γ- 
τίδηβ ᾿πίο 1Π6 1.πα, Ὀαΐϊ ΠΥ σμδηροά {π6 Θηθίην, τ βθ δάνδπο- 
ἴὰρ; ἀραίηβι [Π6 δοππέγυ, ὈΥ [818 ἐπὶ θα α ̓πίο ἃ οοπίβάδγαίθ ἔον [6 
ΒΟΟΌΤΙΥ οὗὨ ᾿ἰ8 ἀϑαγραά ἀοιηϊπίοη ; σῇσι (6 Ρῥγορμοὶ Ηοβοᾶ, 
Ψ ΠΟ νγ88 1688 Θοῃοογηθα δοὺξ [ἢ 8 Ὠἰδίογι 4] δος ἔμδη ἐπ 6 ἀϊβροβ- 
βιοη Ὀοίγαγϑα ἐπογθῖμ, ταῖρι ὙΘΥῪ γ76}} σθηϑασα 88 ἃ ροίΐηρ οὗ 
Ἐρῃγαῖπη ἴο ὑμ6 ΑΒϑυ 88 (θϑβἰάεβ ν. 18 σοΙΏρ. 4150 υἱῖ. 11, νῃϊ. 
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9) ἀπά ἃ φονθηδηί-τηδκίηρ πὶ ΑΒβμαν (χῖ!. 2.) Ῥὰϊ (δ) ἰ5 
180 ἢγϑὺ Αββϑυσίδῃ Κίηρ, βοτὰ ὑπ ΟἹα Τοβίαπιθηῦ ταθπ 08 δἴμο Ὁ 
Νιηγοά, στο οχίοπάἀθα [19 ἀοιηϊῃηῖομ οὐὸῦ Αϑϑῆυσ δῃὰ μὰ} 
Νίμονοι (απ. χ. 9 6) ὙΠ Εἴτα [μ6 σοπαποβίβ οἵ 1Π6 Αβ8γ- 
ΤίΔη8 ἴῃ ΕΕΡΠΘΡ Αϑἰὰ Ὀϑρίη, δα ἀγθ οοῃθϊηπθα ὈΥ͂ Ηἷβ Βυσοσββοῦβ 
Τιρίαιι ῬΊ]Θθοσ (ν. 29, χνΐ. 9, ἀβὰ 1 ΟἸγ. ν. 26), Κ'μ] πηδηθδον 
(αν! ὅ δ᾽, χνῖῖ, 9 1), δῃὰ βϑϑπηδομοσιῦ (χυῖ!. 18 8.), ἈΠῈ} {Π|6 
Ἰαξίον, υπάθν Ἡθζθκία, βαβαγθα ἐμ6 ἐοία] δχίοσιαϊπαίίοι οὗ κΐ5 
ἈΤΤΩΥ͂; ἃπα Οἡ ἢΪ8 τϑίαση ἴο ΝΊΠΟνΘΙ γγα8 ραΐ ἰο ἀραίῃ ὈΥ͂ ΗΪΒ 50η8, 
οῃ ψΠΙοἷ ἢἷ8 δοὴ Εβαι δ 4οη βαοοροάδά ῃϊπ..1 Δορογαϊηρ ἴο [89 
ὈΠ0]1ς4] δοσοιπῖβ, {μ6 Αββυσίδη οαιρῖτο ἴῃ {86 ἔἴτηθ οὗ ῬᾺ] νγᾶβ αἱ 
[86 Βοῖσιιὶ οὗἉ 115 ρονγϑῦ, 10} γ! οἷ 4150 ἀρτοθ [ἢ6 ἔγαρτηθηίβ ἔτοπα 
[)6 ᾿ἰβίονΥ οὗὨ (818. Θιαρῖγθ, το ἄτα παπάθα ἀον [0 ἃ8 ἴπ [Π6 
Ομγοπίοομ οὗ Εαβθθῖπ8 ἔγοτη Βϑγοβαβ, Αἰθχαπᾶονς Ῥοϊυ ἰβίοσ, δηά 
ΑὈὐγάοπυ8. Αοοογάϊηρ ἴο [Π 6 οἰξαϊϊοπΒ οὗ ῬΡΟΪΥ ἰδίου ἔγοπῃη Βϑγοβαϑ, 
ΔΙ͂ΟΥ ϑθυλγϑπ8 ἔοσίγ-ἢνθ Αβϑυγίδη Κίηρβ τεϊρτιθα δἰζοροίμον 526 
γοῦϊ8, ΤΉΘΥ γνγοῦο [0] ον οα Ὀγ Ρὰ], γῇο ἱπναάοά “υάδρα ; αἴου- 

1 ὰ πιοάθγῃ ἐΐπιθ8 βδγροη 4150 (18. χχ. 1) 1β ἀβι}}}Υ πδιηβὰ 88 δῇ 
᾿Αβϑυγίδῃ Κίηρ, ἡ μὸ δοοογάϊηρ ἰο Ῥϑυ]., Βόβϑῆπι,, εβθη,, Ηἰἐζίρ οη 18. 
Χχ, ἃπᾶά οἴμαυβ, τησδὺ ἤᾶνο τοϊρηθα ΟὨΪΥ ἃ βμοτὺ ὑΐηθ Ὀθίνγεθπ 58]- 
ΤΆΔΠΘΒΟΓ 8η4 βοπηδο θυ, τ ΠΘγθδβ Ὑ1τίηρα ἀπ Μόνο (Καὶ. ΤΠηΐθγ8. 
Ῥ.- 128 2.) ΒοΙ4 βδγροῃ ἴἰο 6 {6 βᾶπηθ ἃ8 ββαἸτηαπθβοῦ, Ὀυὺ Κ Δ] πβίεγ, 
Μδυβιδηι, δηὰ «. ἢ), ΜΊς., 48 Εβαγῃδάδοῃ, δπὰ (86 Βδθρίπβ, Ηίθγοη., 
ἀπά βοβτοθος (ἡηρορ. Βαδψὶ. εἰ Νιίπὶ Ρ. 182) 88 ϑϑημπδοβοσῖθ. ΟΥ̓ 8}} 
8666 ορὶμΐοηβ {86 Ἰδβὺ ΟὨ]Υ 18 ρῬγοῦ} 16. Ηδ οδῃποὺ δᾶγθ σαϊρῃθά Ὀ6- 
ἱπόθὴ ΘΒ ΠΔΠΘΒῈΓ δηά ϑοπηδομ τ, Ὀοσαῦβθ {μοῦ 18 πὸ ἱπίογναδὶ 
Βοίνγθοι ἐμθ ἔνγο, 88 βθηπδοβου Ὁ Δρροαγθᾶ ἴῃ Ψυᾶθα ἴῃ [Π6 γοδᾶῦ 714 
(νυ !. 18), Ῥυὺ ΒμΔΙπιδηθβοῦ οδῃ ΒΟΔΓΟΟΙΥ μᾶνθ Ὀθθη ἀοδά Ὀδέοσο {6 
γοᾶγ 716 ογ 715, 88, δοουγάϊηρ ἰο ἃ ποίΐςθ οἵ Μοπαπᾶθν οἵ Ερβββυβ ἴῃ 
ΨΦοβορῆυβ (Απί. ἰχ. 14, 2), δῇὔλθν (86 οοπαᾳυθϑὲ οὔ ὥϑιμδσίδ ἴῃ {86 γὙ68 7 
122 ἴδ τηδάβθ ψγχὰγ οὐ ἴπ6 Ῥμωπίοΐδηβ, πα ἔμθη Ὀαβίαροά ΤΎτθ ἴον ἢνθ 
γβᾶτβ, «Φοβαρίνυβ, ἰηάθθὰ, ἄοθβ ποὺ ΘΧΡΥ ΘΒΙΥ 88} (μαι {118 γᾶ. ἴοΟΙΚ 
Ῥἶδοο δῆϑυ {Π6 ἀἰββο!αἰΐοη οὗ {π6 Κἰπράοτα οὗ [μ8 ἰεπ ἔγῖθθβ, θαΐ (Πϊ8 τὸ 
τηυβὲ σοῃοὶα6 ἔγοπι {86 ἴδοι ἐμδὺ Ηοβῆθα Κίηρ οὗὨ [βγδ8] που] βοδγοεὶ Ὺ 
Βᾶτὸ σϑῃϊαγοα ὑο γονοὶν ἔγοταῃ ἐπ Αββυγίδηβ, ἃ8 Ἰοῃρ' 88 {86 Αβϑγυυΐδῃ 
ΔΤΊΩΥ ΜὙ88 'π ΡΒΟΘηϊοῖΔ.ι ΤῸ (8ΐ8 10 18 ἐο Ὀ6 δἀάεά, (μα δοοογαΐηρ; ἰὸ 
ΤΟΡ. ;. 18 Κα] ηδῆθβοῦ ττὰ8 βυοοροάθα οἡ {Π 6 ἰῃγομθ ὈΥ̓͂ ΒΒ Βοῃ ὅ86η- 
πϑοθοΡ. Βαὺ {86 ᾿ἰΔοπι ἔγίπρ οἵ ϑδγροι τῖ τ 5116] πλδη 66. 8 τηϑί ὈΥ͂ 
ἴπ6 οὐ)θοίΐοα, ἐμαὶ ΘΔ πιδπθβθοσ Βοδτ ον οχίθπαθα 18 οοπαμοβίβ ἰο 
ῬμΠβέδθα. Οἱ (6 ΘΟΠίγΑσΥ, ἴδ Βρθαῖζϑ ἴου 818 ἰάθπιεν πὰ βθππδ- 
ομ τ δὲ Ἰϑαβί, ἐπὶ Ταγίδῃ, ϑδυροπ᾿β βϑηῆθγαὶ (18. χχὶ. 1) δρρϑαγϑά 
ὉπᾶοΣ βϑθηβο ΣΙ Ὀοΐοτο 9 Θγύβα θαι, χν!. 17. 
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ψαράβ, ἱπ τῇ8 ἐΐπιθ οὔ Ηοζοκίαϊι, ϑδηθομοεῖθαβ (βθηπδοῖ θυ! Ὁ) 
τοῖσηοα οἱ ιύθθη γϑᾶγβ, Αβϑογάδῃββ οἱρῃῦ, ϑδιητηαρῇ 65 ἐγθηΐν-Οη 6, 
ὙΠΟΒ6 τοῖον Θαγἀδηαρα] 8 ἔυγθηΐγ-ΌΠ6, ΝΝΔΌΟΡΟΪΑΒ8ᾺΓ ὑνγθη Υ, 
8Δ:η4 Ναραοοάγοβθου (Ν  υΠδάποζζασ) [οσίγ- ἢ γθο (ήροη. Α τπιθη. 
Ῥ. 1. οἰ. 4 δπᾷ ὅ, Ρ. 18 Εἰ οαἰξ. Μεοαϊοί.) ΑὈγάθηαβ (ἰδίά. Ρ. 25) 
Πδη168 [Π6 Φ0]ονΪΠρ' Αββυγίδῃ βου  ρ 8, ΘΔ ΟΠ ΓΙ, ΝΟΥΡΊΙ5 
(οΥ Αἀγϑπι6]68), Αχϑγάϊβ, βαγάβδπαραϊβ, βϑαγαοαβ, ἀμ 46 Υ ΠΟ ΠῚ 
.ιὴ8 σθπογαὶ Βυβδιοβοῦ (ΝΆ ΟΡΟΪ 4584.) δϑβατηθαά ἐπ6 βονθυγοὶ ὩΣ 
οἵ Βαρυ]οηΐα, αἰίδοκοὰ ΝΊπαβ, ἀπά, δον βαγδουβ μαὰ Ῥυτποά 
Ὠιἰπη861}} τ ἢ18. ραΐασθ, μ6] 4 [π6 ἀοπιί πίοι ονϑῦ {{π| ΟΠ] ἀδθα 8 
δΔη Βαρυ]οπίαπβ. Οὐμωρ. 11}. Ηρ Ε]ά, ἐμονοϊε. Ηνοαοὶ. δρ6ο. 
'. Ρ. 9--11. ΒΥ {δπ686 ἔγαρτηθπὶβ οὰν 1011. 4] δοοουηίβ οὗ π6 
᾿Αββυυΐδη ΘΠ Ρἶ ΓΘ ἃγΘ Βα ΠΠ Οἱ ΘΠΕΪΥ οοῃ ΗΓηγδά, ᾿παϑυμαοὶι 48, πού! ἢ- 
βίδ πάη ἐμοῖς ἀου δυο η8 πῃ ΒΘνΘΡᾺΪ ΠΑΠΊΘΒ, 80 ΤΟ ἈΡΡΘΆΓΒ 
οαογίϑίη, ἐπᾶὶ ἢν νὰ αἱ ἐπὶ {{π|6 8}}}} ἀπά ϊ πη ἰΒηθα ἴῃ ρόνγοσ, δηὰ 
ΟΠΪΥ οθαδβοα ἴο οχὶβὲ ἃ Ἰοῃρ' {π|ὸ αἴογ Ἐπβαγπδάάοη, σῖτα {Π|6 
δοπαποβὺ οὗὨἩ Νίπονθῃ ὈῪ ΝΝΟροΙ]αββαγ.". 

1 Βν {π|8 πι6δῃ8 δγ6 ᾿ιδττηοη θα [86 Ββοδί(ογθά ποίϊθθθ, ψν μΐοι Ηθτγο- 
ἄοίπαβ διγηΐβηθβ οοποογηΐπρ 86 Θχρϑαϊτίου οὐὗἨ Κθππδοδοῦῖ δραϊηϑὺ 
Ἐφδγρὶ (11. 141), δια πὸ ἰακίηρ΄ οἵ Νίπονθι ὉῪ Ογάχδαγοβ {πΠ6 Μοὰθ 
(1. 106) «αἴον {π6 ὅ20 γθϑαγβ᾽ ἀυταίΐοι οἵ 1860 Αββυτίδῃ ἀοπιϊπῖοπ 
οΥν Πρρονὺ Αβἷδ (1, 9ὅ.) Εον δνϑὴ 17 Ἡογοάοίυβ ἀοθβ ποί βχργβββὶν 
πιθηξοη [μ6 ραγεϊοϊραϊΐοα οὗ {86 ΒαΌΥ]οπΐδηθ ἱπ τμ6 οοπασθβὶ οὗ 
Νίπονοι, γοὺ 1 ΠΙΔΥ δ ἰηίοσγοα ἔγοιη βϑνθγαὶ οὔ 8ὲὶ8 ἱπῦτηδί!οἢ8 
(οοιηρ. Ηαρῇ, ἱ. Ρ. 4ᾳ. Ρ. 7 δπᾶ 21), στ Ὦ}]6 ἀρδῖη ἐμ6 ποίϊοοθ οὔ ΡοΪγ- 
μϊδίου δῃᾷ ΑὈὐγά. δοποογπίηρ [Π6 τηδυγίαρο οὗ (6 ἀδιρμίογ οὗἨ [86 
Μοάϊδη ρῥτίποο Αβάδιδρθ τὴ ΝαΑΡυσοάτοθθοσ (Ἐ μϑοῦ. σῆτοη. Ατπι. 
Ρ. 21 δπὰ 25) ροϊπὶ ἰο ἃ οοπποχίοπ οἵ (86 Βαδυ)]οπίαπβ στ  {Π6 
Μδαάδβ ἴπ {π6 ἀδδίσαοίίοη οὗὨ ἐἶθΘ Αϑβυυῖδῃ ΤΠ ΟΠΔΓΟΠΥ, 80 {μαὲ «οΒθορθτια 
(Αι. χ. ὅ, 1) 18 (Π 7υΒ0 1664 ἰπ βαγίπρ, {πὶ {πὸ Μοϑᾶθβ δπᾶὰ Βδθγ- 
Ἰοπΐδηβ ἀοβίχογοὰ (μ6 Αβϑυτίδῃ δπιρῖσο. Βαΐ (δμ6 [4]1 οὗ [Π]8 Θπιρῖγο, 
στ (Π6 οοπαποβὲ οὗἩ Νίπονθι (Ηδγοά. ἴ. 106), δαπποὶ ἢδνθ ὀοουττθα 580 
Ἰαΐθ 88 606 5.0., δροιὶ ἃ γϑ8γ δπά ἃ Π8]} Ὀοίοτα {86 ἀθδίῃ οὔ Ναθορο- 
1488ατ, δ8 Ηυρῇ, (1. Ρ. 4. Ρ. 7 3), 1οἃ δβίγαυ ὈΥ {Π6 τιϊβαπαογβίοο Ρ88- 
886, 2 ΚΙ. χχὶϊ. 29, δββιιτηθϑ, ἴῃ οοπίγδαϊοίϊοη ἰ0 ΨΦόΒορη. (Απέ. χ. ὅ, 
1), θαΐ πιαβὲ βανθ ἰβίζεαπ ρίδοο θϑίογθ 1Π|6 γτὰν οδγτῖ θᾶ ου ὉΥ ΟΥαχατοϑ 
νεῖται {π6 Τγάϊδηβ 610 5.6. (Ηδγοᾷ. ἱ, 74), δπὰ ἱπάθϑᾶ ἵπ ἔπ 6 θορὶππΐπρ 
οὗ ἐδ0 ὑπγοπγ γϑαῦβ᾽ τοῖρῃ οὗ Ναροροίββϑαν, {μδὐ 18, ἱπ 625 οὐ. 624, 
ΘΟτρ. ΑἸ Καὺ ἰπ Ῥε]1᾽8 ἐμθοῖορ. ΜΙΐαγΡ. ρατὶ 2, ὑ. 16 ἴ.--- Οὐ τῆο οοη- 
ἐγδτΎ, δοοογάϊΐηρ' το 186 οἰἰδίζοῃβ ἔγοτη Οὐββὶδβ ἴῃ Π1οά. 516. (11. 28 ---28), 
ΝΙπονθῖ, δὕνου ἃ ἴἴγθθ γὙϑαγβ᾽ ϑίθρθ ὃν Αὐϑδδαβ {π6 Μϑᾶάθ, δπὰ Βοίθβυβ 
186 ΒΥ ]οπΐδπ, νγα8 ἀθδίγογθα ἀπάθν βδγάδπὺαραϊϑ, πᾶ 1[ῃ6 ἀοπιϊηΐοη 
οὗὨ 186 Αββυγίϑδῃβ, δέ ἃ ἀυταιίου οἵ 1800. γϑαγβ, ἰγαπβίοττοα ο (ἢ 
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Υ͂. 20. χρὴ ἐσορίξ ἐγίδιιέιρη, σοπδίγαοὰ ΜῈ Ὦν ἐγίδιέωηι ἐπι- 

»οδιιϊξ, φοταρ. (ἴ68. ἐΐ68. 1. 616. ΚΠ ὙΒᾺ ἅΓ6 ΠΟΙ ὙΨΑΥΤΙΟΓΒ ΟΣ 

ΤΑΙ ΡΑΤΎ ΠΘΙΌΘΒ ; οσ Ἰϑδϑὲ οὗ 4}} ἔγομλ ἐμ νγαυτίοσβ σοῦ] Μϑηδῆθαι 

Μοᾶθβ, νυ 116 ΒΘ] 6θγ8 τοίδἰ πᾶ {{|6 βδίγδρυ οὔ ΒδΌυ]οηΐβ, δηὰ βερδη (0 
τοῖση ἴῃ ΒΒ ΟὟ ὨΔΙΏΘ 88 ΟΥ̓́ ΐ8Β οὐ Κίῃράοῃῃι. ΤὨΐβ δνθηΐ ͵β 
ὈΒΈΔΠ1Υ μἰαςθα δροαΐ 880 5.0. (β66 Ηυρΐ. ἰ. 6. Ρ. δ), ψΒ1]6 οἰμογβ ρἷβοθ 
1. δροῦαὶ 260 γϑᾶγβ βϑίοσθ Ογτυβ, απᾶ τῇδ Κθ βδιάδηδραὶθβ, δοοογάϊηρ ἰο 
ἃ ποίϊΐοθ οὗ Ἐϊαβθ., ΘΟΠΙΘΙΏΡΟΥΔΙῪ Ὦ ΦΦογοθοδιῃ 1{., ψι0 ἀϊοὰ 788 
Β.0.) 860 ΥΥ πον Κ᾿ Ὗ, ἱ. Ρ. 119 Βαῖ 1 {π6 ἀοιηϊπίοη οὗὨ [80 Αββυτίδῃβ 
ΟΘΑΒΘά ἴῃ {86 ᾿ηίοσυδὶ Ὀοίνγθοι 880 δηὰ 800, δπὰ ἴῃ 118 ρ]δοθ α Μοάϊδῃη 
ἹΔΟΠΔΡΟΠΥ ὙΠ δὴ ἱπάοροπάοης Βαρυ]οηΐδη Κιπράοτῃ βυοοοοάθα, [ῃ6 
Αββυυῖδηβ οαπποί ρΟΒΒΙ ]Υ Πᾶν δρρθαγθὰ ὑπᾶθῦ Μϑηᾶβοη 77]---160, 
δηᾶ Ἰαίθι 8.1}} ἴῃ ΒΕ ΓΠ6Υ Α 818 ἃ8 ἃ δφομαυουῖπρ' ρον γ. [Ἐ τὸ οἤοβο βυθῃ 
ἴο πιοῦν 1} Ἡ. 1,6ο (1 τ. ἃ. {]πἱνοσβαίρθβοβ. ἱ. Ρ. 118} 186 Ὦγρο- 
ἰμοδίβ οὗ ἃ πον Αββυσγίδῃ πη ΓΟ ΒΥ δέου (86 181] οὗ {μ6 ο]4 ὑπᾶοῦ 
ϑαγάδθδρα! αβ, τ ἰοῦ Β88 θεθῃ ἀονίβοὰ ἐο σϑοομῃοῖϊο Οἰθβίδθ τ (80 
δορουπίβ οὗ {86 ΒΙ10]6, ἱπ βυοἢ ἃ τωδηποῦ, ἐπαῦ ({|6 ἀοβίγιοίίοη οὗ (μ6 ο]4 
ΟΠ] ἀ θ6 ποιμίπρ ππογθ ἔμδπ 1μ6 Τουπάϊπρ᾽ οὗ ἃ ῬΥΟΡΘΙΥ ἱπδοροπάθης 
Μράΐδη τοοπαγοῦν ἴῃ (6 Μεᾶο- Ρογϑίδπ μῖρι Ἰδπᾶβ δᾶ πὶ ἐδμὸ ἴον 
Ἰαπὰ οἵ {πὸ Ψ: απ (ον Βδοίγῖδ), ν᾿ Ἀ1]16 {μ6 Αββυσίϑῃ τρομδγοΒΎ οομ παρὰ 
ἀηάον 118. οὐσι Κίηρθ ρϑῦβαρβ οὗ [Π6 τϑοθ οὗ ΒΕΙθΒθΥ8 : ἴὰ νου] 541}], 
δρασΐ ἔγοτη {πὸ οοῃβίογδιίίοη ὑπαἰ ἰδ δομα ]Θέοἷν Δ] 6 γ8 [ῃ6 δεοοοιπίβ οὗ 
Οἰοβῖαβ ἰπ Πἱοάον. ϑ'ἴ6., Ὀ6 ἱποοηβίβίθηὐ τα (86 Ὀ1Ρ]164] δοοουπίβ, 
ἱπδβιηθο ἢ 88, ϑοοουϊηρ ἰο {π6βε, 1 ποί Ρὰ], αἱ 8}1 ὀνθηίβ Τὶ δὲ 
ΡΊΘθου δᾶ ΘΒΔΙΤαδΠΘΒοῦ ταυϑὲ μᾶνθ ροββεββθάᾶ Μοᾶϊα, ββοδυβθ (ἘΠ 6 Ὺ 
ἐγδηβρ᾽δηϊθα (86 οδρίϊνθ [βγϑρ 1168 ἰο Αββυτῖδ δῃὰ Μεάϊα (1 (Ἐν. ν. 
20; 2 ΚΙ. χν. 29, χυΐϊ. 6, χυὶ. 11.) 1 τὸ τοῆθοὺ Ὀοβίάθβ, (μαὶ ἰ86 
δοδυτηρίϊοη οἵ ἃ βθοομα Αββυσίδῃ ἸΠΟΏΔΡΌΟΒΥ 18 ἀδδυϊίαίθ οὗ 411 Ἀἰβίογ! δ] 
ϑνίάθηοο, ἐμαὶ ποηθ οὗ {6 οἱὰ νυυίϊθγβ τπϑῖκθβ {π6 θαβί τπδηίίοη οὗ ἃ 
ὑποϑο]ὰ ἀδδίσυοίίου οὗὐἨ Νίπονθ οὐ οὗ ἃ σϑϑίογαίίομ οὗἉ {μ18 οἱ ἐγ δον 118 
ἀρδίγαοίίοπ πάθον ϑαγάδμδρα!υϑ, Βαΐ, δοοοσγάΐπρ' ἰο [86 ΒΊ}]6 δοσοιπίβ, 
ΝΙΠΟνΘὮ τ 88 8111] πὶ πυραϊγοᾶ ἴῃ ἐμ6 ἐΐτηθ οὗὨ {1 ῥχτόρμοὺ 9οπαῖ ἀπᾶθν 
δονοθοαπι {1., ἀδουΐ 800 Β.0., ἀπ δνθὴ τηποῖ ἰδίου ἴῃ {6 ἐΐπη68 οὗ (Π6 
Ριορμοὶ Ζορμδηί δ ̓ ἰνίπρ ἀπάον Ψοβίδῃ (τοϊρπίΐηρ 642---611), (μου ρ!ι, 
δοοργάϊπρ' ἴο ΖΘΡΗ. 11. 18, 10 γγᾶϑ βοοῃ ἰο δ6 ἀοβίσογϑᾶ, ἐμαὶ, βη8}1γ, [80 
βιδἰθιηθηΐβ οὗ ὑτγο βαγάδῃδραι, ἴῃ [86 βοΒο δύ ἴο Αὐϊβίορβδηθβ ΝᾺ. 
ν. 1022, δ 11{||6 ἄδβοσνα ἔθ πϑηθ οὗἉ Ἀἱβίουϊ αὶ ὑθβίϊ ΠΊΟΠῪ 88 (Π6 ποίϊοθ 
οὗ βγῃςο 1188 Ὁ. 205 οἵ ἃ βθοοπᾶ ΝΙπυθ 88 βιοοθββοῦ οὗ βδγάδῃαρα!υβ 
(θοπρ. Ἡυρξ, 1.6. Ρ, 29 διὰ 88): πὸ τηυδβὺ τε)δοῦ (Π18 Ἡγροι ιεβῖβ 88 ποῖ 
πιεῖν τηδδιἰοἴδοίογυ, Ὀὰὺ ἀοβαςαῖο οὗἨ 411 Ὠἰβύοσ δὶ ρτουηᾶ, δηᾶ την, 
᾿ τὸ ἀο ποὺ υῖβιι ἠο δοϑῦβθ Οὐθβίδβ οὔ Ἰπίβηίϊοηαὶ [8] 8: Πσδέϊοι οἵ Ηἰβίοσυ, 
ἸΩΘΙΕΪΥ δββθηὺ ἰο ἐδ νἱουν οὔ Ἡυρ(ο]ὰ (1.6. ». 84 1,), ἐμαὶ Οἰδβίδβ ἴοὸκ 
ἴδο βονουδθίριηβ ἑουπᾶ τορίβίδγθᾶ ἴπ ἐμ Μοάΐδῃ δππΑᾺ}5 ἔγομα Αὐθδοθβ ἰὸ 
Αβίσαροϑ ἴοσ ἱπἀοροπᾶοας Κίηρβ οἵ Μοάΐβ, διὰ, ὑπ γθου 1Θἃ δβίγαυ, ὑοὶ 
οΐγ μἷαοθά ϑαγάδηδρα! αβ πὶ {86 [411 οὗἩ {Π6 Αδββυτίδῃ θιιρίγο ἐπὶ 
ἸΟῸΚ ρίδοθ ππᾶσν μΐπη δρουί 260 οὐ 260 γϑαγβ ἴοο ϑδυῖγ, Ὀυΐ δἶβο ἐσϑῃβ- 
ζετο ἰοὸ Αὐθδοοθ ὑπαὶ το ν88 δοοοιιρ 18μ6ἃ ον Ὀγ Π6͵0668 δπὰ 



30 2 Κινο8 χυ. 28- 96, 

ἸΟῪ βιοῃ 4 ἰαχ,, δαΐ, τηθη οὔ νϑδ εἶ, ροϊίδηίοε ορίδιι8 (ὥΥ7. 
ψυϊρ., [μαπἢ.) Υ δἰ8}].7) ατοῖ., Ο]θν., δπά οἴμοσβ, οορ. (165. ἐλ6δ. 
1. 262), οὐ Τοῦ σΟΓΓΘΟΙΥ 5411}, πηθῃ οὐἁ Ταβρθοί Ὁ] ΠΥ ἀπά ἱπῆιπ- 
6Π66, ἱπαϑηηθοἢ 88 [8 τηθαπίηρ δἴοπθ, ποῖ {ἢ βρβοΐδ] ποίϊοι οἵ 
τ Π Ὦἢ, οδη Β6 οἀποοά ἔτοπι Βα ἴϊ. 1, πὰ 1 ὅ8πι. ἰχ. 2.-- - 6 
ΒΒΥ 5ῃιθκοὶβ βῸπι θὰς ἢ" ἀθρθηάβ οῃ κε ᾽ν» ποῖ οὐ γρ. ΒΥ 

{π|8 ἐπϊδαίο Ῥὼ] νψὰβ ἱπάπορα ἰο τοίασῃ ἰο Ηἷβ οὐγῃ Ιδηα, Ῥαϊ, 
δοοογάϊηρ ἰο 1 ΟἾΓ. ν. 20, οαΥγγιϑά αιναν ἢ Εἷπὶ {Ππ6 ἱμΠμΑ δης5 
οὗ ΕἸ]οδά. 

γν. 28---20. ιβαλιίαι, Βασοοοάοὰ ἢ15 [λίγ ἰπ [π6 σονθγῃπιθῃΐ 
“1 {86 ΒΠΊΘΙἢ γοαῦ οὔ Αζασίδῃ Κίπο οὗ υάλῃ. Α58 Μοπδβοα 
Ῥδοδταθ κὶπρ ἴπ {6 ἐπ τ γ- πῃ οὗ Κίὶπρ Αζαινίδῃ, ἀπά τοϊρπβά 
[6 γϑαῦβ, Π6 πιαϑὺ πᾶν ἀϊδά ἴῃ {πὸ ἐσ γ -ΠΙἢ γοᾶν οὗ ΑΖατδμ, 
18, ἐπεγοίοσγθ, μἷβ βοὴ αϑοϑῃά θα 1Π6 {ῃτοηθ ΟὨ]Υ ἴῃ {π᾿ ΒΡ ΙΘΓΙ γϑὰῦ 
οὗ Αζαγΐδῃ, βοπιθ τη τἢ8 δἰαρβοά βδίνγθϑη {Π6 ἀθδί οὗ Μϑῃδμεπι 
δηά4 ῬΑ ΑΒ. δοσαβϑίοι, θθοδῦβθ, ὈΓΟΡΑΘΙΥ ἴῃ [πΠ6 ἀπβϑι!]οά 
βίαίθ οὔ ἐμ Κίπράοπι, Η8 σίρῃι ἴο 186 ἐῃγοπθ νγὰβ οοπίθβίθά, Ηθ 
8614 10 αἶβο οῃἱὺ ὑπῸ γϑᾶγβ, 848 ἷβ δάαίαπε (γῥιίογ") 866 ἀθονυθ ῥ. 

148) Ῥείκαϊι οοπβρίγθά ἀραΐπϑε ᾿ΐπι, ἀπά, τὴ ἤδγ ΟΠ οαάϊίοβ, 
Ραΐ Βὲπι (ο ἀραίῃ. Υ͂. 25. “Ξ ϑιηοίβ μἴπη ἴῃ [Π6 οδϑβι]6 (ΝΣ 

1 ΚΙ. χνί. 18, οοταρ. (68. ἐΐδ8. ἱ, 162) οὗ {π6 Κίπρ᾽5 Βου886 σῖθα 
ΑΥρῸΡ 8πηαὰ ΑὐἹοὶι.; ΤΣ ΝΙΤ- ΤΙΝῚ ΦΧ ΤΙΝ τιοϑὺ ἱπίουΓοίοΒ 

ππάογβίδῃά 50, ἐμαὶ ΑὙροῦ ἀπά Αὐ]θῖὶ σσεσα Ῥθ κα 8 δοσοιηρ! οο8, 

Αβέγαροθ, {86 ἴογιμον οὗ σ βοτὰ ἀρ] νογοὰ Μοᾶϊα ἤγοπι {89 Αββυσγίδῃ 
ΒΌΡΓΟΙΙΔΟΥ, {86 Ἰαὐίον, τὶ ΠΔυγποίαϑ οὐ ΝΑΡοροΐδββαγ, ἰοοὸκ Νίπθυθ,, 
δηα ρυΐ δῃ 6πᾶ ἰο {μ6 Αββυγίδῃ θιιρῖγο (Ηοτγοά. ἱ. 98 ἢ. ἀπᾷ 100.)---ϑο 
τα ἢ ΤῸ ΟΌΣ Ῥάγροβθ δοῃοθγπῖπρ ἐδ18 ααοβέϊοη ; [(8 ἑλγίμον ἱηνθβιρα- 
ἐοῺ8 866 πῃ Ηαρίο]ά, ψνο86 116 οὗ ργοοῦ 18 ποῦ ααϊίθ ἔγθθ ᾿ΤΌΤΩ ΘΥΤΌΓ, 
Ῥαΐ αὖ 4}1 ονθηΐβ ἄθβθυνοβ [86 οοιητηθηάδίομ, τ βίο μ88 Ὀθθη ὈΥΙΘΗ͂Υ 
δῖνϑη ἰο 16 Ὀγ Η. 1,60 ΐπ {86 Βοιὶ]. Ὑδῆγθρ. ἔ, Ὑ)Ίββθηβοι. Καὶθ. 1844, 
Αρη], 12, ν. ὅ78 , 

1 Ἐνοη ἰβοβθ γῆο ππάογβίδηά κῃ ὙὙἼΔᾺ οὗὨ τδυτῖουβ μανθ 8ΟΚ ΠΟΥ" 
Ἰεάροα {μ0 νοῖρὺ οὗ {π18 ἀτρατϊηθπέ, βάρ ΡΕΝ 5. βοθια. ψ1}} (865 
ςοποοῖνθ [Π6 Βθη86, φιοά Μεπαλόηι ἰβίαπι ροομπίαπι ἐπιροβδιιον ἰδ εἰριῖθογ 50 
Ἰθγαοίϊ, 60 υἱγὶβ φιϊάθηι ζογ ἰδιι8 οωσερἐϊδ ; Ὀὰι [8 18. Δπ ΔΥΌ  ΈΓΑΙΥ 
δααιοη ἰο {86 ἰοχί. Βαϊ 4. Ὁ. ΜΊοΝ. ἐπάθανουγδά ἰο σϑίηονυβ ἐπα ἀ1Π- 
ου]γ ΒΥ {μ6 Βγροίμοβῖβ, ἐμδὺ δὲ (μὲ υἴπη6 {86 τα! έασν ἔογια οἵ ρονϑγη-. 
ταθηΐ Δι βίηρ᾽ ἔγοιῃ [86 οἷν] τγᾶγβ, οχίβίβα διηοηρ ἔμπ6 θη ἰγῖ 068, ἀπά [86 
βοἰ ἀΐογβ ϑχδοίϑα {Π6 ἰδχ ἱπιροβϑᾶ ἀροη ἔμθπηι ἔγοτι οὐ βογβ δρϑίῃ ὙΠ τγϑῦα 
Βα ογαϊπαίθ ἰο ἐπθπι. Οαϊΐθ ἐπηργο 8 ]86 δηᾶ ἰγγθοοποί 8 0]6 τ ὶτ {16 
τοχί. ξ 
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δ Ο ΓΘ. οοπ]οΐ πο τῖ ἢ} Ηΐπὶ ἴῃ βἰαγίπρ ἐπ6 Κίησ; πὲ {πὸ 
ποτ άβ ἱπητηθ Ἰδ ο] Υ ΓΟ] ηρσ, “ἀπά σπ ἢ μἰπὶ ΒΥ οἵ {Π6 80η8 οὗ 
186 ΟἸἸΘΩ τ 65, ἀρρθαῦ πιοῦθ ἴο ἔδνουν [ῃ6 νἱον οὔ 3. ὅοϊιπι., 
φιοά Αγσοῦ δἰ Αγ»7]οἢ) Μιογὶπὲ ἄμο ρνϊποΐρο8 Ῥοκασἤ)αθ, ψμοτιηι 
»οϊοπέϊατι θὲ ατισίογϊξαίθηιν ἐϊπιμογὶξ οκαοῖ, ἑἀθοχιιθ᾽ φιύην γόσθ 608 
ἐγιοϊἀαυονῖξ. . 

Υν. 21--81. Κοῖρη οὗ Ῥεβαῖ, (Υγ}3) {06 8οὴη οὶ Ἐοπιαϊϊαϊι. 

Ὁπάθν Βπι {μ9 Αβϑγυγίδη κίπρ Τρ αι ΡΊ6βοῦ (ὭΩΟ5 ΡΣ 

ΟΥ̓ ὙΡΝ 5 γλῃ χν]. 7, ἌΡΡῈ οΥ ἼΦΩΩΒ γι. 1 ΟἸιν. ν. 

20; 2 ΟἸγ. χχνῇ, 20)} οαπιθ, οοπααθγθά ἃ ραγὲ οὐ 1ῃ8 ΘΟΥΠΙΓΥ 

Δῃ4 οαΥτοα 118 ἱπμ αἰ ἑαηΐβ ἰηΐο σαρ ΠΥ ἴο Αββυεῖα. ΤῊ]5 ἰο0 Κ 
Ῥίδοθ ἴῃ {π6 ἰδϑὲ γϑᾶῦ οὐ Ῥβίκδῃ, ἴπ [π6 Βορίππίηρ οὗ (88 τοῖσῃ οὗ 
Αβια Κίπρ οὗ “0ἀα}}, οοπιρ. ν. 81.---. 29. Οοποθγηίηρ [Π|0 
ἴονῃ8 ΠΟ ἀπά ΑΡ6]- 61 Π-ππάδομῦ (4.811), 5866 οα 1 ΚΊ. χν. 20. 
Φαποδῃ (γγ1)ν) 18. ἰο 06 βουρμύ Ἀεΐνγθθῃ Α 61] απὰ θά ββῇ, οὗ αὐ 

ϑαδὲ ἰπ {ποὶς ποίσῃ βουσμοοά.5 ἘΚ Θάββ} (}}7}) ἃ οἷ(υ οἵ γϑῆιρϑ 

Ὀοϊοηρίηρσ ἰο {Π86 Τμδνίμοβ οὰ [6 ταουηϊαΐηϑ οὕ Ναρμία!! (6708. 
ΧΙΣ. ὃ7, χχ. 7, χχὶ, 82), οὐ (μ6 νγοϑὲ 5146 οὗ {π6 ὅθ οὗ Μϑγοῃι; 

ὑνθη Βοσλᾶη τη ῖ]65 ἴτοτη Τγτθ, ἐπ6 οἱ γέ !-ῬΙοὸ οὗ Βαγὰκ (δυάρ. 
ἶν. θ, οοαρ. γ. Βδατῃ. Ῥα]. Ρ. 129 Εἴ), 8111] οχίβίβ ἃ5. ἃ υἹ]ὰρθ 
ἀπάον ἔμ6 οἱ πᾶπια οἡ ἔΐι6 [1118 νγοβϑὲ οἵ Ηα]6}}, οοιαρ. ΒΡ. Ῥαὶ. 
1. ρ. 622, [πὶ {18 τϑρίοῃ ἰδὺῪ Ηδζοσ, 566 ἄθουθ ρ. 141. “᾿πὰ 
ΟἸἸοδα ἀπ (1411|66, 411 ἐι:8 Ἰαπὰ οὗ Ν ρα]. Α15 [π6 1αβὲ γγογὰ8 

ΕὙ, ΒΟΒΙΘα (ϑυπιδοῖαε Ρ. 234) ὀχρ]αἰποὰ {86 πϑῖηθ οὗ {818 ΚΕἰπρ, ψβο 

18 ΠΟΤ ΒΘΓΘ 6156 τηθη ἰοποᾶ, αυϊέα ἀπηδέιτα ΠΥ κῃ -οὸ οἱ ἐϑ ΤΙρ-Ἰαᾶ- 

Ρ]-δάζον, σίααίιβ ἱπίγορί νι (68) οἴαρῆαβ ἰργηῖδ 1.6. 7) 6ἷ ; ταυοῖι ΤλοΥ6 
ῬΡΟΡΔΌΙγ θβθη. ἴῃ ἷ8 ἐθα;. πιαΉ 8. Ὁ.,) Τροηιΐπιι8 Τιρτίβ, δοοογαϊηρ (0 
ἡ ΠΥΣΙΝ Ψ11 βίδα ἴον Ὀ᾿ βίδα, ἐμ τῖνον ΤΊρτίβ. 

3 Ῥεοϊάοι Υ ἔλ]86 18. {μ6 δϑϑυιηρίίΐοη οὗ ὙΥπον (ΕΒ. ὟΥ. 1. 680) δπᾶ 
(εβθῃ, (ἐῪέ8. 11. 868), {πδὺ γηγ}» 18. (πΠ6 θογάθν οἷτγ οὔ Ἐρβγαΐπι δηᾶ 
Μαπαββθἢ τηθπιοποὰ 108, χνΐ. 6 ἢν, τ ΈΟΒ δοοογάϊηρ ἰο ΕἼΒ60. αν 
ἐνοῖνο Βοιηδῃ τηΐ]68 ϑαβὺ οὔ Νβᾶδρο!ῖβ (ὅ'ομοσα.) Εον Δ] Π]Πθδη οἰδῖ68 
Δ6 Βατθ βροκθη οὐ Τμὸ Βονίονο οἵ συ. Βδυπιοτβ Βα]. ἴῃ (86 
Μυποιπον μα]. ΑπΖ. 1886, Νον. Νο. 242, ρ. 902, 8 ἀϊβροβοᾶ ἰο πὰ 
Ψαποδὴ ἴῃ μ6 Ιαγρθ ν᾽ Προ Φαπυδοι ᾿πμΔὈ1Π 64 ὈΥ Ὠγθβθθ, τυ] ἢ να8 
ἰουπὰ Βγ 8:. βοίαϊ ἱπ [86 τιουπίαϊῃ ἐγδοίβ που ϑαβί οὔ Αοτθ, δπᾶ 18 
πϑθ0ἃ Ὀγ (86 ῥτίποῖραὶ ἱπμδοϊδηΐβ οὗ ΑογΘ ἃ8 ἃ ΒΌΠΩΠΩΘΣ τοδί ἄθ ποθ, 560 
Ῥαυ]υθ᾽ βδιωτα]. σου θίβ. νἱϊ. ρ. 98. Βαὶ {818 4180 1168 ἴοο ἴδν τϑιηοίθ 
[ὁ μανθ ϑθθη γθοκοπεα ἰο [Π6 ἐογυϊ ον οὗ Ναρἢία]ῖ, 



82 2 ΚΙΝαΒ ΧΥ. 21---9]. 

ΔΥῸ Ἀπηοχϑὰ νἱβουΐ ἡ» ἴξ τηῖρῃν ἀρρθᾶγ, ὑπαὶ [π0ὺ τγοῦθ ἃ οοπι- 

Ῥγθμθηβίνο ἀοβοτρείοπ οὐ 411 ἐπ6 Τογθιταθπεϊομθα ρ]δοθβ ἀπά 
ἀἰδεγίςἐβ, ββρϑοίδ! γ 88 Θ811|66 ἱποϊαἀθβ ὑμ6 πουίμογη ἀἰβίσῖοὶ οὗ 
116 ἐτἶθα οὐ Ναρἢία}} (866 αθόονθ ῥ. 131.) Αςοογάϊσὶν α686ι. 
ΠφΟΠ)π|. ὁ. [8. ἷ. ῥ. 852) {π1η}κ8, ἐπὶ (1684 ποτα 88 οἴϑθῃ ἀθποΐββ 
ἃ ὙΘΙῪ Β118}} ἀἰβίγίοι, θυθὴ ἃ οἰἐγ (Ηο8. νἱ. ὅ), ἀπά (μαὲ 186 
νεγῖτον, ποῦν ΠΠβίδπάϊπρ [Π6 8π|8}} ὁχοθρέϊοῃ (πάππον, (μαὲ ΟἸἸ Θά 
1ΔΥ οπα ἐπθ οὐδδὺ 8:46 οὐὗἨ ογάδῃ), πιδὺ πᾶνθ ἱποϊαἀθά 4}} 1π6 
Βοίοσθ-παπηθά ρἴδοθβ, τππάθυ [Π6 ρθπθγαὶ πϑπιθ, {π᾿ ψγΠο]6 Ἰαπά οἵ 
Ναρβία]}:. Βαΐ ἐμαὶ ΟἸ]θδ4 ἀοε8 ποί ἀθποίθ ἃ οἷδγ ἴπ Ηοβ. νἱ. ὅ, 
μια5 θθθπ τίρμε ] Υ οὐβουνοά ὃν ΥΥ πον (Β. ὙΥ͂. ἱ. Ρ. ὅ04.) ΑΒ {Π|18 
οδῃ ἰζ Ὀ6 ργονϑά ἐπαὶ {18 παπιθ [8 πδοά οὗ ἃ ὙΘΓῪ 8π|18}} ἀϊδβίγίος 
οὗῬογϑα, ᾿γίηρ ἰο {π6 δαβϑὲ οὗ Μϑζοῃῆ. Υ δ Ἵδῃ {πογθίοσθ ἀπάον- 
βίαια (Ἰ]θαα ΟΠ]Υ οὗ 1 γμ0]68 ἐθυγϊοσυ οὐ ἐμ 1βγαθ] 68 ϑαϑὲ οὗ 
16 Φογάδη, 1 ΟἾγ. ν. 6 δῃὰά 26, ἀθπιδηάβ ἐ 18, ἀπά πηιϑὲ {πογὸ- 
ἴοσθ (88 "ὮΣ ταν 9 ἴῃ δρροϑβιεοι πὴ τ ἀνιχ: νΠΐοἷι 10 τηοτ 

βέυ ο]Υ ἀοβμοβθ, Βαΐὶ {π6 θη αταθγαίοπ 18 ποῖ ΠΟΥ ΌσΘ δἰ ἑοροίῃον 
γΙ μοὰ  ΟΓάΘΓ, 88 Ο]6γ. ἀρρθα!ηρ ἴο [Π9 5:πλρ]1οἱγ οὗ 86 Ηο γον 
βίυ]6  Β] οἷ συΐπιβ ἀσοιναΐωπι ονἀΐποπι πθημαφιαηι τοδριῖέ, ἰπλαρὶη 68, 
Ὀαΐ ΡτΓΟΪΥ Πἰβίογὶςαὶ, ἐπαὲ ἷ8, [ΟΠ] ονίηρ (μ6 δοΐυαὶ ογάον οὗ ἐῃ8 
οοπασθοδβίβ. ΤΊ]. ῬΊ]Θβοσ ἤγϑὶ ΤοῸ Κ [Π6 βουθγαὶ ραγῦυ ἐογ θά 
οἰ168 Δἀ)δοοηΐ ἴο {ἰπ6 808 οἵ Μϑιοπι, ἔμθη ἰπγπϑά ἐο (1684, σοη- 
φαογοά {ῖ8 ἀἰβέτῖοι, ἀπά ὁπ Ηΐβ σθέυσῃ ἐμθηςο, ἐπ6 τϑιπαϊηΐπρ' ρατὲ 
οὗ 6 411|66, παιηοὶγ, ἴπ τ᾿ Β0]6 Ἰαπά οὐ ΝΑρ μ[4}}.} ΟὐΟμπρ. 811}} οῃ 
χΪ. 6.--Ὴ]σ. 80. Ῥοκαῖ τοὶ τὶ ἢΐἷ8 ἀθαῦῃ ΟΥ̓ ἃ ΘΟΠΒΡΙ ΓΔΟΥ͂ 
Τογπιϑά δγ Ηοβῆθα {Π6 βοῃ οὗ Ἐ]δἢ, γο ἀββατηθά {Π| βονθγι ρη ῦ 
“ἴῃ {Π6 ὑνγθπεθι γϑὰγ οὗ οἴ μαπι. ΤῊ185 βίαθιηθηῦ 185 ὙΘΥῪ 500- 
Ῥτίβίηρ, 88 ὁ οἴμαιη τεϊρῃθα ΟὨ]Υ βἰχίθθῃ Ὑϑασβ, δῃἃ ΑΠὰ2 ᾿δά 
Ῥϑοοηθ Κίηρ᾽ ἰπ ἐμ βουθῃίθοηίῃ γϑᾶν οὗ ῬΘΚδᾺ (χνΐ. 1), δοοογαϊῃρ 
ἴο ψ οι Ῥοκα 5 ἀθαίῃ τηϑὺ μάν [Ά]Π16 πη Ῥγορουυ ἴῃ {Π6 ἴον 
γϑαῦ οὗ Αμαζ. Τὴ σϑάβοῃ οὐ {Π18 Θχ γδ ΟΓἀἸ ΠΑΤῪ βιαϊθιηθιξ οἂῃ 

1 {86 ἀπη8]8 οὗ {μ6 Κίηρβ (88 οοπαυοϑίβ οὗ Τ, Ῥ, ψγϑγθ᾽ ργο ΘΟ] Ὺ 
ταθῃ ϊοη θα ΘΔΘ ΓΒ τόσο αὖ ἰγρθ, δαΐ ἴἐ τγου]ὰ Βανα Ῥθθῃ ἴοο τηθοὶ ἔοσ ουγ 
δυΐδον ἴῃ Θρ᾿ἰοτηϊΖίηρ; (0 ΒΡΘΟΙ ΡΥ 1Πθπὶ 8}} : μ ὑβογθίοσθ οοπέεπέθ ῃΐπλ- 
56] ἢ, δένδσ τη οι οπῖπρ ΒΕ ΘΓΑΙ οἱ 168, συ (ἢ ἱποΙ α ΔἸ Πρ᾽ 4}} (μ6 οἴ μ6 Ῥ]δοθδ 
ππᾶον (86 βόπογαὶ ἰοττηβ (Ἰ]6 δᾶ ἀπά (1 4111006δ. Μονοιβ (Κτεῖθ. {]Ππΐογβ. ρ. 
188) ΘΥΓΤΟΙΘΟΌΒΙΥ Δββθγίβ, τμδὲ αν Δα ΠΟΥ ΟὨΪῪ τηθηϊΐοηβ ΟἸ]6 δα, ὈγῪ 186 
ὙΆΥ,) ὈΘοδα86 {86 τηοδύ ραγὲ οὗ 1ξ 8.11} Βο] οηρϑά ἰο {86 Κίπρᾷοχι οὗ ΕΣ Κὶ 
ἀπά Ψο ΠΔπ,. 



2 ΚΙΝαΒ ΧΥ. 382----88. 88 

ὈΠΙΥ Ρ6 βουρθβ νὴ [8886 (ολτοηοῖ. 8αον. Ὁ. 80) ἴῃ 118, ὑπαὶ 
ἈΠΠοσῖο πὸ πιϑπίΐοη μδά θθθῃ τηδάβ οὗ ΑἢδΖ, δ οὐδ β βιιοο ββου, 
Ὀεοδαδβθ {ῃ6 χοίρτι οὗ Φοίμδπι 15 ἢγβὺ γθοοσαϑά ἴῃ ν. 82 61 

γν. 82 ---88. ᾿οίρη ὁ Χζοίλαπι 97 μάα. Οὐομαρ. 2 ΟἸγ. χχυΐ. 
1--ὁ9. ΤῊ βἰαίοπιθηΐ, “1π {Π6 βθοοπα ὑϑὰῦ οὐ Ῥθκαὰὶ . . . - 
Φοίμαμη θθοᾶπιθ Κἰπρ,᾽ 18 ὀχραἰπϑά δγ {}18, ὑπαὶ 1Π9 ἢγϑί γϑᾶγ οὔ 
ῬοΚα, τοὶ οοἰποῖ 468 τ} 116 ΗΠ γ-βθοοηά οὗ []ΖΖί ἢ, γγὰβ ποῖ 
ΟΠ ρ]θίθ, ᾿παβηπιοἢ 88 μ6 1 ποῖ αἰξαϊπ ἴο [6 ΒΟνΘΓΘΙ ΡΠ ἴπ 
Νίβαῃ. ἘῸΣ [Π6 Ῥερὶπηΐπρ οὗ Φοιπαμι᾿Β γοῖσῃ ἰ8β ποῖ βοραγαίθά 8ἃ 

1. Α]1] οὔμιοσ δοπ)θοίαγθϑ, 88 ἔου Θχϑίηρ 6 (μα οὔ ἡρ μἰοοὐ (Ορ. ἱ.Ρ. 2944), 
Ῥτόνϑ ὑβϑρβοῖνοβ αὖ {86 ἢγβέ ρίδποθ ἰο δ6 ἀπίθηδθ]θ ; οοαρ. Υ1π. Κ᾿. Υ. 
ἵν». 724. ἨἩἱϊΪ ζῖρ (Οοτηπι. οὰ 18. Ρ. 72 ἢ.) μδ8 ϑῃάἀθανουγθᾶ ἰο 380 ἴπ 
8 ῬΘΟΟΪ ΑΓ ταδηηθῦ, ἐμὲ ἰπδίοδα οὗ “ὁ 'π {μ6 ὑνθηύϊθί γᾶν οὗ οί μδπι,᾽" 
8 ἴο Ὀ6 τοϑδά, ἴπ {86 ὑπθῃθί γϑᾶγ οὗ ΑμδζΖ, (86 βοῃ οὗἉ ψοίμδιι, 1π88- 
τὰ ΟὮ 88 ἢΘ ἸΏΔ 68 “οἰμδιη τοῖρη οἱρμὶ ὙΘᾶγΒ ἰπ φοη)αποίίοη τὰ ᾿ἷ5 
ἔλθου ΤΖΖίδα, δὰ ἴον Βῖ8 ἀθδίῃ ΟὨΪῪ οἰρμῦ γ θαυ δίοπθ, δπά ἔβθπ 
ἸομρΊμθηΒ [86 τοῖρτι οὗ ΑΠδΖ οἱρμῇ γϑδγβ, χββ ἴδ αἱ ὑνθηίυ - ἴον ᾿πβίοδαᾶ 
οὗ βἰχίθθῃ γβασθ, δπᾶ ἴῃ Ἵγᾶον 10 5ᾶν6 {Π6 Βυπο;σοηΐδιι οὗ {πὸ Ὠἰβίοσυ οὗ 
[ϑγθ], δβϑβίρῃβ ἰο Ῥϑκδαὶ δἷ8ο ἐπθηίυ- οἱ ρὲ ἱπβίθδα οὗ ὑνθηνν ὙΘΆΓΒ, 
ὙΒΟΓΘΌΥ {86 οἱραν γοαγθ᾽ ᾿μύθσταρηατῃ, ἀΒΌ Δ }}γ δββυτηθα θοίνγθθῃ ὕδικαι, 
δπᾶ Ἠ ΒΗΘ {8118 αινδύ, Μ 1116 [ῃ6 οΟ]]θοἴϊνο ρογϊοᾶ οὗὨἨ {88 Κίῃρβ ἰ8 ποῖ 
εἰϊογοά, θθοδᾶβο ἐπ ᾿ῃέοσναὶ θθύνγθοη {π6 ἀθδί οὗἉ ΤΠΖσίδιι δηὰ {(π6 θὈ6-: 
Εἰππίπρ' οὗ ΗΘ Ζο ΚΙ᾿ Β τοῖρπ ἴ8 8|1}} {πἱγίγ-ἶνσο ὙΘΔΓΒ, δηά [8686 {πῖτ γ- 
το Ὑ6 818 ΔΥΘ τιδθ πρ, ΟὨΪγ ποὺ πῖ ἢ (μ6 ΒΟΟΚΒ οὗ Κίπρβ δῃᾶ ΟΒτγοῃῖοὶοβ 
Ὀγίδο βἰχέθομ Ὁ βἰχίθθῃ γϑᾶγβ οὗ (8 γεῖβ:β οὔ Ψοίμϑιι ἀπά Αμδζ, μαΐ 
Ὁγ {860 οἱραῦ γϑᾶτβ οὗ Ψοίμαπι δπᾶ ἀμάναν μάν οὰ τ ΘδγΒ οὗ Αδζ0 Βαί 89 
ψ 8016 δοτα Ὀἱδίΐοη βέδηἀβ ἀροῖ ὑπ νυθαϊκθαύ ροββί Ὁ] ἕοοϊΐπρ. Βϑβίἄββ 
Οὔ βίδίθιηθπί, “ἴῃ {86 ὑπθη θα γϑᾶῦ οὗἉ Ζοίμδια,᾽᾿ {86 ἴοτοθ οὗ ψ ΒοᾺ 
8 ΤᾺ] πϑυΐγα! Ζοα ποὺ οὨ]Υ ὈΥ {86 οἴ μοῦ ἀδίθβ, Ὀὰὺ α]8ο ὈῪ {μ6 αἰγοῦτ- 
βίδποθ ἐμπαὺ ΗΙἰΖὶρ' τηυϑὲ Ἰπβοτὶ {Π6 νογᾶβ, “ ΑμδΖ {86 βοῃ οἵὔ᾽ ἰο τηδκθ 
ἴξ βαθβοσνθ Ηἷβ ρύγροβθ, ἔμβεσθ 18. τηθγοῖν {86 δρθ οὗ ΗθΖθκίδῃ δἰ, μἷ8 
δοοθϑβίοι ἰῸ {μ6 ἐμ γοηθ, τ] οἢ παμειι 8 ἸηοΓὉ ἰμδη β᾽ χίθομ Ὑθδγβ᾽ 
τεῖρῃ οὗ ΑἢδζΖ, Ῥθοϑιβθ [9 χητιβὲ οἰ βοσννῖβθ, δοοογάϊηρ ἰὸ χυἹΐ. 2, δοιηΡ. 
στ χνΐ. 2, βανο θοροίέθῃ Ηθζθκίδῃ ἱπ {86 6ἰθνθηίῃ γϑᾶν οὗ ἩΪ8 16, 
ΒΊΟΝ 18. “' ῬΌΓΘΙΥ ἱπηροβδί 16, ἔον {86 ἔλτί μου δββογίίοη, ἐμαὺ {μ6 βέδίθ- 
τηθηΐ ν. 87, ὑμαῦ «οὐ μᾶπι τγὰ8 δββαὶ δὰ ἱπ ὑὰγ ὈΥ {μ6 ϑιυτῖθηβ δηὰ 
Ἐρβιγαϊπιΐίθβ, ἰ8 ααϊίθ ἱπιρροθ 4 ]9, πὸ ὁπ υ7}}} Βο] ἃ ἰο 6 ἀθιποπβίγαίθα 
οΥἹ ἀθιηοῃβίγαθ!θ.. Απᾶ {πὸ βίδίθιηθηΐ οοποογηΐηρ' ΗΠ  Ζϑ 8} 8 δρθ δἱ 
{86 φοπητηθποοπηθηΐ οὗὨ ΗΒ τοῖρῃ ν11} θ6 βῃονγῃ ἰο δ6 ἀθνοϊα οὗ ουϊάθποθ 
Οῃ ΧΙ. 2. ΤΠ σ᾿ Ἐ016 ΒΥροίμαβὶβ 18 βμόνση 0 Ὀ6 ἀπίθηδθ]θ ΡΑΥΌΥ ὉΥ 
ἴδιο ΔΥ̓ΌΙΕΓΑΓΥ ΤαΔΠπ ΟΣ ἴῃ ὙΠΙΘΒ ἃ τα] α9 οὗἩἉ ἰαχ 8, πδιιοῖγ, ν. 88, χνὶ. 
1 «πὰ 2, χνι. 1, 2 ΟἸγ. χχυΐϊ. 1, 8, χχυἱ. 1, τησβ 06 αἰ ἰογθὰ αὖ νψ}}}, 
ῬδγΌγ ὈῪ {μῖ8, ἐπαὲ [86 ἐΐπιθ, ἀυτίηρ τ Β]Οἢ Φοίμδπι οοπἀαοίοα {Π6 ρο- 
γογητηθηῦ ἰπ ἢ 5 ΓΑ ΒΟΥ Β 1 ο ΐτηθ, 18 ἴῃ συ. ὅ, 7, 2 ΟἿν. χχνυΐ. 21, 28, 
ΘΣΡΓΟΒΒΙΥ δηα οἸΘΑυ]ν αἰβυ! ρ ΒΗ 6 ἔτΌτα ΗΒ Β᾽ χίθθῃ γϑᾶσβ᾽ σοῖρτι δέον 
16 ἀραίῃ οὗ ΤΠ ζίδα. 

ΜΟΙ. 11- ο 



84 2 ΕΙΝΕΒ χυι. 1---4. 

1} γοῦν ἤοπι ἐμαὶ οὐ Ῥδίκαι, απ {πϑγθίοσο [Π6 βἰχίθθοῃ Ὑϑασθ᾽ 
τοῖρτι οὗ Φοίματῃ, συμ! δοίθα! } Υγ διπουπηίθα οη]ν ἴο ἤθη γϑαγό 
Δ ΠΑ 8016 τη ηἢ8, ῃΔα ἐγ παἰθα δοοογάϊηρ [0 χΥΐ. 1,1π 16 βανθῃ- 

Ἰθθητἢ γον οὗ Ῥοκαῃ. ΟΥ̓ Ζοιμαπιβ χεῖρ, θοβϑ᾽ 468 ῃ9 σθῆθγαὶ ἀ6- 
βου ρεοη ΟΥ̓ 16 ἴπ ἘΠ6 808] ἴδσπιβ, ποι ΐπρ᾽ ἔασ ΒΟ. 8 τοοογα 64, θαϊ 

ταῦ 6 Ὀα1ΠῈ ἴπ6 ριον σαΐθ οὗ [86 ἐθῃιρῖθ ; οοπιρ. οῃ [18 ἐῃδ 
ΤΟΙΩΔΥΚΒ οη χὶ. 19, Αδοογάϊηρ ἰο 2 ΟἿγ. χχυϊ. 8, 9 ὈΠ811} Ῥαβί 68 
Δῃ Δ αἰοπ ἴο [86 γ7γ8}} οὔ Ορβδὶ, βθνθσαὶ οἰ [168 ἴῃ 186 τηουπίδίῃβ οὗ 
Φυάαῃ, ἀπά σϑβί 8 ἀπά ἰονγοσβ ἴῃ ἐμ6 ἔογοβϑίβ, δὰ σοἀποθά {86 

ΤΟ 6]]ΠἸουΒ Απιπηοηϊίοβ, 8ο ἐμαὶ ἐΠΘΥ ραϊά πὶ ἐγ θαΐα ἔπ γΘ6 γϑᾶγβ. 
Ψοίβαπι δοοογάϊ ΡΥ ργοθθουϊοα τ] ἢ νἱροῦγ, ταὶ ἢ18 [Ἀπὸ Βαά 
Βορυῃ δπά τπιπάογίδκϑη [Ὁ γ [Π6 ρσοπιοίΐοῃ οὔ 6 ουλνγαγα ὈΓΟΒΡΟΙΙΥ͂ 
οὗ 8 Κίπράοπι. Οὐμρ. παῦο ἔπ ποίβ οῃ υ. ὃ 8..--ν.. 87. “" Τπ 
ἴπ|6886 ἀδγ8 ({π8ὲ ἰΒ ἑονγατἀ8 [π6 οπά οὔ «οὐ μαπι σοῖση), {π6 Τωογά 
Ῥορδη ἰο β6πὰ ἀραϊπδβί «τιάδι, ἘοΖίῃ,᾽" οἷα. ΕἸ τρῳτι ὁ ἐπυγιϊοὶξ 

σαϊαγυϊξαίθηι, οοτηρ. 1ωμ6ν. χχυϊ. 22, Ατῃ. νἱ]. 11. ΤΉθβ6 νοσγάβ 
ΘΧΡΓΘΒ8 ποτ (μδη {Π6 πιθγθ 8] Ἰδποθ οὔἉ ἐπ Κίηρβ οὐ 18γ86] δπὰ 
ὥὐγτῖα, δθὰ {Ποῦ ργθρδγαθοη [ῸΓ ὑγᾶγ, ΟΣ 1816 ταθγ Ποβίλ]6 ἀϊβροϑί- 
το οὐὨἩ {1π686 Κίπρβ ἰο πάλῃ, 88 'δββθῃ. Οὐοσαπι. οἡ ἴ8. ἱ. Ρ. 269 
ἘΒΙΠΚΒ ; {ΠΟΥ ἀδποίθ {π6 δοίιδὶ δορίππίπρ' οὗ [16 Ποβεῖ]6 ἰηναβίοῃ, 
τ ΒΟ. νγὰ8 ΘΟΕ πα Αἶον οΥ μη 8 ἀθαίῃ, 8βο ὑπαὶ Π 6 ΘΏΘΙΩΥ 
ΔΡρϑαγϑά δοίογβ “ γυβαίθτη πῃ (μ6 ἤγβί γϑὰγ οὗ ΑἢιαζΖ, σοῃρ. οῃ 
ΧΥ͂Ι. ὅ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥ͂Ι. 

ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΑΗΑΖ, ΚΙΝα ΟΕ “5σ0᾽ΌΛΗ. ΟΟΜΡ. 2 ΟΗΒ. ΧΧΥΠΙΙ. 

γν. 1---4. Οπ {16 σοτπηπιθῃοθηιθηὶ οὗ {Π6 τοῖρῃ οὗ ΑμδΖ, “'᾿ἴπ 
{86 βονθηΐθθη!} γϑὰγ οὗ ΤΡ κα," 866 οῃ χυ. 82.---. 2. Ὁ πάοσ 
1Π6 Ῥγ Βρθιουβ τοῖσι οἵ [ΠΖχίδῃ δηὰ «“οΐμαμ, τὴ 1886 ᾿πογθᾶβθ 
οὗ τϑα ἢ ἀπά σου] γ ρονγαῦ, ἸΌΧΌΤΥ πᾶ γοϊαρίπουβηθϑϑ, 186 
56] Ἐοομβάθηοθ δηά ἔυροι αι] 688 οὗ ἀοά, μαα Ῥθουπιθ ΨΟΥΥ͂ ργθ- 
ναοὶ δλοηρ [86 ῬΘΟρ]6, ἃ58 {π6 ἔγβί ομδρίοιβ οὗ [βαΐδ]. δθπη- 
ἀΔΠΕΥ ἰοβυγ. 10 οαπηοὶ ἐμογθβουθ ΒΌυρυῖβα 8, ἐπὶ ὑπ6 ὑπο: 
ογϑίῖς ῥυΐποῖρ]8 5111] δχίθγημ!]ῦ το αϊπϑά ὈῪ ἰπο89 ἔσο Κίηρβ 



2 ΚΙΝΟΒ ΧνΥῖ. 1--7. 8 

νὰ8 ρα Πἀοη δα Ὀγ ΑΠδΖ, [πδὲ τιπά6Γ Ηἷ8 τθὶρῃ βίοι ἀθρθηάθῃοθ 
οη Φοβονδὴ μανίπρ' νη βῃθα Πόσα ἐπ μθανΒ οὗἨ [πὸ ρϑορίβ, ἀϊ8- 
ἈΡρΘαγοά αἰβὸ ἤτοΌτὰ {πο ῖγ οὔἰνγαγά οοπάποϊ, ἐμαὶ ΑΠαΖ “ αἰά ποῖ 
[μαὲ τθῖο ἢ τγὰβ σίρε ἴπ (π6 ογο8 οὔ 88 Τ,ογὰ ἢ18 οἄ, {κ ανὶα 
μὴ ἐλ Π γ᾽ (ν. 2), 85 [18 ργάβοβββοσβ, “οδβῇ, Ατηδζίαῃ, {ΠΖ]ίδῃ, 
8πἀ Φοίμαπι, πδά ποὲ δοίθα αἱξοσθίῃοσ 88 Πανὶ (χιϊ. 8, χῖν. 8, 

χγ. 8 ἀπά 89), {πῦ Π6 “΄ νγαϊκοά ἴῃ {Π6 γᾶν οὔ {Π6 Κίηρϑ οἱ 15τ86] 
(συ. 8), μα Π ἀφάϊοαίοα Ηἷ8 βοῃ ἰο ΜοΪθοι ὈῪ ἢγο, εἰνὰῦ 6 “ 88ουὶ- 

βορὰ ἀπά Ὀαυγποά ἴποθηβα ἴῃ {π᾿ ΒΡ ρΡ] 4668, ἀπά οἡ {86 [1115 πὰ 
ΠΠΘΡ ΘΥΘΓῪ ρτθθῃ ἰγθθ᾽ (ν, 4), {πᾶῦ 5, [παὉ ΒΥ Εἴπι {Π6 σου8}}10 
οὗ ἱπιᾶσοβ, Εἰσὶ ρ]8ο68 δηᾷ ἔμ]886 ροάβ οὔ ϑυθὺυ Κἰπά νγ85 ἱπίσο- 
ἀπορά ἱπίο ἐΠπ6 τ 0186 Ἰαπά. Ὑ οἷ γχϑ 416 ποῖ 80 ἴο αῃηἀογβίαπά {Π6 
ἸΔοἰαιγῪ οὐ Αιαζ, 88 16 [π6 ὑγουβῃΐρ οὗ «ϑῃονδῇ νγϑβ ἱπητηθαϊδίοὶν 
ἀἰβοοπεϊπαθ4. ΤῊ 8 σουτθβροη 8 ψ ἢ [86 ΟΠαγδοίον οὔ ροΙ γι θΐβηη, 
ὙΠ Ἰοἢ ΟἾΪΥῪ ἰπ Βρθοῖαὶ οαβϑθ8 Ὀθοοιηθβ {Π86 Φ,παίοα] ρογβθοαίοσ οὗ 
οἴδοῦ ροάβ δῃηὰ σο]!ρίομβ, θαΐ ἴῃ σβποσγαὶ 866 8 [0 σϑηθγαίθ βϑυθγαὶ 
βοά8 Βοβ4θ ϑαοῖρ οἱμοῦ, ἱπ ἀΐγθοὶ ορροβίοῃ ἴο [μθ ὑτγουβηΐρ οὗ 
Ψομονδῃ, πο 18 ἀδρταάοα 1μΐο 1ΔΟἸΔΙΓΥ ὈΥ Δ ΠΥ Θαμα]ζαίΐοη οὗ 
ψοθονα! υῖτἢ Ἀποίμορ οα (866 ἀρονϑ, ρ. 162.) ΟἿΪΥ ἴῃ {Π68 
ἰαβὲ γϑᾶγβ οἵ ἢΪ8 τεῖρτι ἄοββ ΑἢδΖ ργοοθϑᾶ 80 ἔᾺγ ἴῃ ἢ18 Ἰ4ο] δύ σΥ 88 
ἴο Βαθραπα {86 Ἔχίθγπαὶ ἔθη} 0]6 σουβῃὶρ οὗ Ψ 6ῃοναῃ, ἀπά βιαῦ Ἂρ 
16 ἀοογβ οὗ {π6 ἰθίυρὶο (2 ΟἿ γ. χχνὶ. 24.).----ΤῊ6 ἀοβογίριίοη οὗ 
{86 το! ρου οοπάποϊ οὗἉ {π|5 Κίῃσ ἴῃ ΟἿΤ νϑυβ88 σῖνββ Ο"]Υ ἃ 88η)- 
ΠΙΔΓΥ͂ δοοοαπῃῦ οὗἉ ἢΐ5 Ἰ4ο]αἰγγ, ΠΌΤ Ὑ ] ἢ 16 ἅττα ποῦ ἴο σοηο αἀθ 
παῖ Αἴδζ ἱπίγοάπορα ἐπ αἰγὶ Κἰπά5. οὐ 1Δο] δ τυ 411 δ΄ οπὸ 
{{ππ|θ.ι. Μοὶ γαῖμοῦ ἀϊ ἢ6 ργοοβθᾶ ἤοπι βίβρ ἴο βίθρ, δῃά {μ6 
οβευίηρσ οὗ ἢΪ8 βοῃ ἰο Μοϊθοϊς οὈνὶ ουβ} Υ ὀσουγγβα ΟἸ]Υ αὐ {Ππ6 πη8 
φΉθη Β6 νγὰβ παρὰ ργβββθά ὮὈῪ {π6 Αϑϑυυίδηβ, ἔγομῃ ψῃοτὰ ἢ6 6Χ- 
Ρβείρα ε1α.---ΤῊ6 σογάβ, “6 ναὶ κϑαά ἴῃ {πΠ6 ψὰὺ οὐ [Π6 Κίῃρβ οὗ 

1βγδ6],» ἴο νηοῦ 18 δα 464, 2 ΟἾγ. χχνἹ]. 2, ὈΥ ΑΥ Ὁ Ἔχρίδπα- 
ἴση, “ δηά τηδᾶθ αἷβο πιοϊξθη ᾿τηᾶρθβ ἴου Βδδίη,᾽ ἀθηοῖθ ἴῃ {6 
ἢγϑι ρἴδοθ οἢ]υ {πὸ 864 θνίβθα ττουβῃϊρ οὗ 6ηονδῃ Υ͂ ἱπηᾶρῈ8 ; 
ἴον {Π|8 νγᾶβ [88 ὙὙΔΥ π᾿ νυ αἰοἷι 41} [μ6 Κίηρβ οὔ 15γα6] τὶ Κοα ἔγοσω 
βγθὲ ἴο Ἰαβϑὲ ; ἐπουρῇ [π6 ρῇγαβθ ἰ8 8ὸ υβϑᾶ οὔ Ψόγάτω, Κίπρ οὗ 
ΔΦυάδι, ἴῃ νἱ!]. 18, {πὶ Ὁ ἀσποίοβ δὲ ὑπ βαῖηβ ὑτὴ6 ἴῃ6 Βα] 
ὙΟΥΒΕΙΡ οὗ [86 ἀγῃδβίυ οἵ Αμβαὰρ. 1π {18 86|86, {πδὐ 18, ἀθποίϊπρ' 
[86 Ὑουβηΐρ οὗ ᾿πᾶρθ8 δῃά οὐ Β88] αὐ {Πι6 βδη16 {ϊπι6, 8 ἴδ Πθγθ 
αἶδο ἰο ὃ6 ἰακοη.---Ψ, ὃ. Ἐνοπ [118 δοὸη ἢ οϑιβοά ἴο ρὸ ἐπγουρἢ 
1μ6 ἔγο, {μαὲ 8, 6 οἴεγοα πὶ ἰο Μο]θο 'π 1ῃ6 ν8] |6. οἵ Βθη- 

- σ2 
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Βίπποιῃ (Χχὶ!. 10.) ΤΙηβιοδά οὗὉἮἁ 5 δβιδι) 48 ἷπ 2) ΟἿ γ. χχυῇ, 
186 Ρ]αγαὶ γ.5:),» ἃπα ἴπν. 10, “γηρήκ ὙΡῸ ἴῸΥ [86 βίηρααν ἩΡῸ 

ὐὔῶνν» δἰ Ποαρα 1116 τϑέβσβποθ 'β ΟΠ] ἴο 186 ὁπ Αββυυίδῃ κίηρ, 

ΤΙρΙι ῬΊ]Θβοῦ, ἴῃ ογογ ἴο δσρῦθββ σϑῃθγα! νυ [86 ἐπουρμι, τ Β]οἢ 
Τοϑί8 ποῦ ἴῃ ἐμ6 παταθοῦ θαῦ {πὸ {πϊηρ, ἰπ τυ! ἢ σᾶ86 ΤΊΔΗΥ 4η- 
δπαροβ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔ}]γ ΘΠ ΙΟΥ̓͂ {Π6 ρ] Τα] ; οοπρ. α΄6βθῃ. θῃγρθῦ. 
Ρ- θ04, Εννν. σῖι. τ. ρῥ. ὅ84 ἢ, ἀπά ὙΥΊπον Οσᾶπημ. 468 πϑαίοϑβε. 
ϑργ. ρ. 200 ἢ, οἵ 1π6 ὅι ο4ἅ. Α.8 ἴο 19 πιδίίογ οὗ ἴδοξ ψγϑ ἤᾶνθ 
βού {πῸ βγϑί ἢἰβίουί θα! ν αὐλοβίθα μπᾶ βου ἔσθ ἃπιοηρ [ἢ 6 
158γ8611168ὅ. [ἡ {Π6 Ῥεπίαίθαςσῃ, ἱπάθϑᾶ, ἐπογθ ΓΘ Β6ν 6 γὰ] γΆΓΏ-- 
ἱπρβ ἀρδϊηϑι {π6 ΟΑπδδΠδΙ5}} Δθοπηϊπαὐϊοηβ οὗὨἨ [Π6 8)οσῆςο οἱ 
ΟΠ] άγθη ἰο Μοϊβοϊ ([μον. χνὶ. 21; Ῥραΐῖ, χνἱ. 10), δπά ἐμθ 
Ῥαπίβῃπηθηΐ οὗ βέοηίηρ' 18 ργθβουϊ θα ον {18 {γαπβρτθββίοη, θαΐ ἴῃ 
ς886 οὗἩἨ πορ]δθοῖ {Π6 Θχογραῦίοη οὐ [86 ἐγαηΒρΎΌΒ50} 15 ἐπῃτοαΐθηρὰ 
Ἐγ ἴμο Τιοτᾷ (1μον. χχ. 2---ὅ); Ὀὰὲ {π γ8 18. πὸ ρῥγοοῦ ἐμαΐ 118 
Δθοπ 8 016 ̓ ἀο᾽ αἰ ΓῪ τγὰ8 δοία δ! ργδο 864 ἴῃ [5Γ86] θθίοτθ [8 
ΕΠη68 οὗ Α]ιδὲ ; ἴογ, ἃ8 Μονοῖβ Βδ]. ἀ, Ῥμὄη. 1. Ρ. θ5 ααϊίθ σοΥ- 
ΤΘΟΙΥ ΤΟΙ ΔΎ Κ8, “6 Οὐ] ον 186 ἐπ 6 δδοτηϊπδίϊοῃ νου] ςογίαϊ ΠΥ ποῖ 
Βᾶνα Ῥθθῃ ρϑββθᾶ Οοὐδὺ ἴῃ β:]θϑησθ ὈΥ (Π6 ὉΠ 108] τυ! γ8, ῈῸ 80 
οἴθῃ τλᾶῖθ τῃθη οη οὗὨ οἴον ἴοσπιβ οἵ ἰΔο]αίγυ.᾽" ὙΠῸ ρῆγαβθ 

1 Μονοῦθ ͵ἰβ αἷβο οοσίδί εν σὶρ μΐ, ἤθη Βο (Ρ. 64 ξ, 824, οἰο.) ἀογίνο 
{86 ἱπἰχοἀυοίΐοι. οὗ ἴῃ ποσβιὶρ οὗ Μο]θοὶ ότι {86 ἤἢγβί ϑηίγαποο οὗ 89 
᾿Αββυτΐδηβ ἱπίο 7υἄθα, δῃὰ ἔγοτα 1018 ὕΐτηθ βουτναγὰ αβϑβαπιθα 8ῃ ἱπίθυ- 
ταϊχίυτο οὗ (Π6 ΟΔμδαπι 8ἢ. 1Δο] Δί σΥ τ ἢ 186 ρον Αδβἰδιῖο οὐ Αβϑϑυτίδῃ 
Βτθ- τουΒῃ ΐἷρ, ουθη Ἰπουρ [86 Ῥγοοίβ δἀάυοφθδά δ. τη 'π πορᾶ οὗ ἃ 
οὐ ἰἰο4] δχδιηϊηϑίϊοθ. Ἀοοογάϊῃρ ἰο {μ6 Ο]ά Τεβίαπιοπέ, ἱπάθοᾶ, [86 
νογΒΕΐρ οὗἩ ΜοΙθοῖι ᾽8 ἔοαπᾷ ἀπιοπρ; ἐμ6 Οδπαδηϊίθθ ονθη ἴῃ (δ ὑἰπι68 οὗἉ 
Μόοβθβ, ἔον 10 ἰθ θῃηιπιογδίθα ἰῃ {ῃ6 Ῥεπίδίθυθῃ 88 ἴῃ οἵ ρ8388 6 ΔΙΔΟΙ Ρ᾽ 
{86 δοιηϊ πδεϊοηβ οὔ 186 παίϊοπβ, σι βῖο {Π6 Το ἀοϑίσογοα Ὀοέοτθ ἐμ8 
οἰ] ἄγη οὗ [8Γ86] (οοπιρ. μον. συ ἱ. 21, ψη ν. 24 Εἰ ; Πουΐ. χυὴς 
9, 10, 12); θυῦ 1ὁ 8 ποῦ ἐπουθίουθ πθοθβϑατΎ {μαὺ ἴΐ βῃου!ὰ δα οὗἉ 
Οὐδῃρβη 18} οτρίη. Εν ᾿ιδᾷ 10 δγΐβθη διποπρ' [Π 6 πη, οΥ Ὀ6θη θύθῃ {Ποῖν 
Ῥυϊποῖρδϊ ἔογπι οὐὗὁἨ ᾿γόσβἢῖρ, μον οου]ὰ νγο δοοουπύ ἔογ ἴ{, ὑπαὶ ἴ 18 ποῖ 
πδιηθὰ πὶ (86 ἰϊπη6 οὗ «}οβϑῆπα ἰο ἐπ6 Αβδυτίδῃ ρογίοα δπιοπρ {Π6 
νϑυῖοῦβ Οδηδδηῖ18}} ΒΌρογβυ10η58 ἰηίο τ ΒΙοἢ (Π 6 [ΒΡαϑ 1068 αἰτηοϑὺ αὐ 8}} 
Εἰπηδο 8 ΤΏΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 [6}} ὃ Γ[(8 τηδη βίαιοι ἴῃ Α ἨΔ᾽ Β {{π|6 οδ ἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
Ῥὸ οἰμουνγῖβα νἱθυγοα {μη ἴῃ ἱπύϊηδίθ οοπποχίοη ψνἱἢ ἐπ 8 Δρρθᾶγϑηοθ οὗ 
ἔμ ϑ'ιγυίδηβ ἴπ Ῥαϊθϑυῖϊπθ, ἩΒΘΥΘΟΥ͂ Μονογβ, Ρ. 6 ὅ, 18 δι 1864 ἴπ {88 
βἰαἰθιηθηΐ, “Βυϊ θη (Π6 Αββυτίδῃ ἢγο- ροᾶβ, Αἀγβϑιητηθ]θοῖ δᾶ 
᾿Απδιτηθ θοῦ, Ὀοοϑηηθ Καονγη, ΑμδΖ ἢγϑὲ γοϑαπιθά ἰμ6 Οδηϑδη 188} σὰ8- 
ἴοπι 88 [86 ὈΓ0Π164] Ὑγυῖθοῦ σοι υῖ8 (οοπαρ. 2 ΚΙ. χνὶ. 8), δηᾶ ἔγοτα ὑμδΐ 
{ἰππο ἤτβὲ 15 τηϑηεϊοποᾶ ἐμ 6 ν8]16 0 οὗ Ηΐπποῖι τ [ἢ [8 ΒΔογ 668 οὗ 6}}}}- 
ἄτοῃ, ἡ μὶο τ γΘ {8618 οἴτοά 0 Β88] 88 ΜΟ] ΘΟ (οοιηρ. 2 ΚΙ. χχχῖϊ. 
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Οδ5 3. ΓΝ ὝΣΨΣΙ Ποτθ, χυϊ. 17, χχί, ὃ; 2 Οδγν χχχῆϊ, ὁ; 
“τ 3 ν “πὶ|τ 

Εζοκ. χχ. 81, 18 νἱ γέμα! γ δαυϊνα!θης ἴο ὩΡῸΡ 3 ΔΘΤΙ (μεν. 
ἦΠπΞ : Ἐπὶ 5 

10; 2 ΟἸν. χχχῖ, 6; 76Ὁ. νἱϊ. 81, χῖχ. ὅ; ΕΖϑκ, χυΐ. 20, χχῖ!, 81.) 
Αδον (88 Ἰοὺ Δ οπὸ Ἰυάρο τι πμδὺ τίρες Ῥ, ν. Βοβ]οα (ἃ. α]ἐθ 
Ιπάϊοπ 1, Ρ, 804) οου]ὰ ἀβδβογί : “ {Π6 Βουτίθ! βδου ῆσθϑ οὗ ομάγθη ὑσοτθ 
Ῥιδοϊβοά ὮὉγ {πὸ Ηθῦγονβ ἔγοτῃ {μ6 Ὀγρ ὐθϑὲ ἄδγβ οὗ βοϊοιαοη 11} δἴϊοσ 
16 6Χ118,᾽ τι βουῦ ονθη ἔαγη Βῃ1ηρ᾽ ἃ Βῖηρ}6 ἰδίου ο4] αἰἰθβίδίϊοπ οὗ {Π6 
βἰδίθιηθπίύ, ΤῊΘ βᾶπι6 ορίῃΐοη ἰβ ἐοσαπὰ 'ἴπ Ὑτμον (ΠΕ. Ὗ. 11, Ρ.. 118) δπά 
οἴβοτθ, πὸ Ἰηΐον 10 ἴτοτὶ ἔθ ᾿ἰἀοπιβοδέϊου οὗἩ Μοϊθοι ῖ ΜΊΙοΘΟΙι, 
ψ ο μ88 θη ἰγθδαν τοδιξοα, Ρ. 168 ἢ, ΕἾπΑ]]ν Ὑαίκο (Ε6]. ἀ. Α. 
ΤΡ. 190 8. 246 δα 686) δββογίϑ, ἐμδὲ “{μὸ [βυδϑὶ 1068 ἀατίηρ' [μ9 
πΠ016 ἸοῦγΠοΥ ἰπτουρἢ 86. τ] άθγηθθβ οὗ Αταρῖα, δῃᾶ ονθῃ δἰ ἃ ἰαΐος 
Ῥετϊοά, ποσὶ ρροά ϑαίασῃ ἃ8 ὑμοῖγ πδύϊοηδὶ ἀθἰ ἐν τυ ἡ ἢ ἀπΐτη8] δηά Παπιδπ 
βϑογ 68." Βα {πο ῥχοοῦ οὔ ὑμῖ8 δββογέϊΐοῃ ἄγανται ἤτΌτη ΑΤηοΒ ν, 28 ἢ. 
διὰ ἘΖοῖκ, χχ. 26, οομαρ. χνΐ. 80 (ρούμδρβ 20), δρατγὺ ἔτοτα {Π δοῃβὶ- 
ἀοτϑιίοη οὐὗὁἨ (6 Ῥϑύνϑῦβθ ργθβιρροβί(ϊοπ οἵ Ηδρ6], ὑπαὶ ἐμ6 Ψομονδὰ 
το]! ρίοι ἀθνθ]ορβα 1{86}} ΟὨΪΥ σγδάυδ!!ν {111 (μ6 808}: οθπέυτυ Β.0. βίθρ 
Ὀγ βίερ ἥοιῃ συᾶθ πδίυτθ ΨΥ ΐρ, τοϑίβ ἢ. 8Π Θυοηθυιϑ ἱπίθυργθίδίϊ θη 
οὗιμο ραββαρθδ αυοίοά. ΤῈ ποτβ οὗἩ Απιοϑ, “δύ συ (88 8 [86 
[γὰ) οὔδγθα ὑμΐο πη0 βδουϊοθθ διὰ οὔδυϊηρβ ἴῃ (μ6 τ ἀβέοταοΣ Του 
γεδτβ, Ὁ ἤουβθ οὗἨ [8βγ86]} Απά γδ Ὀογθ {86 ἰδθθγπδοῖθ οὗ γοῦν Κίηρ 
δηὰ (6 βίαπᾶ (}»5) οὗ γουγ ἱπιδρθθ, {86 βίδι' οὗ γοὺγ αοᾶ, σι ΐοι γ6 

τηϑῆθ ἴ0Υ γοῦγβοί 68," πᾶν πῸ οἴμβοὺ τηθδηΐηρ' ἐμδη (818, (ῃδὲ ἐμ0 στϑδὺ 
Ἰη888 οΟὗἉ {π6 ῬΘΟρ]θ οὗἵἁὨἩ [βγϑθὶ, ἀυτίηρ [86 Ἰοηρ' ρογϊοὰ οἵ ὑμῖν Ἰουσπου ἡ 
ρου σα (Π6 τ Πάογηθδθ, πορ]θοίθα {86 ττογβαΐρ οὗ ΨΘΒονδὰ ὈΥ οἴξουΐηρ, 
δυὰ ἰπίοδα οὗἉ (18 δΔἀογθα ἃ Ὀοιτονϑὰ Κίηρ' οἵ βϑανϑὴ τίς 8π ἰ4οἷα- 
ἴτοῦϑ ποσβῖρ. Βαὲ μαὺ {818 Κίηρ οἵ μθᾶνθῃ, μο86 ἰδθθγηδοῖθ ἀπά 
βίαν ἰΠ6Ὺ ὍοτΘ ΣᾺ ὑμοπι, ττὰ8 ϑϑίαγη, 18 Ὀαβθά ἀρὸπ ἰῃ6 ΘΥΤΟΠΘΟὰΒ 6 Χ- 
Ρἰδιδίϊοη οὗ {μ6 πογὰ 3 ΒΥ Ξαίατη, τ Ι ἢ 8 τοραγ θα ἃ8 ἀπίθηδὈ]9 

εγθη ὮῪ Ηἰσὶρ ἀπά Ενα]ὰ, Οοιαρ. ἐπα χροὶ ]οπὶ τϑξαίδίϊοα οὗἉ (18 
ορίηΐου ἰπ Ἡδηρβίθηρ. Βεί ἐν. 1ϊ. Ρ. 108----118. ἘΖοΚίθὶ ΚπΟΥΒ 8611] 1688 
οἔ [86 τογβὨῖρ οὗἩ βαίαγῃ ΒΥ [86 βδογιῆοο οὗ ομἡ] ἄγθη ἴῃ [86 νυ] ἀθγηεβθ. 
ὙΒΘη 10 ἰβ βαϊ4, ΕΖθκ. χχ. 24 δ΄, “" Βϑοδυβθ ἐΠ6 0 ({Π|0 18γ86}1{68) ἀϊά 
ποὺ δΔθιογθ ἰο τὴῦ ((οἀ᾽8) ᾿αἀρτηθηίβ ἴῃ ἰπ6 ὙΠ] άρυμθθΒ.Ό. . . . . 1 
ΡΟΙ αἰϑὰ {μ6πὶ ἴῃ ἐμιοῖν οὐσῃ ρ 8 ἴῃ 186 ργοβθῃίληρ; οὗἉ 811 {86 ἔγβί Ῥοσῃ, 
γῶν Ι τορι ἘΝΕ {86 πὶ ἀθβοϊαίβ,᾿ Ἀγ 8180 ἐπ ὀρρύδηηοη [ο τα ἮΣ 
ΤΌΠΟΘ οὗ [ῃ6 ψοχβ Ἃ ἴο [86 βου βοῖπρ' οὗ ὁ81]- 

ἄγη ἰο Μοϊβοι, νμΐς ΠῚ ΟΡ ΤῈ ΤΡΣνν ἰπρὸ Ὀγ Ενγα]ᾷ δὰ Ὁπαρτοῖ!, 
Ἠἄνοτγη. (ὐοπηπι. ου ΕΖΕΚ. Ρ. 818) μα8 τὴ ραγἕδοι αβίῖοθ σϑιηδιαᾶ : 
“18. Δ᾽ οροίμοῦ ἱποούτοοῖ ἴθ (ῃ6 δποίθης υυτίίοσβ, δ 1 σίηρα, 
οὗδογυ. 88. Ὁ. 261 ἔ,, ἰο {πῖηῖς Ποτθ ἱπατηθϊαίεῖν οὗ ἃ Νοσβεῖρ οὗἉ 
ΜοΙοοΝ, 8δ8 Μονθὺβ τη ΠΥ οοποϊαε8 ἔτοπι {μ8 ρϑββαρβ, {πδὺ 
“86 1βγδο θ8 'π Εἰργρέ (βϊο 1), 88 188 ργόρῃοὶ ΕἸ Ζϑικῖθὶ ὀχ ργβββὶν 
δαβογίβ, ἀθαϊοδίθα 411 ἐῃ6 Πγβί- θοσῃ ἰο Μοΐθομ,᾽ ἀϊο Ῥμδπίζ. 1. Ρ. 828 ; 
οὐΡρ. αίκο, Ρ. 191. ΤῊ ρτορμοὶ ἴῃ ἐμ18 οδβθ οου]ὰ ποὺ Ροββί Ὁ] Υ' 
ἰιαγο οἰπἰἐοἃ (9 Θββοπέῖϊαϊ υδκ4-) οὗ 1005 Ἐσοίκῖοὶ ἔπθα οἰθαυῖν 
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χη. 21; Ποαΐ, χνὶ, 10; ὅτ, χχχίϊ, 85) δῃὰ ῃΐθγοΐ Ἵν} ΓΙΙ͂Ι 
(μον. χχ. 2---4), ἃ8 Ἄρρθᾶγβ ἔζοπι Ἴροῦ ΜᾺ 3 ΓΝ ὙΣΥΣ 
2 Κι. χχῖ. 10, δηά ἀθποῖθβ {π6 βδουῆσθ οὐ ομ!] άγθῃ το Μο θο. 
ΤῊ οἱάον {πθοϊορίδηβ ἃγθ δ ναγίδμοθ οπ [86 αιθϑίίου πῃ ΘΒ 6Υ 
{π|8 ῬΡἤγαβθ πηθᾶπ 80 δοίι δ] θαγπίηρ οὐ {Π6 Ομ] άγοη οἤεγθά ἰο 
ΜοΙεοΐ οὐ ΟἹ] 8 ρϑββίηρ οὗ ἴμθπὶ Ὀούννθθῃ ὕνγο βιπογὰ] Ρ 1168, ἃ 
τηογ6 γδγιαίίο οὐ Ἰυβέγαϊίοη ὮὈΥ ΓΘ, ἱπαβυγιοἢ 88 ρθποοΥ ἀ6 ἰδ. 
οὗν. νἵὰ. {. 2 6. 860 844.) ὟΝ ̓ἰβῖυιβ πυϊδοοῖί. 88. ἰ. 2 α͵88. ὃ (ίοηι. 
᾿. Ρ. ὁ08 8.), Ῥίαιον, ἀμδ. υδω. οὐπὲ, ἵν. ἰοο. 80, Ρ. 882 ἀπά 

ΟἴΠΟΓΒ ἀββαμηθα ὈΟΙἢ, ἀβαρθδ 48 οο-οσ βίη, ΦΦΆγῸ ἢ] αὐ Ζου. χνἹ]. 
21, Μοβεβ Μαΐμι. δῃά οἵδιϑὺβ πᾶνε ἀθοϊαγϑὰ ἔοσ [Π6 τηϑγθ ὑθόσιιαζίο, 
ΟἸοτν. αα 7μου. χνὶϊ. 21, Βυάά, λίδὲ δοοῖ, '. ρ. 608 Ε΄. ἀπὰ ΜΊςΝ. 
Μοβ. Ε.Υ͂., ὃ 247 οὔ {6 ΘοΠίΓΑΓῪ ἕὸν ἴπ6 θαγπίηρν. ΓΒ 1αβὲ 
Υἷενν 8 τίρμεν τοραγάθα ὈΥ [π6 τθοθηΐ ψυυϊθθβ 88. 8Ιοῃθ οογιδοΐ, 
δηἃ ἰβ ἀδίδπἀθα δὲ ᾿θησιῃ ἀσαϊηβὲ ὑπ6 οἴμοῦβ ὈῪ α6βθη. ἴῃ 186 
686. 'ι. 985. Οομλραγα 850 Μονβὶβ ρ. 828. Ασςοοτγάϊηρ τ. ΕΖοΚ. 
χνὶ. 20 ἔν, “ ὙὙΠπου μαϑὲ ἰαίκθη [ΠΥ 808 δηά ἀδαρ)ίοῦθ, μοι πο 
μιαϑὲ ὕογπο ππηΐο τη6, ἃπ4 μιαϑὲ βδουῆςοα {Π686 ἰο {ποπὶ ἰο 6 ἀ6- 

ΑἰΙαάο8 ἰο Εχ. χἱΐ. 12, 18, Βαὐ ἱπέθῃ!οη 8} } 7 οπαἐ8 (Π9 ἴμογο Δρρθαυϊῃρ, 
ΤῊ «δ ΘΧΡΓΘΒ868 ΒἾπη861} ἱπα 6 πο] γ, ἀπ τγὸ δγθ πού ἰο τοῖϑυ (0 

νυ. 81, πἜργε ΒΘ ΒΡΘΔΚΒ οὗ βυδβοαυθηΐ δνθηΐβ, ἴῃ ογάθσ ἰο ἀθῆπθ (Π6 
ταθδηΐηρ' οὗ {86 οχργϑββίοη. ΤῊΘ ῥγορβοὶ δάπιηϊτθ, {πδὺ (μ6 0 ορϑεγνϑᾶ 
{86 Ἰανν ἴπ τορδγὰ ἰο ρἰ β, δπά {Π6 οὔοτγτίπρ' οὗἨ {86 βγβί- οσπ, θαΐ ἱπ 8 
Ῥογνογίθα 8686, ᾿πδβιη πο ἃ8 ὑΠΟΥ͂ ραν (ῃθπὶ ἃ μοδί μϑηΐθῃ ὑυτη, δπὰ 
δἀαϊοίοα {πμοιηβοῖνοθ ἰὸ πδίαγο πουβιΐρ, 116 ΠΟΥ  γα ΘχίθΓΏ ΠΥ 
δἰϊδομοα ἰο 180 τγουβῖρ οὗὐἠἨ «76μονδ." Μογϑονθῦ Μονϑὺβ [88 ποῦ 
οἰοαγθά ἀρ οἰξμον [μ6 φαθϑίϊοῃ οοποογηΐπρ' [Π6 οτἱρίῃ οὗἩ {π6 οἱ Οδπδδη- 
[18 ΜοΙθοἢ- νουβΐρ, οὐ ἐμαὶ σοποθγηΐηρ [86 ῥρτόοροῦ πδίατο οὔ Μο ΘΟ, 
Ὁγ σι ἰ οι 18 Τοῦ] ἀπαἀογβίοοα {Ππ| οἰδπδὺ βδίαγη νυ ουβαὶρροα 88 ἃ βίδα 
οὗ "1 οπχθῃ ; ἔονῦ 818 δβϑβαγίΐομι, ὑπαὺ [86 ἀποόβίουϑ οὔ (86 ΒΓ 86} 168, Ε4ο- 
τηϊίθβ, Ατωτηοηΐίθθ, ἀπὰ Μοδθῖίθθ, γΠο, δοοογάϊηρ ἰο ἐμ6 ΟἹ Τοβίδιμθηί, 
ΔΥῸ ΘΟΠΙΘΒΒΘΑΙΥ ΟΠἾΥ ΑὈΥΘμδὰ δπᾶ 1,οἱ, μα Ὀγουρμύ ὁ ἔτοια ὕρροῦ 
Αδἷα, ποτὶ ΟἸδ]4θα, δπὰ ᾿Αββυτῖδ, ἰο ὕδπδδῃ (ρ. θ8, 828, 888, 989, 
οἷς.), δὰ {μὲ Μοίθοι δᾶ βθϑθῃ Ὀ]οπάρα πὴ {π0 οἱ ἃ Οδηδδη 188} Βδδὶ 
οΥ Β6] ᾿ἰπίο ἃ Β96]- βαίασῃ, 18 δὲ ὁποθ σεξαϊθα 88 θυτοηθοῦβ ὈΥ {86 ἔδοῦ, 
ἴμδι Αγαβατη δηᾶ 1,οὐ σοῦ πὸ ΜΟΥ ρροτβ οὔ Μοίθοι, απά ἀϊά ποῖ 
Θηΐογ ἰπίο βυοἢ οΪο86 ἱπίθγοουσβα τὰ ἐμ6 Οὀηδδηῖίθβ, (μα {Ππ686 Βῃου]ᾶ 
δανο δἀορίρα (8 τογβαῖρ οὗ Μο]θοῖ ἔγοιη με. βίο Μοϊθοι 8 
το Κομθά διποηρ' {π0 ροᾶβ οὗ {π6 Οδῃδδη 18} πδίϊοηβ, ὙΠῸ τ τ ἰὸ Βᾶν8 
Βϑθῃ δχίἰγραίθα, δηα ἃγθ υπίοσιαϊν ἀἰβίξηριβῃοα ἔγοπι ὑπ 6 Ατητηοηῖίθθ, 
Μοδρίίοβ, δρᾶ Εδοιηῖϊίθθβ. Τῆὰβ ἐπ ἱηνοϑυραίίομ οοποοσπὶπρ ΜΟΙΘΟ ἢ 
18. 811}} ἴπ Ὡθδά οὗἉ δ οὔ [68] τονίδνν, νυ ΒΙοἢ, Ππονγονθῦ, οδηηοῦ γϑοθῖνθ 
80 Ὀτῖοῦ δηὰ ραββίῃρ ἃ ποίϊοθ, {μλδύ τγθ δου] Θοιηργοββ 10 ἱπίο ἃ ποίθ. 
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γουγοά, Υῇ 88 ἴὲ ἴοο 1116 ἰπ ΤΠ γΥ συ πογϑάομ, ἐμαὶ ἐποὰ Παϑὲ αἷβο 
εἰαῖπ παν ΠΒΙ] ἄτα, ἀπὰ ἀο]νεσθά ἐπθ Ὁ ὩΣΝ Ὑυπνν [80 

σἴετίησ οοπβιβιοθα 1π {86 5]αγίηρ ἀπὰ Βατηΐηρ ΤΙΝΩΝ ὕοηιρ. 
αἷδο ΕΖοκ, χχίϊ 87; “[6Γ. νἱϊ. 81, ἀπά χῖχ. ὅ. Τμὰβ ἃ θατπΐηρ 
αἴἴνο σδπποὶ δ6 ἱπίθπἀθά, ποῖ θνθ Ηδνοση. ρ. 288 81}}} Βπ48 
ΡΟΒδῖθ]9 πὶ ἃ τηΔΉΠΟΥ ὨΟΐ ΘΑΒΥ͂ [0 σΟΙΏΡΥΘΠΘΗ4, ἀοΓ ἢΘ [188 ᾿ππ|9- 
ἀἰαίοῖΥ Βαέοσθ τηθηςοποα ἐπα β᾽αγίπρ' 48 [86 ἢγβὲ ραγὶ (861) οἵὗἉ 186 
οἴεγίηρ. Βοίἢ δοὲβ ἂγθ αϑι8}}Υ ἀθποιίθα ἑοροίμοῦ Ὀγ μα ΌΤΙ 
ἀ ρὸν ὝἜΞΥ ἴοσ συ Βῖ ἢ ἴῃ χυὶ!, 81, ἀπά ἰπ 616 γ. νἱῖ, 81, ἰδ 

πυβοά ΦΩΣ Ἡ ἵπ 2 Ομιν. χχυῖ, 8 μόρα ὙΠ, ὅπ ἴῃ 96γ, 
χίχ, ὅ συ νο Ἐν οἰθαυν ῥγονίηρ ὑπαὶ ΝΘ τνὰ8 δ δοίαδὶ 
δυγηΐησ. Νονν 88 ἴῃ ροϊπέ οὗ ὀχργοβϑίοῃ ἃ θαγηίΐηρ 'ἰπ {π6 ἢτθ 
(80 ΒΟΔΓΌΘΙΥ ὃδ6 ΟΔ]164 ἃ ραβδίπρ ἐβγουρῃ ἐπ ἤγθ, γγϑ πιϑὲ ἄρτθθ 
πἰῖι Μόνογβ, {μα “[Π6 Βαγπίπρ' οὗ ἔθ Ομ] ἀστθῃ ννὰ8 γθρασα θά ἃ5 
8 ρϑδεῖηρ {ΒγΟρὮ, ὈΥ τ ΠΙΟΙ ἐμ Υ αἰξαϊποά ἰο ρα βοδίίοη τὰς 
[6 Ποῖ γ αοσ {Π|6 ἀἸ3βοϊαἱοη οὗἉ {86 Θαγί] Υ ἐπηραγθ ἄγοββ οὔ 86 
θοάγ," (ἀ. ΒΕ]. ἀ. Ῥμῦπ. 1, Ρ. 829), νι] αὖ ἐπ βαπιθ {{π|6 γ7ϑ 
τηῦδί Ταθοῦ 85 [ἸΠἀδτ θη Ά ΠΥ [Ἀ]86 8.6 ΔΟΟΟΠΊΡΔΏΥΙΠΡ ἈΒΒΘΥΓΟΠΒ, 
{μα 6 Ἰβγϑϑ το ἴῃ Ἐργρὺ μιδὰ οΥἱρίπα!γ σοπβθογαίθα 41} (89 

Ἰ σογέδίη δαᾶ ἱπάυθι 8016. ἑδβεϊπηοηΐθβ ὅτ πδηϊηρ ἴοῦ (86 ορίηΐοῃ 
δὲ 16 ΟΠ] άτγοη σοσο θυτποα 8]ϊνθ. Ἐαβοθῖαβ ἴῃ (86 ρῥγϊποῖραϊὶ ρ88- 
8868 οὗἉ Ηἷβ ᾿σαέρ. εὑ. ἰ. ἵν. ο. 16, ΜΒοῦθ 6 δῃυχηθγαίθβ (86 πηϑην δὰ- 
Ἰδῃ Β8ο ἔσθ 8 οὐὗἨ {Π6 δποίθηΐβ, τῃϑῃςοηβ πού ἃ 80}180]0 οὗὨ ἐ{ιῖ8 βογγᾷ 
φαδίοπι, Ὀπύ ΒΔΥ8, Ου 106 δοπίγαγυ, {πὶ δὖ β'δίδηὶβ ἴῃ 686 νἱοὐϊπη8 γγ 6 γΘ 
δίδου α Ὀγ 186 ρτἱδϑίβ τῖτἢ ΒρΘδσΒ ἴῃ [86 Β6ΙΥ (κατὰ τοῦ στομάχου) δηὰ 
186η Ὀατποά ἀροπ ὑμ6 Κίπᾶϊοα ἤχπουαὶ Ρ 1168 ᾿ Ῥ. 164 οα. Ηδοἰη), δπὰ 
θεδίἀοβ βρθακβ σορϑαίθα!Υ ὉΥ ἐμοῖς σφαγή δὰ ἀποσφάττειν (ρ. 16ὅ 8.) 
Ὠϊοᾷ. δῖ6. αἰβο ἰπ 1. χχ. 6. 12, ψβθγθ μ6 ἀθβουῖθβ [μ6 Ὀγάζθῃ βίδίαθ οὗ 
Κυοποβ πῖτα 118 ΜΟΙΘΟΝ ἄττα ουἰδίγοίο μα απὰ ρ]ονίηρ ΓΒ μθδύ, ΒΔ ῪΒ 
ποι δίηρ οἵ οδϑέϊηρ' ᾿ἶνο οὨ ]άτσθη ἰπΐο ἐπθιη ; πᾶ ουθὴ ρα888ρ68 αποίεα 
Ὁγ Μίμπίεν (Βεὶ. ἃ. Κασίμ, ρ. 22) ἔτγουι ΕἸ ἰδγοῖ. δπὰ Ῥμοίίαβ ὈῪ πὸ 
ἸΏΘΔΠΒ ΟἰΘΑΥΪΎ ΘΒ δ᾽ (8 5Θη80; Ὀαύ ἸΏΔῪ 88 Μ}06}}] 6 υπαθτβίοοά οὗ 
ἴμ6 Ῥυγπίπρ οὗ οἰἸ]άγθη δἰγοδαν ἀθδὰ ; οὐἱν (μ6 ποίϊοθ ἐμοῦ χυοίθα 
ἤτοπι ΤΖοίΖθϑ οὗ ἐμθ θσάζθη 0018 υβϑᾶ δἱ ἀμείδαμο ἴῃ [26 Βδογῖῆοο οὗ 
μάτι σι ἐμ ρΐροβ ἴῃ ὑμοῖν ποβίσι!δ, 8οὸ ἐπὶ ἐπ ογγίῃρ οὗ (μ6 ομ ἄτα 
βουπάϑα 11|κ6 ἐπ ποίδβ οὗ ρῖρθβ, σου] ἴπτοῖνθ {86 Ὀατῃΐπρ οἵ Ομ] άγθη 
ΑἸϊῖνο, 15. Μπίον μἴπιβο}} δα ποὺ Θχρ]δἰποᾶ {π6 Ἰαίίθν 85 8 ἰϑδίθν δά αϊ- 
[ἴοπ. [Ι͂ἢ 11κ τιϑπηον (818 18 Ῥγδαρροβοᾶ ἴῃ ἐμ6 ἀδβοσίριΐοη ρίνϑῃ ὉΥ 
Φατοιὶ αὐ «εν. νἱϊ. 81 οὗἩ [86 βίδίαθ οὔ Μοϊθοβ. 8.660 ἐμ6 ρβββᾶρβ ἴπ 
μον (Ε.ὟΥ. 11. ρ. 119) ἀπά [Π6 τοργθυθηἰδίϊοη οἵ 10 δοοογάϊπρ' ἰο (818 
ἀοβουίρεϊοη ἰπ Σμπαϊέ ͵α4, Ἡ οἰ ρΊμ. ρ. δδθά. Βυΐ ΤΖείζεβ δπᾶ 186 
Ἐδρθΐπθ οὗ ἐμ τα 416 διρ88 δγα ὑυΥ βαβρίοἱουβ ᾿ Π68868 ἴοὺγ 8 οιιβίοπι, 
αἰ οὰ {π6 οἱ ἄοτ πυϊζοσα (0 ποί πον. ᾿ 
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βγβὲ βογῃ ἴο Μοϊεοι (ρ. 8238), ἀπὰ τεραγάθα “μόνα μἰπιβε} ἢ ἃ58 
ΜοΪΘοΝ οὐ {π6 βδουιβοῖαὶ ἔτθ ἀονοατίηρ [86 οἰ] το (ρ. 827), 
Βἴῃ66 ἐΠΘΥ͂ ἃτῸ ποῦ ργονϑά οἰἴμοῦ Ὦγ Ελχεὶς, χχ, 20, οὐ ὉῪ ΕΣ. σἱῖῖ. 
12, δῃα [μον. χχ. 8.1 ΕῸΡ ἔγτοτῃ {πὸ νογὰβ, “" 1 ν}}} οαὖ μἴπὶ (γμοὸ 
ἀονοίοβ ἢἷ8 ἢ]! ἄγε ἰο Μο]ΘΟὮ) ο ἤτοτῃη διποὴρ ἷ8 ρθορὶθ; ὃ6- 
φαιδ86 ἢ6 6 [ἢ σίνοη οὐ ἢἷβ βθϑά απίο Μοϊθοὶι ἰο ἀ6Ε]6 ΤΩΥ 58η6- 
ἴυατγ," (μεν. χχ. 8), [ἃ πὸ τοῦ [ο]]ονσβ, ἐμαὶ [16 οβογίηρ ἰο 
ΜοΙΘΟΙ νγα8 τηδάθ οα [π6 αἰΐζαῦ οὗ [16 βαποίυδυυ οὗ ψϑμονδῃ, 
Τπδη 88 ᾿88 Ῥ6θῃ ΔΙ ΓθΔ ΔΎ τοιιαγκοά, ὕπαξ {Ππ6 σοσβμὶρ οὗ Μο]θοὶὰ 
ἦβ ἱπίθῃ θα ἰπ ζεῖ. χχ, 26. Μονθιβ᾽ οὐτοῸ [ὰ8 δυίβθη Ὁ Πλ 
1815, ἐμαὶ 6 Ἰ4θῃ 1685 ἴΠ6 ΡἢΓαΒ6 ροῦ ὝΒΣΠ φοΥΓ βροηάίηρ ἰο 

τ ὝΞΣΠ ν 21. Οὐδ ὝΔν» Βθτθαβ ἯΙ 18, Ῥουθαρ5 ργδοῖῖ- 

οαἶ]γ, Ῥαΐξ ποὶ  Ῥ ]ΠοΙορί σα] γ Θαυϊναϊθηΐ το {18 ΘΧρΓΘβϑῖοπ. ΤΥ 
ΣΤ Ὁ υβοά οὗ ἐπ ἢτϑὲ θογῃ (Εἰ. χηΐ. 12; Εζϑὶς. χχ. 26) τηθϑπ8, 
[10 οαπ.86 ἰο ΡῸ ονοῖ ἴο {π6 1ωογὰ (οοπιρ. ἔν {8 βἰσηϊβοδίίοη οὗ 
ὝΣΥΠΙ Ναπι. χχυϊ. 7) 8), ρῖνθ ονϑῦ, ἀράϊοαϊοθ, οδδν ἕο {π6 
Ἰμοτά; οἡ {π6 ΘΟΠΕΓΑΙΎ τ ἢ ὝΔΥΓΙ Πιθδη8, 0 οᾶι86 ἴ0 ΡῸ 
ΤὨγοῦρη [π6 το. Νον, 1 Ἴ5ῸὉ ΣΎ ΤΟΙ 804 85 ἈΣΔΟΠΟΔΙΥ͂ 
δαυϊναϊοηὶ ἰο οὗ ὙΌΣ [18 ὁ] ΟὨ]Υ Πάρρθα θθοαυβο {86 
ἀονοιίπρ᾽ οὗ {π6 σὨΠ]άγοη το ΜοΙθοἢ γγὰ8 οββοιϑα ὈΥ͂ βίαυίῃρ' ἀπά 
Ῥυγηΐπρ ἔπθπὶ ἴῃ (86 ἢγο, Πογθδβ [6 ἀβάϊοαίϊοι οἵ {11 βγβί θοσῃ 
ἴο Φοβονδῃ οοηβίδίθα ἴῃ {Πϊ8, {παὶ ΠΟΥ τοῦθ ργθϑθηϊθά ἴο 86 
Τωογά ἴῃ ἰδ βαπού ΠΑ ΥΥ ἀπά γϑάἀθοπιϑά (ΤΊΣ ὙΩ3Ξ Ὑ25 ὡς Ἐκ. 

ΧΙ, 18.) Μονοῖβ αυϊθ [156 1} δββαγίβ, ρ. 828, “1 18 ΡἈΠοΙορίοα ΠΥ 
4186, {πὶ ὙΣΖΙ͂ ὁδὰ ΒΙΡΏΠΥ ἴῃ ροπογαὶ, ἰὸ ἀοαϊοαῖο, οὔον ; [ὼ Ὁ 
τπ|6 Ῥγθδθηθηρ οὗ [π6 Πγβύςθοση ἀθηοίοθά 1ῃ Εἰχ. χὶϊ. 12 ὈῪ ΩΣ 
ἴ8 ἴῃ ν᾿ 16 ΘΧρυθβϑὶν οα]θἃ Σηγγυρ ΓΠῚ πα Π8 ὝΥΔΥΣΊ ἰ8 φαϊῦθ 
ἰάοπεβοα νὴ! γη3}.--Οπ ν. ὃ οοπιρ. 1 ΚΙ, χίν. 238. γηϑ νὴ μᾶ8 

8656 Ὑ ΒοαΣ [μ6 Ῥαιβθ ΘοΠέγΑΤΥ ἴο [86 ρβηθγαὶ τα ]θ, 866 Εἰνγ. ΟὟ. 
ὃ 214 ἀπά 297. 

Υ. ὅ. “ΤΠθη οὐ Εθχίη. . . πᾶ Ῥειαὴ ἊΡ ἰο γγᾺ 
Δραϊηδῦ «ΘΥ Β6] 6 πὶ, ἃΠ ἃ ργαββοά παρὰ προὸὰ Αἢαζ, Ραΐ οουἹὰ ποῖ 
τη Ὑγαν," {Πδὲ 18, [Ώ6Υ ἱπέθη ρα ἰο δ οβίθρβ “6 γαβα θη δηἀ οοη- 
απο δ, Βαϊ 10 ἀἸἃ ποῖ Θοπ18 ἰο ἃ 8656 τ οὶ 1688 [0 ἃ σοπατιοδέ, 
φοπῖρ. 5. υἱῖ. 1. Τονίαἰίηρσ ἔγοπα {Π15, 2 ΟἿ. χχυἱ]. ὅ---1 δ 
γοαΐθϑ, ὑπαῦ {πΠ688 ἔνο Κίηρβ ϑιηοΐθ ΑΖ, διὰ δαγτὶθά Ποηθ 
ἸΙΔΗΥ͂ οαρέϊνοβ ψ 1 ἀραπάδπι 8ρ01}; θαΐ ἐμ6 Ιβγϑβ 168. δὲ [86 
οχροδβιαϊαἰϊοη οὗ [πΠ6 ργορμοὺ Οἀθα ταϊβαβθά {ποῖσ σαρίϊνοβ αρϑῖῃ, 
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84 βοηξ 86} θδοὶς [βά ἀπά οἱοίμοα ἴο [Π| οἰ οἵ ραϊτὰ ἔγ6 688 ἴο 
τποῖν Ὀσϑίῃσοη. ΤῊ]8 δοοοαηΐ (ἄθβθῃ. (οι. οα 18. 1. ῥ. 269), 
Ὑγμοσ (ΒΥ. 1. ῥ. 44), Μδυχ., δπά οἵδιθῖβ, ργοποιηοθά ο θ6 
ΣΓΓΘΟΟΠΟΙ]ΔΌ]6 ὙΠ} [86 το αὔϊοη οὐὁἨ ΟἿΣ γϑσβθ δῃά οὗ 1βϑαϊδῃ, δῃὰ 
186 τοὐϑοίθά ἃ8. δὴ ὉΠ ἰβέουῖοαὶ οχαρρογαϊίομ οὐ {π6 νυ ίθι, 
ΠΟ γθα8 Ἰοπρ Ὀοίογο {Ππ6ῖὰ {μ6 ο] 46 ἱπέθγργθίθυβ τϑοορηϊζοα [ἢ 
ὕπνο ΓΘ] ΟΠ 88 Βα ρρ]οταθηξπρ ΘΔ οἷ Ομ ΘΓ, δα τϑοοῃο ]οα ἐπ θ πὶ 
ΜΠ Ο.6 Δ ΠΟΙ ΘΓ, 8668 ΤΑΥ͂ 800]. 615. Ρ. 420 Ε΄, Βαΐ ΟἸΠγοηΐοΪο8 
16118 ποΐ οὗἁ ἃ οατηραῖσῃ ΜΠ ἰοἷ ὁσουγτοα αἴον {π0 Ἔχρϑαϊ οι τηθη- 
ἰἰοπθα ἴῃ οὐὐ νϑίβ8, ἃ8 αὐτοί. οὐ 2 ΟἾγ. χυΐ!. ὅ, ἀπά [Π5886γ,λ 
Αππαῖΐ. αἀ. α. πηι. 8262 ἔ,,) Βαρροβο, Ραΐ οὗ τῃ6 δνθηΐβ μος 
Ῥγθοραρα 10, ἃ8 τηοϑῦ Θχροβίίουβ στ ΡὮΥ ἀπάογβίαπά. Τ7Π16 γᾶ 
ΜΒ ἢ, δοσοσάϊηρ ἰῸ χυ. 87, θαρδη ἴῃ [Π6 6πά οὗ {6 χεῖρε οὗ 
“)οίμαιη, νγ8 ορεηϑᾶ στ {Π|6 ἰσγαρίοι οὗὨ θο.ἢ Κίηρβ ἱπίο ὁ υάδῃ, 
ἴὰ ΜΈΙΟΙ {Π6 Κ'γυῖδπβ ἀπά [5Γ86]1068 ϑιηοίβ 1Π 9 «6 υν 188} ΔΙΤΩΥ δπά 
ἴΟΟΚ ΤΩΔΠΥ͂ ΡΥβομθυβ Οἡ {Π18 [π6 ὑννο Κίῃρβ τηδυ θα ἐορθίθοῦ 
ἴο δ γαβαίθι, αὶ οου]ά οβδοῦ ποι μίῃρ' ἀραϊπβὲ {118 οἰγ, θθοδβθ 
ΑΜΒᾶΖ ΤχΘ ΔΉ }}1]6 δά ᾿ην θά ἐπ Αβδβγυίΐδη Κίηρ ΤΊ ρ] ἢ ῬΊ]6Βοῦ τὸ 
8 αἷά, δῃᾷ {Π6 Ἰαξίον μά δἰγθαάγ ἱπναδθᾶ ϑυγῖα, 8βο ἐμαὶ Εθζίη 
δηα Ῥϑκδι, πιμπουαΐ μανίηρ οδοιθα ἐΠμοὶν οὐ]θοῖ, γϑυ θα ΠΌμὰ 
ογαβαϊθαι ἱπέο {86} οὐ ΘΟΌΠΕΓΥ ἰο ἀθἔεπα ἴδ ἀραῖιϑὲ (μ6 ταϊρῃςν 
Αβδυγίδῃ 08. Βαΐ ψμθίμοῦ [Π6886 ὕνο ᾿ϑδάϊῃρ ϑνβηΐβ, οὴ [Π9 
Ὁη6 Ππαηά ῃ8 Ὀαἐ|19 Τουρσης ὈΥ {π6 ϑ'υσῖδῃβ δηὰ [βγαθ] 1068 τ ἢ 
186 76νν8, τοοογάβά ἴῃ ΟἸἈγοηίοὶθβ, ὁπ ἴπ6 οἵμοὺ μαπά {π6 βαῦ86- 
φαθηΐ πηϊτοα τράγοῖ οὗ {π6 ὕνγο Κίηρβ ἴο “6 88]6Π), νγϑῦθ ΟὨΪΥ͂ 
ὕὑνὸ τηδῃ τιον θηΐβ ΟΚ [6 ὁη6 σγοαῦ δπά ργοϊοηρβά οδιηραίρη, 
88 Τὐριτβ, Ορ. ἱ. Ρ. 101, ῬΙάβοικθ ἴῃ Κ61}8. δῃᾷ ὙΖβοβίΓη οι Β 
Απα]. 1. 2, Ρ. 40, Ηδηρβίθηρ. ΟἸἨτβίοὶ. 1. 2, ρ. 48, ΚΙοϊπεσῖ, 
ἘΘ, ἀ. 468. Ρ. 4δ, ἀπά οἴμεῦβ, μάνα βαρροββά, ογ ἔνο αἰ δγθηὶ 
ςἀπιραῖση8, [Π6 ἰαίίον οὗ τοὶ τγᾶ8 Ὁπαθυία θη ἃ γϑδν δθοῦ 1Π90 
ἴοστμον, 88 1 τΐηρα ἀῃά Βοβοηπι. οἡ 18. Υἱῖ. τ ἢ Ηίθγοπ., Ψ τοι, 
8η4 Βυάάθσαβ (ἢ. 6οοἶ. ἴ1. Ρ. 425) μαγθ τϑργθβαηΐθά ἔπ 6 δουσϑθο οὗ 
Δἰαῖτβ, {Ππ18 οαπηοῖ θ6 ἀδίογπηϊηθα τὴ οογίδ πέγ, ἀπά ἀο68 ποί 
τηδίου!}}Ὁ αῇδοῦ {π6 πιδίη ροϊης 

1 Μον. (Κτῖι, Ὁπίοτβ. Ρ. 142 8.) διὰ ΗἩἄνοσι. (Εϊη]. 11. 1, ». 2117 1) 
ἐβογοίοσθ οὺτ σβθ {Π6Υ 80 ραΐ ἐμ τηδίίον, 88 1 ([8ο86 ψὸ Θχρ δίῃ Βοί ἢ 
ἩΔΥΤΘΙΪν 68 ΟὨΪΥ οὗὨἨ ο0 Θἀπηραίρη, ἁπάθγβίοοα {μθπὶ ͵8ο, Κὸ ὅθβεπ., οὗ 
0η6 πᾶ ἐδ βαπιθ δυϑθηΐ, δῃἃ {Π6 1} ΘΟΙΠΙΘΥ ΣΘΆΒΟΏΒ, 80 ἴᾺ Τ᾽ 88 [86 Υ μᾶνθ 
ΔΏΥ ἴογοθ, ΟὨΪῪ ῥγουθ {86 ἀἰνογΒὶΥ οὗἩ {μ6 δνοπίβ, δαὺ πού {μ6 οχἰβύίθῃοθ 
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Υ͂. 6. “Αἱ ἐμαὶ {πιὸ Ββοζὶπ Ὀγουρῆς ΕΔΗ ἴο Ασϑῃ, ψμῖσΒ 
186 ὅενγ8 ἀπάεν [ΠΖξίαϊι μδὰ γϑραίπϑά, οοπιρ. οῃ χῖν. 22, ΒΥ ΤΣ 

ἘΟΤΤΤῚ [18 οοπαποδὲ 18 ΟὨ]Υ Ρἰδοϑά ἴῃ βΘηΘΓΑὶ ἴῃ 86 οοσγδο οὔ [8 

ταν οὗ ἐδ ϑυσῖδπβ ἢ ΑΖ, ποῖ πϑοθββαυ  Υ δον (Ποἷν οατα- 
Ραΐρῃ ἀραϊηβὺ «ΓΘγτιβαίθη. Οὐ {Π6 σΟΠΙΓΑΓΎ [Ὁ πιαϑὺ μαγὸ ρτθ- 
ςράδἃ 1ξ ἀπά οσοαιτοά οἴου {π6 ἀοίθαί οὗ ΑἸαΣΒ ἀγῃγ (2 ΟἸ στ. 
ΧΧΤΙ͂Ϊ. ὅ) Ὀοοδῦβο Αἶδζ, ὈΥ σδ] ΐπρ ἴῃ [Π6 Αβδγτίαη, μδα οσοθά 
Ἐοζίπ ἰο ἀ6βἰβὲ ἔγοπῃ 1:6 βίθρθ οὗἨ «}6γαβαϊθπι, 80 ὑπαὶ 8 μδά πο 
ἄτπηθ ἴο ρϑηθίγαϊθ ἐΑΓΕΒῸΓ βοαῃ ἀπά τηᾶκὸ ΘΟΠα 6818 ἰῃ ΕἸ]ΟΠ,. 
“Απά {16 ΕἸΔοπιῖζεβ οᾶπιθ ἰο ΕἸδιἢ ἀπ ἀνγοὶὶ {Ποῦ απίο (ἢ15 
ἀαγ. Μδηγ οσχροβίίουβ αἴ {16 ΟΠ] 4., ὅΞυ., ἀῃὰ Αὐτὰ νϑῦ- 
8108 (86 ΘΌΤΝ ΟΠΙΪῪ ἴογ ἀποῖμιοῦ ἔόγπι οὗ Ὁ ἢ Ασδιμδθδη8, 

Βγτίδμβ, δπὰ ἐΠΐ8 ἀρρϑᾶγβ αἱ βγβὲ βίρῃξ ἰο θ6 βαϊίδθϊθ; Βαξ οῃ ἃ 
ΤΆΓΟΥ Θοηβι ἀογδίοη οὐἉ [886 πηϑῦῦου {818 νίϑυγ ρτόνϑϑ ἰο Ὁ6 ππέθη- 
8016. Ἐδγ 88 1π86 ϑ'ιγίδῃ Κίῃράοηι νγὰβ ἀεβίγογθα ὙϑΥῪ βοοὴ ΔῸΣ 
{μΐ8 οαιηραῖρτι, ἀπά {6 Θ'γυῖδη8 Ὑγο Ὁ ΟΑΓΤΙΘα ἰπῖο σΔΡΕΪΥ (Υ. 9), 
ΠΟΥ οδπποῦ Ππᾶνο ἀνγοὶὲ Ιοπρ ἴῃ ΕἸ Δ ; οορ. Μον. Καί. {Ππίοτϑ. 
Ρ. 161. 1, ἐπογϑίογθ, {Π6 σγογάβ, “' {ΠΘῪ ἄνγοὶς [ἤθγθ ππίο {ΐ8 
ἀαγ," τὸ βύβῃ [8 Κθὴ ἔγοτι Π6 81148}8 οἵ [Π8 Κίῃρβ, δῃὰ ἀο ποὲῖ 
οτὶρίπαίθ ἤγϑὲ τι {π6 δαΐηον οὗἁ οὐ ῬΟΟΪΚ8, γοῦ ἐΠ6Υ βυϊδ ποῖ [Π6 
Αγτδιηαθδῃβ Ὁ ΟὨΪΥ {Π6 ΕἸΔομ 68. Υ΄ 6 ργϑίδν, ἐμεγοίογο, σῖτα 
186 ΠΧ Χ., Ὑα]ρ., [ῃΠ6 Μάβογ., δἀπὰ τηοβὲ δσροβίζοσβ, θυθὴ ΒΟ. 
Ῥα]. 1}. Ρ.. 109, 186 τϑδάϊηρσ ὉΣΟΥΤΙΣ ΕἀΔοπηῖδοδ, 88 [π6 οτῖρίπ οὗ 

16 ναυϊδπῦ ὩΟΥΝ ἤΌσα ὉΟΥΤΝ ΠΟΥ θ6 Θαϑι!Υ Ὄσρὶαἰπμϑά ΒΥ 

1π6 Τογθροίηρ ΘΝ» ὙΠΟΥΘαδ8, ἴῃ οα86 10 Παά οΥΡΊΠΑ}}Υ βιοοά 
ΘΔ ἽΝ» [6 Γο 18. ΠῸ ΘΟΠοοἾν 806 Υθάβοη [Ὁ {86 οτἱρίη οὗ [π6 Ταδά- 
ἰῃρ ΘΎΣΥΤΝ. ΘΣοθρῦ ρουῦθαρβ δὴ ἀπεηκίηρ οΥτῸΡ οὗ ἰγδηβοῦῖρ- 
ἰἰοη. Βαυΐ ὩΟΥΊΜ ΟΥ̓ ΠῸ πιθᾶῃ8 ὙγΔΥΤΆΠῚΒ α8 ἢ Π,.. ΟΔΡ6}]., 
ΟἸ6ν., ΜΊςδ., Πδῖηθ, ἀπά οἴμθυβ ἕο οὔδηρβ Ὁ Ν᾿ 8150 ἰῃΐο ΟΥτΝ» 

88 Δ ΎΣΣΤ ἄοθ8 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΙΙΪΥ ἱΠΡΙῪ ἀπ΄ ΘΑ ΟΣ Ῥοβϑοββίοῃ. Αἴον 

186 ΕἸ ἀοιηϊίεβ αραῖπ οαπὴθ ᾿ηΐο ροβββδββίοῃ οὐ Ε]δι}, δῃ ἃ ὉῪ {μ6 

οὗ ὑνο ἱπάθροπάθηϊ οδιηραῖρτθ. Ηνογηῖςκ 8] ον Εἰ πιβ6} Ὁ ἰο θ6 1ϑὰ 
ἰοο τηῦοῖ ΒΥ {Π6 τοργθβθηίδίίοηβ οὗ Μονοσβ, 88 θ ἀϊἃ ποὶ οὔβοῦνο ἐμαὶ 
8ῖ8 ἔπ οὗἨἉ διριπιθηΐ 80 οσρίδίπβ {μ6 ργϑάϊοιίοηβ οὗ [βαΐδ ἱ, δπὰ ἱϊ. 4 
88. ἴἢ Γμ86 Ῥγορμοὶ ῃδᾶ ρίνϑῃ ἃ δῃτοποϊορίθαὶ δοοουῃί οὗἨ ἰμ686 ϑυθῃέβ, 
ΜΥΒΘΓΘΔΒ ὑΠ|686 ργθ!οὐϊοηΒ ἀγα ποὺ θυθῃ αἰξαγθᾶ ἴῃ 18:6 {{π|68 οὗ ΑἢδΖ, 88 
Ηδᾶν. ΒΙπηΒ6 1 [88 οἰβοσμθγ (ἘΠη], 1, 2, Ρ. 66 1.) ῥγονϑά, 8111 1688 ἀο 
1ΠΘΥ Χο] βίον ὑγοδί οὗ {Πθπι. Ἔτι ; ᾿ Ἢ 
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ἀοβέγαοίίοι οὗ [86 ΚΘ, γτγίδῃ ρόνγεῦ αἰβο ὑθοᾶπι ἱπάθροπάθης οὗἉ ἔμιϑτι, 
ΤΠΘΥ ΤΠϑτβοῖνοβ ἱπνδάθα ὁ ἀλἢ ἀπά οδιτὶθα οΗ 8ρο}}, 2 ΟἾγ. 
ΧΧΥΗΪ, 17.1 

γν. 1---9. [πῃ {Π18 βίταῖ Αἰαζ, ψπποαΐ τορανάϊηρ [16 6ῃ- 
οοαταρσίηρ Ῥγϑαϊοϊίοη οὐ 18. νἱῖ., ἐπαὲ [10 Κίηρθ οἔἩ ϑγτία δπά 
ἘΡἨγδίτηα υσθσθ ΟὨ]Υ {1 ἢγοργαπ 8. 811} βπιοκίησ, ἀπά, πούντμ- 
βίδπαϊηρ, [86 ταυπὶηρ οὗὨ [86 ρσορμϑὶ δραϊηδὶ δὴ 4] }] Ἰδῆσθ τι Β 
Αβδυυῖα, δρρ θα ἰο ΤΊ ρ] αι ῬΊ]Θβου, δπὰ ὉΥ ὑπ ἐγαηβηλίββίοη οἵ 
186 ἸΥΘΑΒΈΣΘΒ οὗ [ῃ6 ἐθιιρ]8 δηὰ {π6 ρα]δοθ ριγομαβθά 0 αἰ πλβο }} 
186 «ἱά οὗἉ [86 Αββυγίδῃβ, δο [παὐ ΤΊσίαιἢ ῬΊ]6ΒοῚ δάναπορά ἀραϊηβί 
Ἰθατηδβοῦβ δπά ἰοοῖ ἰξ, β[ενν Κίηρ Ποχίῃ δπὰ οαντῖθά [86 ἱπμδθὶ- 
ἰληΐ8 ΟΥ̓ Τατηδβοῦ8 ἰπίο ΟΔρ Εν" Υ ἰο ΚΊν.2 ΤΠ [1π|6 θη ΑΒδς 

1 ΤΙ ῬΣ]1βεῖπ68 4180 ἱηνδάοϑα «ὍΔ ἀπ Θοπαποτθα βονθγαὶ ἐοντ 8 οὗ 
ἴμϑ ἴονν οουπίτυ (2 ΟἾτ. χχυῖ, 18), ἴῃ ογᾶθγ ἐο δυθῃρθ ἐβμθιηβθῖνββ ἴο τ 
186 Βατνα]ϊαίίοι [Π6Υ δα τϑοοῖνθα ὑπϑπᾶον {Ζζίδμῃ (2 ΟἿ. χχνΐ. 6.) 
ΤΗΐΒ δοοοιπί σθοοῖνϑ ἃ βέυικίπρ' οοηβιτηδίίοη ἤοιη 18. χῖν. 28---82, 
οοηρ. (ὑββθῃ. Οὐσαπι. οα 18, ἱ. ρ. 494, Ηρ, 688]. ». 178, Τὴηῦ Δρο]. 
γοτβ. Ρ. 240, δηὰ Ἠδνοση. Εἰη]. 2, 1, ρ. 219 ἢ.) 88 δἰβὸ ΟἿ σθιῃ δι ΚΒ θα 
χνῖ;, 8. 

3 ΟΥἩἨ 186 ργοοθϑάϊηρβ οὔ Τί δίῃ ῬΊ]ΘΒοσ δρϑίηβι {μ6 Κίηράοῃι οὗ [8τ86] 
ΒΟΙ ΒΡ; 18 ΒογῸ βαϊᾷ. Μον. (Κυῖ!, ὕπίογβ, ρ. 164) ἔβθποο οοποϊ θα : 
κἀμὲ πὸ βϑυΐουβ ἀϊβαβίος. Ὀ6[8] ἰὲ δ ἐμδὺ ὑλπη6,᾽" δπᾶ, ῥ. 188, τοθοία 
Θυθη {86 οοττϑοῦ αββυιηρίϊου, (μὲ [Π6 ἀδροτγίαἰίΐοη οὗἨ {Π6 ᾿πμ δὶ ἐδηίβ οὗ 
ΝΑρ Δ] ἀπᾶ ΟἸ]οδά ἴ00Κ ῥἷδοθ αὔϊον (μ6 οοηᾳυδϑὲ δηὰ δχῖδ οὗ [89 
ϑγτίδηβ, 88 “ ααϊΐίβ ππίοαπαθα ἀπ οὈνϊουβ] 8186, θθοδιδθ (86 δαίμον 
οὗ (6 Βοοκ οἵ Κίηρβ που]Ἱᾶ ηοὶ μᾶνα βϑσθ ρϑββϑᾶ ἰδ ουθῦ ἴῃ 8:]1Θη66.᾽" 
Βαὶ 1 δὴν αγσιπιθηΐμπι 6 δἰϊεπίϊο 18 ψαϊίο ἀπέουπαθα ἀπά οὈνϊουΒΙΥ ἔΑ]86, 
80 ὑπἀουθίο αν 18 {18, τ μον ὁδπηοῦ Ὀ6 βυδίδϊποα ὈΥ Βοιηθ ταϊβιιμᾶθγ- 
βίοοα ΘΧΡγθββίομβ οὗ [βαΐδῃ (νυ ἢ]. 28 δπᾶ χυϊ! 2.) οοογάϊηρ' ἰο Μον. 
1818 ορογίαίϊοπ οὗ (86 [βγϑθ! 1168 Ὀγ ΤΊ ρ δῖ ῬΊ]Θβον, τ αἰθῖι 18. 8150 οοη- 
Βδττηθα Ὁγ 1 ΟἾγ. ν. 6 δᾶ 26, τηπβὲ ἢδνθ ἰδίκθῃ ρ[δοθ δείοσε εἶν θχρϑᾶϊ- 
ὕἴοη ἀραῖηϑὶ αυτά. Βαυΐ δὰ Μονϑῖβ ΟὨ]Υ οοηδίἀοτοά {86 ρϑορτδραῖοαὶ 
τοϊδιϊΐοι οὗἩ ὅι γτία δῃὰ (Ἰ]θδᾶ ἰο Αββυτία μο νουϊᾷ ἤδνθ θβθῃ δοηυϊποοᾶ 
οὗἩ (86 οοπιρίοἱθ πῃίθμ Ὁ] ΘΠ 688 οὐ 18 δϑβουίΐοῃη, οὗ ἀϊά ἢ ποὲ Κπον 
δύ ἐβθυθ τγᾶϑ πὸ οἰ τη] ΑΓ ὙΔΥ ἤοτι Αβδυτῖα οὐ Μαϑβοροίδτηϊα 
ἤροτα νμοἢ ΤΊ Δὲἢ ῬΊΘΒΟΥ ταπβὲ ἤν οοιηθ ἰο Εἰ [μον Αδβῖα ἔβδὴ ἐμαὶ 
Ἰεαάϊηρ ὉγῪ ΤὨδρβδοῦβ ονοῦ (86 ἘπρΒταίθβ, πὰ ἴμθηοθ δἰ ἐμοῦ ὈῪ Επιθβα 
ΟΥ Ῥαίμηγνα ἰο Παπιδβοῦβ, ΕΥ̓͂ ΜΕΪΟΩ 811 {Π6 ΘΟΠΑΌΘΓΟΙΒ ἔτοιη ὌΡΡΟΡ 
.Ἀβῖα ἱπνδαθαᾷ Ῥαϊββιϊπθ (θοαρ. Ο.. Εἰ ον 5 Εγάκ. ΤῊ. χ. Αβίοη Βά. νἱϊ. 
Ρ. 11 δηᾶ΄ 1114), δῃὰ {ππ8 {μαὶ ΤΊρ]αίμ ῬΊ]Θβου οου]ᾶ ποὺ γϑδοῖ οἰτμοσ 
ἴδιο Ἰαπὰ οὗὨἨὨἁ ΝαΑρβέδ!Σ οὐ ΟἸ]οδᾶ τι μοαὲ ππδροβίηρ' ΓΒτοῦρ (86 ϑ'γγίαπ 
Κίηράοια ἤτοπι ἰλαπιδβοῦβὺ Βαΐ οὔν δαῖμον ἀϊ4 ποὺ τϑχαΐτο ἰο πηθηϊϊομ 
(18 ὀχροάιἐίοπ Βγθ, θθοδῦβθ 88 μιδᾶ δγοδαῦ τοϊδιβα ἱΐ, χν. 29, 'π (μ8 
᾿ὐδίογγ οὗ ἐμ6 Κίπράοιη οὗ [βγ89]ὲ. Βϑβϑί4θ8, ποῦ ἴο βρβδκ οἵ ἐμ οἱάθυ 
ἱπίογρσοίθσβ, θβθῃ. (οσηπι. οα 18. 1. ρ. 852) Ἠδ8 τρβ! οοπηροίρα 
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ΔρρΡ] θὰ το ΤΊ Ιαιἢ ῬΊ]Θβον ἴοσ με ὶρ ἰδ ποὺ ποῦ αἰβιπουν ρίνθη ἃ: 
αὶ ἰῦ 1168 'π {Π6 παίαγα οὗ (86 {πϊηρ» {παΐ 6 Τοοῖκ [8 βίθρ σβθη 
[86 Θπθιηῖθβ, δου οοῃααθγίηρ ἰδ ἉΓΊΩΥ, ρΥΘΡΑΓΘα ὕο τηϑγῸ ἢ ἴο 
ογυβαίθηι ογ6 ΠΟΥ τα ἔπι6ὶν ἀρρθᾶγαποθ Ὀθίοσο {18 οἰδγ ; σῖτα 
ὙΥ ἰοἢ 180 18. νἱῖ. δῃὰ υἱ]. ἀρτοο, οοπρ. Ηδν. ΕΠ]. 11, 2, Ρ. 69. 
ὧν ὉΡΩ͂» “ ὙΠῸ Γἶδθ ὉΡ δραϊηβὶ πιθ," (Πδὺ 15, αββα ἀπά 

τῦθκθ νᾶ Ὅροι πι6. ὙΥΤΒ τοραγά ἰο [86 ἔογηι τουγοὴρ [ῸΓ ὈΟΡ 

δε Ἐνν. Οὐ. ὃ 826 ρ. 301.-- Ὑρ Κὶρ (18. χχΐ!, ὁ: Απὶ, ἰ, ὅ, ἴχ; 
7)» ποσὰ {π6 Ὑαϊρ. μ88 ΘΥΤΟΠ ΘΟ ΒΙΥ ἀπάογϑίοοά οὗἩ Οἴγνοπθ, 18, 
δοςογάϊηρ' ἴο ἃ σοπ] οί τηδἄθ ὈΥ Βοοβατὶ (Ρλαϊ. ἵν. 82), ἰακαπ 
ΌΥ Οαϊπι., Μίομ. (ϑὅρις!. 11. Ρ. 121, δυρρίὶ. αα ἴδω. Ρ. 2191), 
Ἐοβοπ. (ΑΙΠΚ. 1. 23, Ρ. 102 ἢ), πον (ΒΥ. 11. ρ. 717), 
6εβθη. (ἐλ68. (11. 1210, ἀπά (ὐοπηπι. ου 18. ἱ. Ρ. 688), ἀπά οἴοιβ, 
ἴον 186 ΘΟΠΠΕΥ αἰοηρ {π6 τἶνοῦ Κιν (Κῦρος, Κῦῤῥος οὗ {6 
ΔηοΙΘη 8), ΜΠ πηϊίθ8 ἢ {Π6 ΑΥαχοα πα [818 ἰπΐο {Π6 
Οὐδβρίαῃ ὅθα. Βαΐ 48 {818 ΣΙ νου ἔογπηθα [Π86 θουΠάδΙῪ Ὀδένγθοπ 
Ασηθηΐα Μα͵ον, 1ροτῖα, δπα ΑἸ δηΐα (ςοπιρ. ΕοΥθῖσον, ΗΔ. ἀ. 
δἰΐθῃ αφορτ. 1844 11. Ρ. 74, ὅ98), ἀηὰ (μὰ8 βονοά που οὗ 
Αστηθηΐβ, {819 ἀἰβέσιοις ολη Βοδγο ΙΥ πᾶνθ θϑ]οηρσοά αἱ {Πδὲ {ἰπι6 ἴο 
ἴπ6 Αβϑυσΐδη ΘΠ ΓΘ, 88 Π6 τη Γά ΓΘ οὗ βϑηηδομουῖρ ἢδα ἴο ἐπ 6 
Ιαπά οἵἩ Αταγαΐῖ, δηά, ἐπϑγθίοσθ, πο ἀου δὲ θεγοπά {π6 Ῥομῃάβ οἵ 
[89 Αβδβυσίδῃ ϑπιρίγα (σῖχ. 87), δὰ ἴῃ ρϑπογαὶ Αὐπηθηπῖα οσσαΥ5 
ἴῃ 1Π6 ΟἹὰ Τεβίαμηθηϊ ὑπ άθγ [Π6 πϑπηθ8 οὗ Αταγαῖ, Τορασιηδῃ, 
Δα ΜΙπηὶ. 1 γγὸ σοραῦθ (9 ςΟ]]Θοἴνο ραββᾶροθ ἴη ὙΠΟ ἢ 
τηθητοι 18 τηδάο οὗ ΚΊΓ, 10 18 τῆοΓ6 παίαγαὶ δοοογάϊηρσ ἰο [8. χχὶϊ. 
6, ὙΒογΘ ἴὉ 18 παιηθά δἱοὴρ τῖϊ Ε]Δπι, ἀπά μού! παίϊοηβ ἃγΘ 
ἀοβοσι θα 848 ροοά ἀγοθοβ, το {πἱπκ τ ἢ Βοοματὶ (Ρ]}18]. ἵν. 82) 
οὗ [86 οἱὙ Κουρήνα ταθδηίϊοποά ὈΥ ῬιοΪθιμ θα νἱ. 2 οῃ [Π9 Υἶνϑῦ 
Μασγάμυβ ἴῃ ἐῃθ βου οὗ Μοάϊα, 88 ἴῃ θογάθγοσβ οη {ῃΠ6 Μαγάυβ 
ΔΙῸ οοἰθογαῖθα δ8 σοοά δύοθοσβ (866 Ο. Εἰ 68 ΕΚ. νἱ ἢ. Αβίθῃ 
νἱ. 1, Ρ. 615), οΥ 85:1] τῆογθ ρυΌ Δ ὈΪγ τ ἢ ὙΊγηρα οη 18. χχὶϊ. 6 
οὔ τΠ6 οἰἵγ Καρίνη, βιϊααἱοά αὐ 41] ονγεπίβ ἴῃ Μοάϊα (Ριο]. νἱ. 2), 
186 ργϑβοηῦ Κογθῃά (866 ΟἹ. Εἰδέον ἴχ. 4.8. υἹ. 2, ρ. 891), ἴῃ ἔἌνουῦ 

{5 οαρ νιν οὗἉ [π6 [8γ86}1068 τυ ῖτἢ (ἢ 6 ἐδ Ἰκῖπρ; οὗ Παιηδβοὺβ Ὁγ ΤΊρ δι 
ῬΊΊοθοσ 88 8η δυϑηὺ οὗἨ [ἢ 88Π|0 ὙγᾺ, ΔΙ ΓΠΟαΡὮ 6 88 ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ 88- 
βυιηοὰ ὑμαὺ {πῸ οαρε νυ οὗἩ {6 ΝαΑρβ δ] 1068. ὑ00Κ ΡΙδοθ ἃ οατηρδὶρῃ 
δι] ον, δα ἑοσιηϑᾶ {μ6 ργο]υᾶθ ἰο {μ6 Οὗμοὺ ἱῃηνδβίοῃβ οὗ {μ6 Αβϑυτίδῃβ, 
ἴῃ γοξαξαύϊοη οὗὨἨ σοι ΗἰΖίρ (.1684].. Ρ. 70) 868 ἀρρϑαϊ θᾶ ἰο {πθ βεο- 
διΑΡ ἰοδὶ σγοϊδίϊοη οὗ [86 ἔγγο δσουπίγῖθα, 

δ 
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οἵ νη ΐοη 16 τηδὺ 6 δἀάθά, ἐπαὲ [μ6 ΟΠ] 4. ἰπ ΟἿ ρϑββαρθ ἢ89 
το ἀογθα "γὴ ὉΣ δέου. Οπ [4| ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΑἸΙΟΒ ἴχ. 7, δοοογά- 

ἴηνσ ἴο τ ΘΝ [86 ΑΓαιηαοαπ8 ἀοβοθιάθ4 ἔγοπι 5ῃθπὶ (6 εῃ. χ. 22) 
Θμιϊσταῖθα ἔγοιαῃ ΚῚν ἴο ϑ' γυῖα, τηϊρῃς ροϊπὶ ἴο ἃ ἀϊβέγιοι ᾿γίηρ ἴῃ 
{πὸ που οὗ Μαεβοροίαπα οΥ ἔπ Ομ α]άδϑα γδίμοσ [μδῃ ἴο ἃ σερίοπ 
Βογοπά {π6 ΤΊρτίβ : δἰ Παρ ἢ νγο Κπονν ἔα ἴοο 1116 οὗἨ [86 τηοβὲ 
δηοσίοηΐ βθαΐῖβ οἵ [Π9 ϑΠΘΙΣς ΤΔσ68 [0 ΔΥ Ἰησοῖ 8[1688 οἡ [818 
Ῥοϊπῦ, ΤῈ 18 ΥΘΓΥ͂ ροββῖ8]6 ὑπαὶ {π6 οὔἱρίπαὶ βοαὶ οὗ [π6 Θ΄ ῃθῃη 8 
8 ἴο ΡῈ βουαρἘῖβ ἴῃ {6 ὌρΡροΡ Πρ ]απ 8 οὗὨ {π6 τῖνοσ Κοῦκῆδ, οα 
ψ  ΐοῃ Κοσοπά 1168 (Β τον ἴχ. ρ. 828 8..), δῃά {παὲ ΚῚΣ νγᾶβ α8ὸ 
β[αδἰθα [Π ΘΓ. 

γν. 10---16. ὙΥ7Ὰ116 ΤΊρ αἰ ῬΊΊΘΒΟΣ σϑιμαποά αἱ Ἰ)απιάβοιβ, 
ΑΜαζ ραϊά ᾿ΐπι ἃ νἱϑῖὲ οὗ ποασθ, ρσορδῦὶν ἴπ ογάο ἴο τη κθ 
δ πι561} πλοσα βθοιγα οὗ ἢ18 ἕανουισ. Ηογα ἢ 88} 80. 887 ὙΠΟ} 
Ῥίεαβθά Ἠΐπη, δῃὰ β6πὲὶ {ῃϑγείοσα ἃ βκοίςβ. δῃὰ τοδὶ] οἵ ἴξ ἴο 
ὕυΐαμ [Π6 ρῥτίθβδε, νῖ! ογάθυβ ἕο θυ 1] ἃ βί πλ1]αν δ᾽ τ᾽ ἴῃ }6γαβα- 
Ἰθπὶ ; ψὨ1οῖ 6 Πδ4 οχϑοαϊοα οἡ ἐμ σϑΐαση οὗ ἔπθ Κίηρ (νν. 10, 

11.9. Οἱ {18 αἰίαν Αἢιδζ, δῇἴδμοὺ Ηἷ8 σείαση ἴῸ ὁ εγαβα θη), οἴεσοα 

μ8ῖ8 Βαγηι-οβονγίηρ, πιϑαί-οἤδγίηρ, δά ἀγίπκ- οἴασίηρ, δῃἀ τϑυηονθᾶ 
να αἰΐαν οὐἩ ϑοϊοιηοῃ ἔτοπι [8 ρ'αοβ οὔ {π6 ποιῇ 846 οἵ (89 
οοαγί, ἀη ογάογοά γα] (Π6 Ῥυῖθδὲ ἴο ρουξοστη 811 {116 βου ῆσϑβ 
ΒΘΩΘΘΙΟΥΤ οα Ηΐβ΄᾽ ποὺ δίαν (νυ. 12---15.) Απά Τ τίδῃ οδεγοά 
4150 {18 ογάον (νυ. 16.)) Ῥχγοοσθϑάϊηρ' ὁπ {π6 βιιρροβίεοη ἐπα {μι15 
ΠΟΥ ΔΙΓΩΥ τγα8 ἀοαἀϊοαίθα ἰο 140]8 (ἃ βιρροδιέϊοι τ μῖ ἢ Τ ΒΘοάοΥΘ 
Δῃη4 ῬτοσΌΡ. δπίογίαϊ 84), [π 8 ο] 46. ᾿πίογργθίθυβ ϑπἀρανουγθα ἴο 
ΔΏΒΥΘΣ ἔῃ 6 ααθδβέϊοη, ΜΕΥ ΑἸδΖ ομοβθ {π6 ροάβ, ποὺ οὗ [19 υἱο- 
Ἰοσίουϑ Αβϑυσίδηβ, αὶ οὗ [μ6 νδηαυΐβιθα βγγίαπϑι ὅ60. ϑοῆχτη. 
ΤΡ Ϊο8, Ληπιύγιι )απὶ ἀσποϑοοδαὶ Αϑδυτνίμηι ᾿οβίοπι ροΐϊι8. φμαηι 
απλΐσιηι οἰπὶ Οὐδ Αϑεγνὶϊδ: οοσίἑαδαΐψιια (6 4)ιιϑηιοα! αὲδ, φως. 
ἑρδιηὶ σοπίγα Αϑδυγίωηι δὲ ἄδο8 6)ι|8 ἀοίοπάογοπί. ἴ7δὲ λοπιο 

᾿} ἃς Ὑγείίο ( Βεϊίγ. ;, Ρ. 252) ἤπάβ ἐπῖ8β. φοπηρ] απο οὗἨ {π6 ῥγίθϑὲ 
νΟΓΥ Βοδπάδίουβ,᾽᾿ δπα βθοκβ μϑγϑίῃ ἃ Ῥγοοῦ οὗ {π6 ποη-ϑχἰβίθῃοβ οὗ 

ἴπο Ῥαπίδίθυοι, Ηᾶν. (ἘΠπ]. ἱ. 2, ρ. ὅ97) μᾶ8 οπ' {86 ΘΟὨΙΓΑΤΎ τορ! θα 
ἁπἢ 7αϑιῖο6, [μδὺ ἜΧΘΙΙΡ 08 ἃ ποὶ γϑηξηρ οὗ βίαν ν Δ ΒΟ Υ Βα ταΐδ- 
βῖνθ οοηάυοί οἡ {86 ρατί οὗἩ {Π6 ῥὑγββίβ ἰοννγὰ {μ6 Κίπρ,, δῃά ροϊηίθά ἰο 
{δο κοί, (μὲ ἐπ6 παυγδίϊνα πὰρ} 168 ΠῸ θη ΟΠ Δροβίδθυ ἔγοπι μου δἢ. 
Βιυΐύ πίρϑη μ6 ἤλυθ Ὁ σϑιηδτκβ, (πδὺ ΑΒΖ δὰ ἀἰδιϊ ρα! βηοα {818 ῥχῖθβὲ 
Ῥοΐοτθ 88. 8 ἕδνουτίθ, [86 Πβίοσίοδὶ ῥγοοΐβ οἵἨ ἐπ8 δα πδαξηρν 88 
Οοβοπῖιθ, ἰο τ μοθ6 δοπιπι. οἢ 18. νυ, 2 6 Τϑίουβ, ΟΠΪΥ οὔθσυβ {86 φοη- 
ἰβοίατο, ἐμὲ “ (μῖ8 ῥγῖοθδί ἀρρϑᾶγβ ἰο μανθ βίοοά μἰρ ἴῃ Ηἷβ ἕδνουν,"᾿ 

ΠῚ 
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δἐνιϊέμια ἄθ08 ϑυγογίμη, φιοδ ρῥγίμβ ρωίαδαξ αἀυθγδιιδ 86 γμΐδ86 ϑαῖὲ- 
408, οἰοσίέ ροξϊωιδ. φυαπι «οδουαπι υϑγωηι Ζόιπι. (μοά υδνὸ ἀξὶι 
ϑυγὶ οσίπιμη ποη- ἀφῥοηιἀϊδφοηέ αἀυόνδιιβ Α ϑεγτῖοδ, ργὸ δια σαοῦ- 
ἰαί6 αἰδὲ ροίψιιδ ομσιυφιιο σαδιὶ, ποπὶ ἐπβρηιϊἑαϊε ἀἄδογίμηι ἐδίογιωσι 
ααἀϑδονίδοδαί. Βυῦ σψπὸ οου]Ἱὰ Ῥεϊϊονο {π|5ὶ Ηδά ΑΠὰΖ {μπθῃ 
τοραγαοά [ῃ6 Αϑβγυῖδῃβ 88 ἢ18 βῃθηηῖθϑ, μ6 νοι] ποὺ ΒΌΓΟΪΥ πᾶνα 
Ῥαϊά ἃ νἱβίὶ ἰο ᾿Πθϑαιηδϑοῦβι 186 σοῖο βαρροβίίοη, {μαῦ 818 
ΑἸΓΑΣ τγὰβ οομβϑογαίθα ἴοὸ ἐπ6 ϑ'υσίδῃ, ΟΥ̓Δ8 βοῖὴθ ἐμ1ηΚ, ἴο ἐπα 
Αβϑυυίδη ροάβ, 15 ἔα]8θ. Αοοογάϊηρ ἴο [π6 ἱπίοπίίοη οἵ [πΠ6 Κὶπρ' 
ἴξ νγᾶϑ ἴο θ6 οοπβοογαίθα ἰο “6 ιοναῖ, ἀπά ὑπογοίοσθ μ6 οδυιβοά ἰξ 
ἴο "6 δγβθοίβϑα ἴῃ {Π9 ἔθιαρ]6 οὗ Φϑμονδῆ, ἀπα {πθ βδουϊβοθβ ῥσθ- 
βου θα ἴῃ {Π6 ἰανὺ ἴο Ρ6 οϑαδνγθά οὐ 1: (ν. 15) ; ἀπά {8 τϑᾶβοῃ 
ΜᾺ 86 ψβῃβα ἰο βαῤδίϊψαΐθ ἰδ [Ὁ Θοϊοπιοπ᾿Β Ἀ] τὰ οἱὗἩ Ὀυτηῖ- 
οἰδυϊηρ᾽ ἸΑΥ͂ Βἰ ΠΠΡΙΥ ἴῃ (818, ὑπᾶῦῷ 10 ρ]Θαβοα τα θείου ἔπη ΓΠ6 
ο]ά οπϑ οἵ ϑοϊίοθιοπθ. Τ|ιὰὲ νυ μΐο τγὰ8 δ: η] ἴῃ (Π18 γγὰ8 {Π 6 
ἱπορία ἐθελοθρησκεία, ἃ5 Βυάᾷ, (180. 666]. 11, Ρ. 428) φαϊίθ οοτ- 
ΤΘΟΙῪ ἀοβίρηιαῦθβ {116 τθᾶβοῃ οὗ {185 ἱππονδίίοῃ, οὐ {παῦ ἢ, δοοογά- 
ἴῃρσ ἴο Πῖ8. Ἰἠοϊαίγοιβ ἐθηάθποῖθα ποὺ τϑραγάϊηρ {Π6 ΑΙ γθηςθ 
Ῥεύνθθη Πϑαῖμθῃ ἀπὰ ἐΠδοογαῦϊο ἔὈΥΤΩ8 οὐ ὑγουβ 0, τηδάθ δΥθΙ ΓΆΓΥ 
Ομδηρθβ ἴῃ τπ6 τοηιρῖ6 οὗ Φ6 μονῇ ΘΟΠΙΓΑΥΥ ἴο [ἢ 6 οοιῃπιδηά ΟΕ 
180 Τωογὰ, ψῖιο, ἰο γιατ ἀραϊηδὲ ἸΔοἸαίτγ, ἀϊ4 ποῖ σοπιτηΐ [Π6 
βίγαοίατα δηα [ὈΓΠ18 οὐ {Π6 ρ]δοθβ οὐ νυγουβῃϊρ 1] ἔῸΓ ΗΒ πᾶπὶθ 
ἴο Βαπιᾶπ ἔΆΠΟΥ, δηἀ ὑπϑγθίουθ τονθαὶθά ἴο Μοβεθβ ἂπά Πανὶ ὰ {Π8 
Ῥδύίθγῃβ οἵ [μ6 βαποίπανϊθϑ ἰο δ6 θ01}} ἐὸν πἴὰ (Εχ. χχν. 40, χχῖν. 

80; 1 ΟἸν. χχνῖ!. 19.) ὙΠΒΟΓΘίογΘ ννᾶ8 ἜΥΘΓΥ αἱίασ ογθοίθὰ ὈῪ 
Ρεϊναία ὁδοῖο σοιῃραγθά (0 8ῃ αἰΐαν οὔ 14.018, ὁσϑὴ ὑμπουρῃ ἰΐ νγὰβ 
ποῖ, {πὸ ἐμαῦ οὔ ΑΠιὰζ, οοπβιγιοίβα δέον {Π τηοάϑὶ οὗ δῇ ἰά0]6- 
ἔγοὰβ αἰταγ ΤῊΘ ἔοστα ῬΑΣΟΝΙ ἄρρϑᾶγβ ἴο δ6 ΤηΘΓΘΙΥ͂ 80 ΘΥτοτ' οὗ 

1 ΤῊΘ ρδαββαρθ, 2 ΟἾγ. χχνυ η 28, “ Αἴ βδουϊβορᾶ ἰο (μ6 ροΐβ οὗ 
Ῥδιηδβοῦβ, 0 βπιοίθ μῖπη, δπᾶ βαἰ4, ΤῊ6 ροᾶβ οὔ πὸ Κίηρβ οὗ Ασϑπὶ, 
Ὑ0 ΒΘΙΡ ἔποια, ἰο ἐμοιὴ Μ1}} 1 βδουῖῆοθ, ὑπαὶ {ΠΟΥ͂ τηδὺ Β6ΙΡ 8. Απᾶ 
ὑπο σσογα {86 ταΐπ οὗ Ηἷπιὶ ἀπά οὗ 411 [βγδε],᾽" 18 ρουίθοι γΥ σϑοοπο  [Δ}]8 
σε (ἢ τ μα 18 δθονο βίαἰθά. Εν 1 [16 δβίδίθιηθηὺ δοίπδ! ! τον ἰο {18 
ΑἸίαν, 1ὲ τηῖρμξ 06 τοραγάθα 88 δῃ θχρ]δπδίϊοῃ οὔ (86 ντῖίοσ, σ8ο, Τ6- 
βαταϊηρ {π6 ἱποϊ!ηδίϊοη οὗὨ ἐμ6 Κίῃρ' 88 δὴ δοί, ἀθβιρϑιδίθα {{|0 οἰδυίη ρϑ 
ὁπ {86 αἰίαγ, τ μοι τὰ θυ] ἴον [Π6 τηοάδ] οὐ δὴ ᾽18Ὁ δοπβοογαιθα 
ἰο {86 ροάβ οὔ Πδιηδβοῦβ, 88 γϑϑ! γ ργθβθηίθα ἰο [8656 ρο8 ἐβμιδιηβεῖνθβ. 
ὙΠῸ πιο ρτθαίο ργοθδὈ ἐγ, μονγθνθῖ, {π6 βἰδίθταθηὶ οὔ ΟΒτοπίο 88 
ΤΘίουΒ πού ἰο {818 αἰίδγ, θα ἐ0 Βδου ῆθθ8 νι αἰθὰ Α μὰ Ζ δοίι δ] οἴδγθά ου 
ΤΣΛῺΞ ἰο {86 ροάβ οὗ Πδηηδβοῦῃ, θϑέογθ μ6 σγϑηΐ ἰο Παπιϑβοῦβ ἰο ΤΊρ- 
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ἔμ6 ῬΡθὴ ὅσ ῬΟΘΎΙ 1 ΟἸγ. συ! ὃ ἢ; 2 ΟἿγ. χχνῇ, 98.--- 

ὑτίαῃ ἐμ Ῥεῖοδί 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ [86 βϑᾶτηθ ἃ8 189 Ῥϑῦβοπ, ΠΟΙ 
Ἰβαῖδ (ςΒ. υἱϊ. 2) γγὰβ ἴο [8 885 νυ [π688 οὐ μΐ8 ργβαϊοίίομ. ΓΔ 

ἸΙΚΘη 88, γγ)7) Ρδέΐθγῃ, πιο 68].---. 18. ΤῊΘ νγογάβ, “πὰ (ΑΜι42) 

Ῥυτποαά [18 Ῥαγπί οουηρ," οἷο, αὔθ ποῖ ἰο "6 ππάογβιοοά α8 1 
186 Κίηρ᾽ Βαά Εἰμη861} ἴῃ οὔδυΐηρ ρϑυίογπηθα {86 ἑαποίίομβ θοϊοπρ- 
ἱπρ ἴο [86 ῥγίδϑίβ, θα ΟἿΪΥ {Πᾶὲ μ6 οδυβοά οἤδσίηρβ ἴο "6 τηδάθ 
ἴου Ἀἰπὶ οα {18 4118. Υ͂ ἐῃ8 οὐβθαυίΐουιβ ῥυϊθϑίβ, σοιῃρ. ν. 18.---- 
ΤΩ ἐοαγίθοπε νοσβθ, “ Απά {Ππ6 Ὀγϑζθη δ], ΜνΒ]Οἢ τγαβ8 Ὀθέοσθ 
ομονδῃ, μα Ὀσουραι ἤότη (1[8 ρα. 6) Ὀϑέοσο ἴπ6 μοιβθ οὔ  ϑῆονδῃ, 
δούνγθθῃ [86 (Π607) Αἰΐαὺ πὰ Ὀδένγθϑι [Π6 Πουβ6 οὗ Φϑῃονδῃ, δῃὰ 
Ῥαξ 1 οι {Π86 που 8146 οὐ [Π6 (π6ν7) ΑΓΔ 879 80 τηϊβαπαἀθγβίοοά 
Ἐγ ἴθ ἘΔΡΡ. ἀδῃὰ ᾽ αἰδῦ]., δ 15 ΑΒ μὰ ρ᾽δοθᾶ ἢΐ5 ποὺ αΐαῦ 
Βεῦνγθοῃ ἴΠ6 ὈΓΆΖΘΠ Αἰ ἀπά {Π6 ρογοῇ οὗὨ [π6 ὑθῖῃρ]θ οῃ {89 
ΠΟΡΙᾺ 5146 ; οῃ {Π|6 ΘΟΠΙΥΑΙΓΎ ΔΖ τοιηουθά {Π6 [αν οὗ βοοιηοπ 
ἔτοτα 118 ρίδοθ, αῃὰ μδ4 1Ὁ οοηνουθά ἰο {π6 ποσί 8146 οὐ {π6 οουτί, 
Δ πα ΠΪβ ΠΟῪ ΑἸΓΑῪ βοΐ ἴῃ {Π|6 ρ]δοθ οὗ {π6 ο]4 υϑίοσθ [π6 τη] 44]6 οὗ 
186 τϑιηρ ἴθ. ΡΝ τηθ8 8 ποῦ γεηιουϊί, αὶ αὐἀπιουΐί, ἀπά 18 οοη- 

προίβά σὴ Ἢ. τυ ὧν ποὺν  βιαπάϊηρ [π6 Ἰπἰτοάποιίοι οὔ 

ΜΝ ἸΡῊ ἴον {86 β6Κὸ οἵ δτθαῖου οἰθαγ 688, ἃ8 ΜΑΌΓΟΙ ᾿α8 Πρ 

οὈβοσυθα.--- -Ὑ 1} τοβρθοῦ ἰὸ {86 δυίῖο]9 Ὀϑίογθ ἐπ6 ποῦν. τθφθη}8 
ἴῃ [86 ϑέαέ, οοηδέν. ΓΩΓΙΣΣΙ ΓΙΒΉ3Ι1, οοπιρ. Ἐν. Οὐ. ὃ ὅ14.--Υ͂Ὶὶ 

18. ΑἹ! οβετίπρβ, σθΐοι ἴμ6 Μοβαῖο Ἰδνν Ῥγθβου 64, 88 γγ6}} {Π 
ἀΑΠῪ ταουτΐπρ ἀη δνθηΐηρ 88 1 ῆοθ, ἃ8 [Π6 βρβϑοῖδὶ θαγηί-οὔου- 
ἱηρβ, τηϑδῖ πὰ αὐ ουϊηρβ ἰοὸ 6 ργοβθηϊθα ὈΥ {π8 Κίπρ' 
οΓ [86 ψῈ016 ρθορ]β, ὑγασα μθποθίοτ ἢ ἰο μ6 οδγθα οῃ {ῃ86 πον 
Αἰΐδν, ἃπα 80 {π6 Ὀ]οοά, 88 186 1δνὺ τβαυϊγθα ἴῃ [Π686 οὔἴθυίηρβ, 
ὙγᾺ8 ἴο Ὀ6 ΒρΓΙΠΚ]Θα ἀροη ἰΐ, ἔτοτι ΠΟ 1Ὁ 18 ον! ἀθπί, {μαῦ {}|8 
ὩΟῪ ΔΙΥ νγ88 ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ Δ] οροίμοῦ [Π6 ρ]α66 οὗὨ [86 αἰΐαγ οὗ θαγηῖ- 
οβουηρ οοηβοογαίθα ἴὸ 189 Τμογὰ ἴῃ ἐμ6 ἰθηρ]8. Οὐποοσηΐηρσ 

Ἰαιμ ῬΊΙεθον δηᾷ θοίογο ΤΊρ]αιβ ῬΊ]θβον ἰο0 Κ Τθαπιδβοῦβ, δῃὰ Ὁ ὑπὸ 
δοπάποβὲ οὗ (π6 Ξ'υυίδηβ δοοογάϊηρ ἰο ἐμ ορὶ πίοπιβ οὐ {μθ Βοδίββι, 

[Π6 ΘΔ ΏΘ8Β οὗἩ {πον ροάβ. ΤῈδ δυΐίμον οὗἨ ΟἸγοπίοϊοθ μ88 
οπχτἐὐοα ὑπο Ὀα Δ τπρ; οὗ {Π6 πον αἰ ἐδν δῇδδυ [Πθ τη 9] οὗ ἐμαὺ δὲ Πθϑαιηδβοῦβ 
88 οἵ πὸ ἱπηροτίδῃοθ ἰῃ οοτηραγίβοη τὶ (μ6 οἴμοσῦ βἰη8 οὔ ΑΒΖ, Ὀαΐ 
πο, 88. 46 Ὑοιίθ δββοσίβα, ἰο ϑᾶνθ {π6 Βοποὺγ οὔ (86 ἐτὰθ νογβὶρ. 
ΟομΡ. ἴῃ τορὶν ἰο {18 αββογίϊοη πως ἵ. Ρ. 4. ῥ. 107 δ΄, δῃᾶ τὴν δροΐ. 
Υοτβ. ῥ. 886 ἢ 
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189 Ὀγάζθῃ αἰΐὰν ΑΖ ἀβοϊαγβ ἴπ {π6 ἔγβὲε ᾿πβέδῃοθ ΟὨ]Υ Ὁ τ 

ΡΥ ἐὰν 11 6 ΤῸΓ τη6 ἴο σοῃβι 6 υ,᾽ μδὲ 18,1 884}} ΤῊΝ 

τΑΥΒ6 1 ἢ ΘΟΠΟΘΡἰηρ 1 ἀπ {μη ἀθίθστηϊπθ ἔδει μο. Οἷα {}]: 
τηθδηΐηρ οὗ ἽΡΞ 569 Ῥχον. χχ. 28.--- ηθ ᾿Κοιλίδἢ, ὙΓΤΉΝΟ τοαυἶγο8 

ΤῸ οδδηρα; (Π8 ργοη. διῇ. βία ά8. Ὀθίοσθ [μ6 ποπιθη, ἃ8 οἴθῃ 
ἘΒρΡΘΟΙΆΠΥ ἴῃ ἐῃ6 Ὀγοδάον ροραΐᾶῦ ἰδῆρτιαρθ, οορ. Εν. αἵ. ὃ 
δθ2. 

γν. 17, 18. ΑΠαΖ ἱπίοσγίοσθα ]8δο Ὑ 1} {86 ΟΥΠΟΣ Δγ.16168 ἴῃ 16 

ςουγί, Ηδ οαΐ οὔ᾽Υ {Π8 Ῥϑηποβ Πότ {Π8 θ4868 δῃηὰ γοϊιουθά {Π6 
ανϑν ἔγοιῃ οἱ {μθπὶ, ἰοοὸῖκ ἄονπ ἐπ6 Ὀγάζθη 86 αἷβο ἤοσα {δ 6 
Ὀγαζθη οχθῃ οἡ ψ ΐοἢ 10 βίοοά, ἀπά Ρίαροά ἴξ οα [86 ραγϑιηθῃηῦ οὗ 
δίοῃιθβ. ψαῦον [0 οαἱ οἹ, 15 πβο4 χυ], 17, χχίν. 18, οὗ [86 βθρᾶγα- 

εἴοπ οὐ ἐμ6 ῬΙδίίηρβ οὗ πηδββῖν ρο] 4, δπὰ ἀθῃοίθβ Βοῦθ αἷβο {Π6 
ΒΘΡΔΓΔΙΟΠ ΟΥ̓ Θαἰ ἰηρ' ΑΥΤΑΥ οὗ [Π6 ρϑῃΠ6}8 δἀογποᾶ νυ 1 Βου]ρίαχα. 
ΤῊΘ ἡ Πδίουθ “Ἄγο τ - ΤῊΝ ο8πι ΟὨ]Υ μαγΘ Θοπηθ ἰπίο ἴδ ἑαχί ΒΥ ἂπ 

ΘΙΤῸ οὗ [Π6 ρβῃ. ΣΝ ΓΡΕ 8 {π6 Ηοον οὔ [μ9 οουχέ ρανοά 

ὙΠ βίομθα ῥΙΟΌΔΒΙΥ ἱ ἧπ Μοβδῖο νοῖκ. Τηϊογργοίουβ αἰ ἴῃ 
ΟΡἰπΐοη 88 ἰο {Π6 οὈ͵θοὶ οὗ Αἢιὰζ ἴπ ἱπέθγξοσϊηρ τ {Ππ686 γον κ8 
οὗ αγί. ΟἿον. δπὰ Βυδά. 1.5. {πη μ6 ρϑυπαρβ αϑθά [ῃ9 σορρδῦ 
ἴον οοἰ πίῃ, ΟΣ 80[ 1Ὁ [ο. οἴβιεσ οὐ)θοῖβ, οὕ βοπὶ ἰδ ἴο {16 Κη οἵ 
᾿Αβϑυγῖα. Βαϊ {8868 σοπ᾽θο Γ68 ἃιῸ σϑξαϊθα Ὀγ {Π6 οἰΤΟυταβίβῃοθ 
Ἐπᾶῦ {π6 θ4865 ἀπά {8 Ὀγᾶζβϑῃ βθὰ ὑγϑγ8 8{}}} δσίδηξ δ {89 ἀθβέγπο- 
τίοη οὗ Φ6γαδβαίθπι (χχν. 18, 91. ἰ. 111, 20), ὈΥ τ δῖοι ἴδ ἀρ θδῖβ 
ἀἰβυ πο] ὁπουρᾷ ὑπαὶ ΑΠαΖ ποἰΉ]Π16ν τροὶ θά, αἰϊθπαίθά, ποῦ θη- 
ἘΡΟΙΥ ἀθϑέτογοα {ΠἸ|Θ πὰ, ποῦ ἴῃ λοι ἀϊά δηγεμίηρ τοσα [Π8ῃ τ Παὶ 
δ ἈΘΙΘ ΘΣΧΡΓΟΒΒΙΥ βίαιθά, 8ο {μαὶ ομθ οὐ δΐ8 βυσοθββοῦβ, πὸ ἀουδί 
186 ῥίουβ Ηδζθ κί, νγὰ8 8008 [0 γϑϑίογ ὑβϑῖῃ ἴῃ Ηἷβ σϑίοστηδίοη 
οἵ τοὶ σίου. ὙΠΘΥΘ 18 πλπ οι ῬΥΟ ΔΌΣ ὑΠΘΥΘίοσ 'π {86 σομἾθο- 
ἕυτο οὗ Ζ. Πρ (ἀϊ6 ΟΠ ογα τ -ὙΥ ἀροπ ῥ. 56), ἐμαὶ ΑΠδ2 υνἱβιιβά 
ποῦ 80 τη Π0}} ἴ0 ἀΘΒΙΓΟΥ͂ {Π686 ἰμΐηρθ, ἃ8 ἴο ΘΙΠΡΙΟΥ͂ ἐπ ΘΙ θογαίθ 
Βοι]ρίαγΘ οἡ {886 ὈογάοΥΒ οὐ [86 Ῥ4868 ἀπά {π9 ὀχϑὴ οὐ [Π|6 Ὀγάζθῃ 
5θᾶ, ἴῃ δΔἀογηΐηρ Δ Οἴ ΠΟ. ρ͵866, ρου ΠΔΡ5 ἢ18. οὐτα ραΐδοθ, ρβυθδρϑ 
Δ 140] ἰθίηρθ. ἘῸΓ μα [6 ψίϑῃθα ἰο ἀββίγου {πθπι, ἢθ σου Ἱά 
τοῦ πάνθ θθθὴ οοπίθηϊθα τ} ΤΘΓΘΙΥ οαἰπρσ ΟΥ̓ [μ6 Ῥϑη6]8 ἔγοπι 
1π6 "868 ΟΣ ΓΤϑιηονίηρ [6 Ὀγάζθη 8868 ἔγοιῃ {Π6 Ἥὀχθῃ οἱ υΒ]ΟᾺ 1 
γοβίοά.ἑ Βαΐ, 48:17, Αῃ82 ψϑηΐξ 80 ἔὰγ 88 ἴο οἷοβϑ {86 [δι ]8 

1 Μονοῖβ (ἃ. Β6], ἀ. ῬΒδπ, 1. Ρ. θ6---68) μᾶ8 τηδάθ ααϊΐθ πθνν ἀϊ8- 
ΠΟΥ̓́ΟΣΪΘΒ τῸΠῚ ΟἿΓ ΨΘΙΒΕΒ 8η4 ΒΟ0116 ρϑβ88 068 οἵ Ηοβθαβ. Τμα3 ἔτοπὶ 



2 ΚΙΝΕΒ ΧΥΙ. 17, 18. 49 

ἄοοτβ, 2 ΟἾγ. χχνῇϊ, 24.-- -ΥΔ. 18. “Απά [Π6 σονεγθὰ νὰν οὐ ἐπ8 
ΒΑΌΌΔΓΗ, τσ μῖοι μον μαά θα} αὖ τμ6 μουβθ, δά ἐμ 8 οαΐοῦ ΘΠΙΣΥ͂ 
οὔ τπ6 Κίπρ ἢ6 γοιηονϑά ἱπίο ἔμ6 μουββ οὔ π6 Ἰμογὰ οἡ δοοοὰπῃηΐ οὔ 

ἴμ6. Κἴηρ οὗἩἨ Αβδγιία." ΤῊ18 ποιίεβ 18. ὙθΓῪ οθβοῦγθ, θθοδιβθ 
ποῖ μος ΠΠΓΙ ἼΘ᾽» Ποῦ ἘΡΙ ΣΙ, ἬΡΘΙΙ ΝΣ 8 πιθηδοποά 

ΔΠΥΜΘΓΘ 6ἷβ6, ἀπὰ ἴῃ δθῃηθγαὶ ΘΓ δοοοῦπ8 οὗ {δ διτδηρσθηηθῆὶ 
οὔ τη6 οουτὲ οὗ βϑοϊοπιοὴ᾽β ἰθῃιρ]6 ἃΓΘ θχίγθπιοὶυ ἀοξδοϊϊνο. Οὗ 
186 αἰβογθηξ ορί πίομϑ δῃπαπιόγαίθα Ὀγ ΟἹ. ἃ 1,.8ρ. δπὰ ΟἍ1π|. {116 
ταοϑῇ ῬΩΌΡΑΡ]8 18 {πὲ ἱπεϊπηαίοα Ὀγ Ατοιία8, ἐμὲ ἴδ νγγᾶβ ἃ οονεγβά 
Ρογίϊςο, ΓΒγουρῆ ὙὨϊομ {Ππ6 ῥγίθϑίβ θηίθγθα ὑπ ἐθιιρ]θ ὁπ ἐπ 
Βα θδίι αὦ ἱπολοαπάαηι ἐφημερίαν, (εοταρ. ὁπ ἽΦ᾽Ὁ (68. ἐλ68. 1, 
958), ἔογ ἰο {πῖκ τὰ [π6 ΒΔΌΡ. οὗἩ ἃ οονογθά ἐθηΐ ουξδί4θ {ῃ8 
ἰθαρ]6, τ θσθ (88 Ῥθορὶθ ψβοῖ ἐΠ6 σοαγὲ ουυ]4 ποῖ οοπίαϊῃ 
ἈΒΒΘΙὈΪ6α, 15 ποΐ ἃ ῥγο 8016 βῃρροβίοἡ. ΣΟΥ ΣΤ ἼΡ9π ΝΜ 

8 ἃ ρυϊναΐθ δχίθγπαὶ βηΐγαποο [Ὸ {πΠ6 Κίπρ' ἱπίο {π6 ἰθιηρὶθ (868 
δθουθ ῥ. 151), ποῖ, 88 βοπιθ {μη {ἢ τογαὶ] βιδέϊοῃ ἴῃ ἐμ6 ἐθιαρ]θ 

Ηο9. χ, ὅ, θ, ἀπά νἱϊ!. ὅ, 6, 6 δοποϊαᾶοθ, ἐμαὲ ἐμ Αββυτῖδῃβ μηπάθν' 
Ῥμὶ τοπιονϑᾶ ἐπ6 ροάβ οὗ ϑατηδτῖα, ἐμὲ 15, ἐμ6 βοϊἄθῃ δαϊνεδ, δηᾷ ἔγοπι 
Ηοϑ. νἱϊϊ. 4, ἀπὰ σιν, 2, μαὲ “τι 1βγδϑ! [68 τηδάθ ΠΡ οπ68, τ Βἰοἢ 
ἈΡρΘδν (0 ἢανθ Βθθη δἤθυ νυ γά8 οαγυϊθα υγαν ΟΥ͂ (Π6 ΑΒΒυΥΔΠ8 (ΘΟΙΏΡ. 
2 Κι. χχιΐ, 1ὅ, Ζυάρ. χνῆ!. 80.) Ηδ ἤλυθον δϑβογίβ, ἐμαὶ αὐ ἐδδ 
οοππτηαπα οὶ Τιφίαιῇ, Ῥιϊοδον (3) ΑἸλὰς τοιπονβα {88 Ὀγᾶζθῃ 808 ΠΌπι 
ἴμ6 Ὀτάζρῃ Ἵχϑη ἰο ἃ ρϑαϊπηθπί οὗ πιθῦθ βίομββ (θοπιρ. Εχ. χχ. 28, [27), 
πᾶ “( ἐεισί56 οη αροομηξ ὁ ἐδ 6 Αϑεγνίαη ᾿ἴπρ (1) ἀθδιχογοᾶ (86 οχβϑη, 
οΒογαθίπι, 11οπ8, ρα πιβ οα [86 βουίοθθομβ οὗ ἐμὸ Ὀγᾶζθη θᾶ868 ἱπ (86 
οσατί, δηα πιας]αὐοα ΠΠΚουσῖϑο {86 ἰθιαρ 6 ἑαγηΐίατα (2 ΟἸν. χχυη. 24)" 
8η4 4180 τουηονθᾶ (88 Ὀγδζθῃ 8]08γ οἵ Ὀατηί-οἴουίηρ ἤοτα 108 ρίαρα ἰὸ 
ἴδ που, ἴῃ ογᾶθν ἐο τοϑκθ τόοτι ον ἐδ 6 Βίδ ὙγΟΥΒΕΙΡΡΘΓΒ ἴο ραύ 440. ΄ 
ταύϊοη ἐο ἐμ6 βαῃ, οίο'.υ ΤΆθη ἔγομι 411} {δὲ8 ἔΌ]]1ονν [86 Θοποί αβίοπβ, ἐμ δὲ. 
ΒΥ ΠῚ8018. οὗἨἁ Δηΐ τ. 818. ὑοῦ ΘΧύγθ πη υ αἰβίβίθία! ἰο {86 Αβδυνίδηβ, δῃᾶ 
μι [Π6 Απδβυτίδη βέδυ- νοσβμΐρ ααϊίο οοἰποίἀοα τὴ ὑμ6. Ῥεγβίδῃ, θ6- 
ολπ80 ΧΟΥΧΘΟΒ 4180 τοπιονθα [86 ᾿π]8ρ68 ΠῸΠπι ΟὙΘΘ06 88 {86 Αβδγγίαπα - 
ἀϊὰ ἤοπι βϑυτῖα δηᾷ Ῥαϊοβϑίπθ Ηργο δὖ Ἰθιρτ ἱπάθοα ἴδ ΟΘΟΌΓΒ ἴο Εἱπὶ, 
{μαῖ, δοοοταΐπρ' ἰο 2 ΚΙ. χνΐϊ. 80, [μ6 οο]οπίβέβ ἐγσαπβρίδηΐθα ΒΥ Εἰβαγ- 
᾿ιβάδοῃ [0 ϑαπηδτῖα ογθοίθα ἱπιαροβ οὐ ἐμοῖν ὑδίῖνθ ροάβ ἱπ {Π6 οἰ 68 οὗ 
ϑατηδτῖα, Ὀὰϊ Ἦ6 βοέβ δϑίθ ἐμ6 οδήβοίΐοπ ἰο μ͵8 αββδγεϊοῃ8 ἀν βίπρ' ἔγοτη 
{}.8 ἕδος θγ 186 τοῖιδγκ, ὑπαῦ διηθοπρ ἐμ6 Αββυτο- Ρογβίδῃ πδίϊοπβ ποὶ ἐῃ6 
᾿Θργοβθηἰδίοη οὗ (Π6 ροά8 ἴῃ σϑιθγαὶ Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἰπ Βυτηδῃ ἔοσπι (ἀνθρω- 
ποειδῆ ἀγάλματα, ΒΕΓΌΒ. Ρ. 69) νγα8 Του ἀἄάθη, ν᾿ Ἀ110 δηῖπιδὶ βυταθο}5 
ΜΌΤΘ ρΟΡαΪΔΡ, ΟὈΠΒθα θη ΪΥ, δοοογηρ; ἰο Μονεγβ᾽ ορϊπίοη, {πο ΡΟ] άθη 
ΘΑἶνοΒ, δῃα (μ6 ΟΧθῃ, ΘμοΓ  ἴ πη, Ἰίομβ οὗὨ ἐμ Ὀγάζθῃ βθᾶ, δπὰ οὐ. {86 
Ῥ8ΠΠη6]8 οὗ Π6 θ4868 γΥ6 6 20 ΔῃΪπ14] βγταθο18, θα ρΟΑΔΒ πῃ ᾿απηδη Βμδρο 11 
Τὸ οοπίτονοτέ ϑυο αρβατᾶ οοποϊαβίομβ δηὰ στοιῃά]θβ8 δϑβουίΐουβ σου! 
δ6 δπ πηργοβία 8] τυαβίθ οὗἉ {{π|6 1 . 

ΥΟΙ,. 11." ΕΣ 



δ 2. ΚΙΝΟΒ ΧΥΙΙ. ἴ, 2. 

οουτί, 80 πιποὴ ἴ8 οἶθαν, ἰμαὲ {π| δογογθά νγὰῦ οὗ 11:|6ὺ βδῦθαι! 

85 τγοὶ 68 [86 δχίοσπαὶ δπίγαηςε οὗ {π6 Κὶπρ' σσογὸ ουίδιἀθ ἰῃε 

θη} 8 γγᾺ}}5, ἀπ [π6 σμδηρα πιδάθ ΕΥ̓͂ ΑΒ4Ζ σομϑίβεθα ἴῃ υθπλου- 
ἵπρ ἰξ Ἰηῦο [ῃ6 ἔϑιηρ]8, ἢ Ἐν ὭΒ ἔτοπι ἔδαγ οἵ {π6 ἰκϊῃρ οἱ 

Αϑεγσῖα, {παὶ Π6 τοῖρξ Βθοῦγ8 δ Θηΐταποο οὔ ἔμ ἐσπηρ|6 ἔγτοπι 
μπ,.} 

γν. 10, 20. ὙΠ τορανά ἴο τμ6 δυτία! οὗ ἴο ροάϊοβε ΑΠι82. 

2 ΟἾν. χχνῖ. 217 οἰαύθβ τοῦθ ργβοΐβοὶ γ, ἐμὴ ἴμὸ τγὰβ θαγίϑα ἱπ 
ἔπ οἰ(γ οἵ Τανίἀ, θα ποῖ 'π ἴῃ βορα!οῖγβ οὐ [88 Κίηρβ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΥ͂ΙΙ. 

ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΒΟΒΗΞΕΑ, ΤΗΒ ΓΚΑΙ͂Τ ΚΕΙΝΟ ΟΕ Ι884Ὲ1» ΤΑΚΙ͂ΝΟΘ ΟΕ 84 
ΜΑΞΒΙΑ ΑΝῸ ἘΕΒΜΟΥ͂ΑΙ, ΟΕ ΤῊΗΕ ΙΒΕΛΕΙΙΤΕΒ ΤῸ ΑΒΘΥΒΙΑ ΑΝῚ 

ΜΈΡΙΑ ΒΥ ΒΗΑΙΜΑΝΈΒΕΕ, ΥΥ. 1---ἰξη ; ΒΕΕΙΟΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤΗ͂Ι 
ΒΑ11, ΟΕ ΤΗΒ ΚΕΙΝΑΌΟΜ ΟΕ ΙΒΒΑΡΕΙ ΥΥ. 7--.Ξ28 ; ΑΝῸ ΤΕΑΝΒ 
ΡΙΑΝΤΙΝΟ ΟΕ ἩΒΑΤΗΕΝ ΟΟΠΌΝΙΒΘΤΒΊΊΝΤΟ ΤῊΗΒ ῬΕΡΟΡΌΙΑΤΕΙ 
ΤΕΒΕΙΤΟΒΥ, Υὐ. 24---4]. 

γν. 1, 3. “Τὴ [88 ἐν ιῃ γον οὔ Αια. . . . Ὀθοδπι 
Ἠοβ]ιεα {μ6 βοὴ οὗ Ε]δὴ Κίηρ, εἰς. Α5, δοοογάϊῃρ ἰο χν. δ 
Ἠοβμθα σομβρίτοα ἀρσαίηϑὲ ῬΘΚΑἢ ἴπ {Π6 οΌτ ἢ γϑᾶν οὗὨ ΑἾ8Ζ, 516: 
Ἠΐπὶ, ἀπά δββαμηθά ἴο δ6 Κίηρ ἴῃ 85 βιραά, Ὀαΐ, δοοογαΐπρ ἴο οὔ 
γϑῦβθ, [6 δοίια!γ Ὀθοϑῖαα Κίηρ ἴῃ ἔπ6 ἐσθ! ἢ γεαν οὗ ΑΒδζ, τὶ 
τπσομθ πιαϑῦ πᾶνε θαθ οοπίεβίθα τ ἢ Βΐτ ἔου οἷσιν γοαγβ. Μο: 
ἱπιογρυθίουβ δηα σμγομο]ορίβιβ ἐΠΟΓΘΌΣΘ μᾶνο ΥἹρἪ ΕΥ̓ ἀββατηθα ἃ 
ΔΏΘΙΟΙΥ οὗ οἰρμαῦ γϑαγβ βοίσεθη θη δὰ Ηοβιθα, ᾿παβιλθοῖ ὃ 
[86 ἀαῇεβ 'π ΟἿΡ γεῦδα 8πα ἰῃ χν. 80 ργουθ ἐδιθιηβοῖνθϑ ἴο δ (0] 

1 ΑΒΑΖ ουϊάθηίν ἀρργομοπάθά, 85 Ψ. Ὁ. Μίςβ. τἱθο ] οοπ]οσέατα 
τμ8ὲ ἐν Κίπρ' οὗ ΑΒβγτῖδ 9β]]ϑὰ (ο [8 δἰὰ ταῖρι ἰδῖκθ ἃ ἴδον ὑο πιδὲὴ 
ῖπι561} πιδβύδσ οὗ ἐμ οἱν, δῃᾷ ἴῃ ἐπδὺ 6886 ἃ οουίδίπ οουθγϑὰ ροσγίϊοο 
106 ἰθιαρῖθ δηά δῃ θηίΐγδηςο Ἰηΐο ἰΐ ἔγοιη {86 οαἱδίἀ6 τοῖρις Ὁ6 οὗ αὖναι 
ἐαρ6 ἰο ἰπὶ ἴῃ ἐμ βίθρο οὔ ἐμ εἰγ. ΤᾺΪ8 ποίΐοϑθ ἐμογοΐογ ὑεῖ τ 8}} ἢ 
ΟὐϑΘΌΥ Υ φδἰἴογάβ ἃ βυϊβηοίθπε!ν εἶδαν ὑθβίϊπποην ὕο (86 ἰγαι οὗ ἐδι6 αἰδίι 
τηοπῦ οὗἩ ΟΠ γοπίοίββ, Θα]]θϑα ἱπ αυοδίίοα Ὁ (ὁ6. οοπιπι. οα ἴ8. ἱ. Ρ. 26! 
πδτρθ ὶν ὑμαύ (86 Κίπρ; οὗ Αββϑγυῖδ οα]ϊοὰ "ὶ μἷβ δἱὰ ὼ ΑἾδΖ ἀπ ποὶ μοὶ] 
θυΐ ΟΡΡΥΓΘΒ88 Τιῖπ|. 



ὃ. ΚΙΝΟΒ ΧΥ͂ΙΙ. 1, 2. δὶ 

τοῦξ ὃγ {πεῖν αρτϑθιηθηὺ ντ 088 ργθοφάϊ ηρ δηά ἐ]Π]οὐνίη οἶτο- 
ποϊορίοα! ἀαὐα, ΘοΙηρ. οἡ χυ. 80 δπά χυῇ]. 9 1,..---, 3, “Ἢ 
ἀα τμδὲ σθ οι τγὰϑ 60}} ἴῃ {8 Θγεβ οὗ {π9 Τωογ, Ὀὰὲ ποὶ α9. ἐπ6 
Κίηρε οὗ 15.861 ἐἰαΐ σσοσο Ὀθοσο εἶπ, ΥΥΒογοῖπ Ἠοβίιθα υγα8 
ΑΡΟΌΓΔΟΌΙΥ ἀἰδεηρσαϊδηθα τσὶ ἷδ ρυβάθοθβϑουβ 8 πο βίβίβ, 
δοπιθ αὶ». ἘΠποΌ ΡΣ! δ νγὰβ Ὀγ ἐι8, ἐμαὶ ἢ ἀϊ4 ποῖ ργοβιδὶς ᾿ἷε 
τυβ]εοίβ, ΑΒ [μι ϑαυ]εν ἰσηρβ οὗἨ 1βγδθὶ, ἔγοιῃ νἱβίεϊ πο ἐμ ἔθῃιρ]θ 
δί δογαβαίφηι, ἃ8 Ἡ οζοϊκ!, δοοογαΐηρ ἰο 2 ΟἾγ. κσχκ, 10, ἰην θ4 
Ἐπρ ΙΒρα [65 (9 [6 ρϑβδβουϑῦ ἔτοτλ {86 ΘΟμΠΕΥΥ οἵ ΕρΗτβίμι δηᾶ 
Μαπδββοὴ θύθη πηΐο Ζθραρη, δηὰ δροογάϊησ ἰο νν. 11 δηᾷ 18 
450 5θγ6 Ὁ} ἤῸπι ΕἸ Γαΐηὶ ἀπᾷ Μάαπαββθη, Αβϑῆον, 1ββδομδν, δηὰ 
Ζεθαϊοη, ἀρρβαγθά δὲ {116 ἔβαϑι. Βαῦ {18 Ἰηνίζαυϊομ ἕο {Ππ6 ρα88- 
ΟΥ̓́Θ [00 Κ μ͵δο8 αῇϑν ἐΠ8 φςοπαιβϑβὲ οὔ ϑϑιηδγία ἀπα ἀδβρογίδίϊοπ οὗ 
{6 στοαῖθν ρᾶτί οὗ 106 1Βγαθ᾽ [65 ἴῃ [ἢ β χῦ γϑᾶν οὔ ΗἩ ζοκίβδῃ, 
88 ἰδ ἀρ Πα ΠΕ ον! ἀοπὺ ἔοι 2 ΟἿ. χχχ. 0---9, ΑἹ 4]} ὀνυβθηΐϑβ 
80 τη οἷ 18 ᾿Τα ρ] 164 ἴῃ {ἢ} τγογἀ8 οὐὁἩ οΌΥ νϑῦβθ, ὑπαὶ Ἡ Βηθᾶ τγ83 
ΤΟΓΟ ΔΒΧΙΟΙΒ ὑμ8ῃ ΠΪ8 ὈΥΘάΘΟΘββοῦΒ [0 γοῖσῃ ἐμθοογαιοα}]γ, θαΐ 
ὙΠΘγοῖη Π6 βονγαά {18 οδηποῖ 6 αβοουϊαϊπβά, ΑἸ ΠουρΡὮ 1688 
ϑοάϊοϑ8 [ῃδῃ [Π6 ἕοσττηθν Κίηρβ οὗ 18γ86], γοὶ ἢ οου]ὰ οὶ θβοᾶρβ 
119 Ὀϊνίπο ἑαἀρτηθηί. «ϑοίσέ πὐηιύρεσι [θι8 Ῥαηπάπι πιαλονῖν ἀὐ- 
ἥεννε ὁᾳ δια ἰοπραπϊηυϊαίοθ, εἰ γον ροείονὶ βορίαπι ἀραπὲ ρωηϊέθη- 

1 Απ ἰπἰθγρορηυπι οὗ οἱρῆ οὐ πίπο γϑᾶῦϑ Β8Β θθθῃ δβϑυπηθὰ ὃν []ΘΒ,)6υ, 
απηαϊ. τι. Ὁ. ὅ1, 448 Ῥέφη. Οἠγοποῖ, ἴ. ».. 890 δ΄, Οβογμδυθ, Βοπροὶ, 
μον (ΕΒ. ὙΥ. 1. ». 609), ΤΊίο[6, ΟἈτοποὶ. ῥ. 718, διά οἴβογβ. Οοιιρ. 
Βυΐὰ. ἀἰδέ. δοοῖ, ὁ. ν. 411 δ, ἀθὰ Μϑατθν, δονιπιοηίαί. ἴ. 6. Ρ. 289. 
θκ ἰδο οσμίγαγυ βονοσαὶ ΒδΌὈ.,) 7.40]. δβα ατοί., ποτγθ οὗ ορἰμίοη, {μδὺ 
Βοβιοα γὰ8 βυθ)θοίβα ὈΥ (869 Αϑδγτίδη Κῖηρ; ἔγοπι [Π6 Τουσ ἰο (86 
ἔνθ! γθᾶν οὗἁ μὰς, δηᾶὰ (μογοίογο [686 ὙΘΑΥΒ ΘΓ ποὺ τϑοκοηθᾶ 88 
γοδῖβ οὗ ᾿εἶα γοῖρῃ {1} (86 ἐὐπηθ σβθη 86 τονο]έθα ἔτοπι μἷπι, [μ8{}γ, 
Δοοργἴηρ ἰο 1 ρλύίοοί (0. ἱ. Ρ. 103), πο Κίηρ; οὗ ϑατηδιῖα νγὰ8 πηθη- 
τἰοποὰ ἰπ (μ6 ρογϊοα ἤτοτι ἐμ ἔρατίμ ἰο {86 ἐπι ἢ γϑὰν οὗ ΑΒΖ, ψωία 
Ἠοβεας ποπάτπι οοηϑίαδιϊἝιι5 ογαὲ πα ἰδγολο 86α οοἰέδἐίιι8 μὲν Αϑογγίιηι 
46 αὖ ἀππμηὶ ἀμοαδφοίηνεπι Αοἠαβὶ, φιο ἀδπιιπι ἰεπρονα Τἰΐμηι τοὶ 
»έρεηι οοπείϊέμὶί, Βαΐ Ῥοιἃ δϑδυταρίίομ ἃγὸ Ἀὲ νδτίδησθ ΜΠ ν. 3, ἴῃ 
ορηΐοσπηιεγ τ ψ ἰ οι Θ᾿ ΒΙταδηθβοῦ ταδάθ Ἠόβμθα βυθ)θοὺ δυὰ ἐγ θα ΓῪ 
ἴο ᾿ἴην δου. μ6 θθοῦπιο Κίηρ, ἡ μος οαπποὶ Ὧ6 ἀμάοτγβίοοά οὗ (᾿|6 ἰἰιηθ 
Βείογο ἐμρ ὑσοἢ γοᾶῦ οὗ Αμῶσ. Βωρβίάςβ, ἴῃ 411 ρυοθδ ] γ. ΤΊ δὲ 
ῬΊ]θδον τυϑβ 8.11] τοϊβιπίηρ ἰπ [86 ἔοαγη γοαν οὗ ΑΒδ, δᾶ γ͵88 οῃ]Ὺ τὸ- 
ἰυτηοὰ ἰο νἷ8 ἀοπιΐ ΙΗ δϑλον ὑπ6 γθιιοναὶ οὗ ἐπ β'γίβιβ πὰ ΟἸ] δα 68. 
Ἀπὰ ὁνθὴ 1 ΤΊρ αἱ ῬΊΘΒΟΥ γὰβ ἐμθα ἀθδᾶ, 18 ϑυοοθββοῦ οου]ά ποῖ 
Βανὸ αἰτεδάυ αρροαγϑᾶ ἴῃ {86 Ἰαπᾶ οὗ ἴβγϑβὶ, οἱὔμος ἰο οοβαῦον Ἐοβμθα 
οἵ ᾽ο ορροβθ μῖφ δοοοαβίοῃ ἰὸ {π6 ἰῆτγοβο. 

Ὁ 2 



δῶ 2 ΚΙΝα8 ΧΥΙΙ. 8---Ο. 

ἐΐαηι, φιοᾶ δὲ ποη Πὲ, οἰδὶ ᾿ΐ ηυΐπιιδ πιαῖξ δἰπιί, αα υἱπιαάϊοίατη ἑαπθη 
»τοοσραϊέ ἵνα 7)οὶ, οοἶϊ. Εω. χχ. 5. 8. βοῖπι, 

Υ. 8. ““ Αραϊπϑὺ Ὠΐπι οαπη6 Ρ ΒΑ Ι πΠΔΠ 686 Κίηρ οὗ Αββυσία. 
ΤῊ ο]4 τμεο]ορίδη8 βπά [Π6 οσοαβίοη οἵ {Π18 Θχρϑαϊοπ οὗ 514] 
ΤΑΔΏΘΒΟΓ ἀραῖπϑί Ηοβῃθ8 ἴπ {}18, ἐπαὲ ΗοβΠθᾶ γϑαβθα Δ ΠΥ ἸΟΠΡΌ: 
ἴο ῬΔΥ {π6 {τἰδαίθ Ἰπηροβθά οἡ 1:6 18γδθ] 68 Ὁ Ῥὰϊ ἴῃ [Π 6 {ἰπι6 ὁ 
Μδπαμθα. Βαΐ ἐΠἰ8 ορ᾿ πίοῃ [88 Ὀθθη 7.86} το)θοῖθα ὈγῪ Μάϑατει 
ἃ5 ππίουπαθα, Ὀοοᾶιβθ χν. 19 βΒρθδκ8 ΘΗΪΥ οὗ ἃ 5βἰηρ]6 ρδΥτΊΘῃ: 
οὗ Μοπβϑβθπι ἴο Ῥα], ἱπαϑιμιοῃ 88 ἰδ 18 {Ποῦὴθ υυυλθθῃ 77») ΠΟΙ 

υδεν 88 μοι δῃᾷ δἰβονῆθγο, ἰμὰ8 ἢ. 4; 2. ΟἿ. χανῖϊ. ὃ; ΡΞ 

Ιχχΐς 10, τψβοτο ΥΘΑΥΪγ ἐγὶθαΐθ 18 ἰηἰθπάθά, ΜδΌΓΟΥ ΠΪΠι56] 
τιϊη κ8 πὲ ΘΠΑΙ Δ Π 686} οϑπη6 ἀρ, αὐ αὖ Ποϑβθας φιιοάασηη αϑηλῖς 
ἴηι ατωϊζζιιγι αγοθϑδιξιι8, αἰ φιῖα Πζοϑεα σἵπι ἀρροίοπαο τόση (488: 
γίογιπι ργαθϑίϊο ἴρ86 τι8ιι8 ὁγαΐ, 864 υοἱἑ οοηιροϑ γαοίιιδ οοπαϊἑοπθπηι. 
φμασιηι ὁγαξ γοσπίηι αἀορίιι8, οπιΐϑογαί, ΤῊ]8 8150 18 ααϊΐθ ἱπι- 
ῬΓΟΌΔΡ]6 ἀπ πουῆοτα ἰπεϊπιαίθά. ὙΤᾺΥ Βμου!α τγο ποῖ βθοκ {δε 
δτουπά αὖ οποθ ἴῃ {π6 {ηϊγϑὶ οὗ οοπᾳαοβὲ οὐ {π6 Αβϑυγῖδῃϑ ἴ--- 

προορ τ ἢ τ οἢς Οθδθη. σοιηραῦοβ ἐΠ6 ῬΘΓΒ. ." εὐ 

υδγθοιηάι8 ὁγρα ἰρηθηι, δοοογάϊηρ ἰο Ηοβ. χ, 14, ὙΠΘΓΟ [6 ἰξ 
οΔ1164 το ἀογαβίαϊοά {Π9 [Βπορά οἷν ἽΝ ΤῈ 1μιαὉ 18) 186 

ΒέΓΟΠΡῚΥ ἐογεοα οἷἵγ Αὐθοὶα ᾿π Θ8}1|66, Κπουνπ ἤτοι 1 Μδοο. 9, 
2, πᾶ Ψοβθρμαβ (οοπιρ. Ηᾶν. ἘΠη]. 1. 2, Ρ. 282), οδν!ουϑ Υ ἴῃ Εἰ: 
Βδῖ τηϑηςοηϑά ἤγβθὺ δχρϑαϊἴοη ἀραῖπδι {Π6 Κἰπράοπι οὗἉ ἘΠ6 ἴδῃ 
{1068, ἴπ σοι μ6 τδάθ Ἠοβῆθα βυθῆ]θοὶ (Ὡ.) ἴο αἰπὶ 8πῸ 

ΘοΠΊρ6]]6α Πΐπι ἰὼ Ῥᾶγ ἐγ θαῖθ (πη 866 ἀθονθ Ρ. ὅ4 ) Τῇ 

ΘΧρϑαϊ ἴοη [118 ἴηι [π6 θορὶ πηΐπρ οὗ 186 τοῖσῃ οὗ Ηοβῆθα ; ἔον δε 
Ῥαϊὰ {15 {ταῦθ βθυθυαὶ γ6 878 (τ Γ σ- 4), ἀπ0}} Βθ γϑίπιβοῦ 

ἱξ, τ ἱοῖι ἴοοῖς Ρ]δοθ ἴῃ {Π6 βἰχίῃ γθδν οὗ 8 ταῖρῃ, 85 5'[)8] δ 658] 
ἀραὶη ἀρρθαγθά Ὀθίοσε βαμηδγία ἴῃ [π6 Ῥορίππίηρ οὗὨ [Π8 βουθῃ 
γοαῦ οἵ 1, ν. 4. 

γν. 4---Ο. Ηοβῆθα βοαρίς Π6]Ρ ἀραϊπδὲ {Π6 Αϑϑυυίδῃβ ἴῃ ὁ 
ἰγοαῖγ ἢ 6||ὸ Ἐργρύίδη Κίηρ Ὁ (Ρβι]αρ8 ἴο Ὀ6 τϑδά ψ"0). 

{μιαὲ 18, Ζευεχός ἱπ Μαπϑίμο, {π6 8οῃ οὐ ϑαθδκοβ οἵ ΕἸΗίορίαν 
ἀοβοθηΐῖ, [86 βθοοηά Κίηρ οὐ {9 ὑπθηίγ- ἢ} ἀγπαβίγ, σποπ: 
Ἐοββ6 πὶ ὑπ 1} 8 6 ἢᾶ5 τϑοορτιϊβϑα ἴῃ ἃ τοὶ ἤρυγο αὐ ΤΒΟΡΕ8: 
οοπρ. ὙΊῖν, Οὐοπιπιθηΐ. ἐπ «768. 1ϊ.,) ρ. 818, Ο΄65θῃ.: Οὐτηπι. οα 18. ἰ. 
Ῥ. ὅ90, ἀπᾶ ἐΐό6. ἰϊ. 940, Αὐοὶ πκηῆ; εἤγοποῖ. Ρ. ὁ8 δπὰ Ηδν. 



2 ΚΙΝΕ8 ΧΥΙΙ. 4---ὅ. δ8 

Ελη]. 11. 2, Ρ. 76.1}---βφΑΨ8 βοοῃ 88 ΘΒδΙ πηδπθβοῦ ἰθασηθᾶ ΗοβἝθαβ 

ἀείεοιίοῃ, Ὑν Ἐς ἢ ἰβ οΔ]]οὰ «γγὴο 88 τβϑϑι!οη ἀρδίπϑὲ Ηΐ8 δοκπονν- 

Ιοάροα βονθγοῖρῃ, ἴῃ Ραγεοα αν ἐμαὶ Π6 1Δἀ βθηΐ τη βββθῃ σ ΓΒ [0 [ἢ 
Ἐργριείαῃ Κκῖηρ 50 δπά τϑἤαβϑα {Π6 σίου ραυτηθηΐ οὗ 6 ἐγ θαΐο, 
Μι6 βοῖζϑά δπὰ Ἰαἰά Ηΐτη ἂρ δοιπά ἴῃ ρῥτίϑοη, ονθι-ταπ Ηἷβ συ ἢ 16 
ἐουτ ον, δαναπορὰ ἰοὸ ϑαπηατῖα [ἷ8 οαρῖΐα], Ῥαβίορβα 16 (ἢ γθθ 
Υ̓ογβ, ἰοο  Κ 1 δὖ Ἰθηρίῃ ἴῃ [86 αἱ πτἢ γϑὰγ οὗ Ηοβῃθᾶ, δηα σαυτῖθα 
ΑΥΘΥ͂ ΙΒΥΆΘ] ἴἰο Αβϑυτῖα δὰ Μοᾶϊα. Ασοογάϊηρ ἰο ἐπ8 νίονν οὗ 
6 ἰδίου, νοΐ βίπιρὶν (Ὁ]]ονγβ ἐΠ6 ἰοχὲ οὔ νν. 4--θ, Ηοβῆβα 
88 ΔΙΤΘΔαΥ Βοϊζθά πα ἱπιρτίβοηθα βϑίοσθ ἐμ βίϑρθ οἵ ϑαγιδυία. 
Οἱ 16 οοπίγαγυ, (88 ἀἰ ΠΟ] 18 δὲ οποθ γαβθᾶ, μον ΘΠ δ] τηδ- 
ΠΘΒΟΙ ΘΟᾺ]α τᾶ ῖκθ Ὠἰπη86}} τηαϑέθι οὔ ΗΪ8. ρϑύβοῃ βϑίοσθ {π6 ἰδκίπηρ 
οὔ τι6 οαρῖϊα], δπὰ {μθη {π6 αιρβίίοῃ αὐῖβθϑ, Ὑγμοῦθ μ6 Ἰδὲ Ὠϊπὶ 
Βουπά. ὙΠῖβ ααεβέίοη [6 δχροβίϊουβ μᾶνϑ ποῖ ἀπβυγεγθά, θαΐ 8. 
βοῖτα. μ85 οδνίαιθά [μ6 αἰ ΠΟΥ ὈΥ {Π|6 αβϑαπηρίίοη, ἐπα 584]- 
ἸΩΒΏΘΒΟΡ ΟΡ ἃ ὈαΓ16 ὙΠ Πΐτη Ὀοίοτθ {ΠπΠ6 οοοαραϊίοηι οὗἉ ἐΠ6 
ἐΟΌΠΙΓΥ Δηα τμ6 ϑβθρθ οὗἩἨ ἔπ σδρῖτα], δηά ἴῃ ἴξ ἑοοῖκ εἰπὶ οαρεϊγο. 

᾿ ΤΟΙ Ποτβ, δ8 ΤΠβθμον, Αππαῖ; Ρ. ὅ2, Μαδυββδιη, Οαη. οἤγοη. Ρ. 488, 
ἰλκο μἷπι ἴο Ὀ6 Σαβακῶς (Ηδτοά. 1. ο. 181 δπᾶ 139) (μ6 ἄγει Κίπρ' οὗ [86 
Ἐ ορίδη το δπὰ ἔδυ μον οἵ βϑυβοβοϑ; δαΐ ΘὨΣΟΠΟΙΟΡῪ ἀθοϊάθ8 δραίῃβὲ 
1. ἘῸΓ 88 ἴπ {86 Τουγίοθη! γϑᾶν οἵ ΗθΖοικίδῃ ([8. χχχνῖ. 1) Τί μΚ8ἢ 
δάνδποθα ἀραϊηβὲ Ἀρρβοεπεεν, ΒΑ Αῖτοβ οδηποὺ μᾶγο Ὀθ6θῃ ταϊρηΐηρ' ἴῃ 
(88 {πγὰ οὐ ἔασι γον οἵ Ἠοζοκίδη, ἱπδβιηθομ 88 ΤΊ ΚΘΗ Β ῥτθᾶθ- 
ΟΟΒΒῸΣ ϑβυθομοβ τοὶρῃθα δοοογάϊηρ ἰο Εαβθρ. ὕνϑῖνθ, δοοογάϊηρ ἰσ 
ΒΥ ΠΟΘ]], βουγίθθῃ ὙΘαγ8; οοιαρ. Ατοβίῃ, ἰ. 6. Ρ. Θ7.--- 5.}}} 1688 δἂπ 50 
ὃο ἰδοπιεῖςα] τὴν Ζήτ (οὗ Μαποίβο διὰ 701. Αὐτίο. ἐπ βυπο}]]. ἴ, 188 
εἀ. Πϊπᾶ.) ον Σεθὼς (Ηοτοά. ἰΐ. ο. 141), 8 Η Ζίρ οπ 158. Ρ. 221 {μη κ8 
ἴο ρῦονθ ; Ὀθαϑῖιβθ ὑμ8 Ὡϑπθ8 γὸ ἰοο ἀϊβεγθυί. ΕῸν {μ6 ΔρΌτγον διΐοπ 
δἰθττηο Ὀγ Ηἰσίρ οὗ μ᾿ ἔτουι Σ᾽ ὀδηποῦ 6 ργονϑᾶ ὈΥ ἐ86 ἔογπιβ 
ΗἿΣΙ δπᾶ 6) ἀϑθἃ ἐῸΓ χη 4)» Ῥδοδιβο (α) 1ξ 18 ἀποβίϊομ8 Ὁ]6 σβθί μον [Π 686 
ἴοταιβ 8Υ6 10 Ὀ6 ἰδ ῖκθη ψῖΐι Εν] ΧᾺ ὃ 446) δρᾶ ΗἰἰἱΖὶρ' ἔογ Δ Όγον1- 
δἰϊοῃβ οἵ χη) ἃπᾶ ἃγα ποΐ τοι σαί μον ἱπάθροπᾶθῃξ δοσιηβ, 88 Ἠυρίθ]α 
ἴῃ Τιδββο πη Β Ζίβθοιγ, ἴΐ. Ρ. 481 ἢ, βαρροβοθ, ἀπᾶ (Ὁ) βθοδῦβα δυθῃ 1 (86 
ἴοττοου ὑσοῦο ἐμ 6886, {86 7 ἴπ [δ6 ῥσββθηῦ ἱπβίδῃοθ 18 δῃ δρραπᾶρα ἴοτ- 
τηδίϊγο Ἰοιἐον, [μ6 ΤΑ]]1Πρ' ΔΎΤΑΥ οὗὨ ἡ ΒΘ σδηπού Θβ δ Ὀ } 188 (μ6 ργθϑυτηρά 
Θμδηρο οὗ Χγ ἰμίο ῳ. ΤᾺΒ ἀθβίρηδίϊοι 8180 οὗ 50 88 Κίηρ οὔ Εργρί ἵπ 
ΟΟΠΙρατΐβοη τυ ἱ ἢ ΤΊΓΉΔΚαΝ, τῖμο, χῖχ. 9, 18 βιγ]οᾶ Κίηρ' οὗ Ουθὰ (ΕἸΒ]- 
ὈρίΔ), ὑγονθβ ποίίπρ' ἔογ βϑίβοβ δῃᾷ δρϑίπϑὲ βθνθοβοβ, δ8 ὑπ ΕἸ ορίδη 
γηδβίγ, ἴο συ μῖοἢ βϑυθοβοβ μοϊοηροᾶ, δ 811 ϑυθῃίβ τυ]θὰ ονθῦ ἃ ργϑδὲ 

Ρατί οὗ Εργρί. [π πο, {86 οὐδ οοιηδἰπαίίομβ οὗ Ηρ ἴῃ ἕλνουγ οὗ 
ἰιΐβ δεδαπιρέϊοῃ τηᾶγ, ἴπ ἔμ6 ρτϑδὲ οββουνγ οὔ 186 Εἰ υρίϊδη μἰθίοσυ δὲ 
τλῖ8 ροτῖοα, Ὅ6 ορροβοᾶ Υ οἵβδ ϑοπη οἱ παίῖοπβ οἵ Θαυδὶ ργουδ ἐν πᾶ 
Μοῖρἢΐ, 85 888 Ῥθθῃ ἄοπο ΒΥ θθββῃ. δᾶ Κποροὶ οῃ 18. χίχ. 



δ4 Ὡ ΚΙΝΟΒ ΧΥΙΙ. 4---. 

ΔΔε ποιμίηρ οὗ {8 8 πησπιοπο, πουγθυεῖ, ΓΠΔΠΥ͂ ΘΧροΟΒί [ΟΥβ, ἔΠῸΠῚ 
Ἐ. Τμονὲ Ὀ6η ογβ. ἰο Μδυγοσ, ἤανθ βυρροβοᾷ ὑπαὶ Ἡοβῆθα τγϑβ 
ΟἾΪΥ Δ Κο οαρίλνο οὐ [Π9 οοῃαπρεὶ οὗ ϑαιηδσῖα, ὙυΒΟΓΘΌΥ, ταογο- 
ονοῦ, ἴδ 'β ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο (8 Κα ἴσφρη (νυ. ὅ) 85 ἃ ρίπροτίδοξ, 88 
Μδαγ. μ88 βου. ΕἿὉΓ υϑρὲ εἰὐΐφιιο δἰηυϊίίιι8 ὁ8ὲ, Ποδθαπι ἐπυηιΐηιθηίο 
βοδέϊϊέ φωσγοΐδιε ἐπ ϑαπιαγίαηι 86 γϑοθρίϑ86, Αοσψρίϊογμην Κ"σίμπι 
αὐρίϊο, γαπι ϑαϊηιαπαδδανὶ οδυΐαηιν ργογοσέωπι ὑθ ἀροτίο σαπιρο 
δίς 60. οὐ ιυΐθε6. Μαυτ. Τ]ν8 βαρροδίεϊοῃ 18 ΟΟΥΓΑΪΏΪΥ ποτα 
ῬγοῦΔΌ]6, θαὶ νι μορίου ᾿ξ θ9 ἐμογοίοτο Π:δίοσί δ! ἔσθ σδηποῦ Ὀ6 
ἀοοϊάθά οἡ δοοουηΐ οὔἉἩ [μ6 Ὀγθυ Υ οὗ ἔπ παγαῖῖνθ. Βαάά. ἰ8 
ἐπογοίοστο τἰρθς αἶθὸ ἴῃ βαγίηρ, μέ αὖ ογάϊηθ α ϑορρίου ϑαῦγο 
οὔϑονυαίο νεοθάαηιιδ, παζία πο8 οορὶξ πθοσδδίδαδ (ἢ. δοοί. ἃ. Ρ. 418.) 
ὙΥΒοΙΠοτ, τοαην 116, γγο ἀθοίάθ Ὁ ἐπὸ ἔργον οὐ [86 ἰαἰϊοῦ 
ορἰπΐοῃ, γγχα ταδί ἀρτθο, ἐπαὶ Ησβῇ θα αἴον ἰν)ϑ5 οαρίατο γγ88 οαυτιθά 
ἰσ Αϑδυσῖα, δηά ἔπ ογο ραΐ ἴῃ ρτίβοη.---ὟὙῪ, ὅ. ΤῊ τη γοθ γϑδτβ οἵ ἴΠ6 
εἶθρθ οὗ ϑδπιδγία ὑγοτθ ποί [1}}] γϑαγβ, ἔοῦ, δοοογάϊπρ ἴο χνὶ, 9 ἢ, 
τε θορδη ἴπ τμ6 βονθηΐῃ γϑαῦ οὗ Ηοβίιοϑ, πα {π6 ἔσνγῃ νγ88 ἐβθῃ 
πὶ 186 πίη, Αἰ Πα ρἢ 8 18 ἔΠογΘ αἶβὸ βαϊᾷ ἴο ἰ'ᾶνθ ἰαϑίθα σΐγοα 
Δ,γθθ γϑασβι Τῇ πϊπἢ γοὰῦ οὗ Ἡοβῆθα ΘΟΥΓΘΒροπα8 τ ἔΠι6 
δἰχίῃ οὐ Ἡζοκίαῃ (χυἹ!, 10), οὐ [Π9 γοὰῦ 792 οὐ 721 8.0.) ἰπ 
ν ἢ {Π6 Κἰηράοπι οὗἁἉ 1ὴ8 ἴδῃ {γ}068 νγ88 ἀββίγογθα, 866 ΒΟΥΘ ῥ. 
180.---Η8 οαχτῖοά τῃδτὰ ἱπίο σαρυϊν ΠΥ ἴο Αββμ αν," {μδὲ 18, ἰηΐο 
109 Ἰαπα οὗἉ Αϑευγία ; ΤῸ [6 ἀβϑίρῃρα {Π 6 τ ἀνθ] Ἰπρ ρ8 668 ἴῃ {16 
Ἰαπ48 οὗ Αββυγία ὈΙΓΌΡΕΣ πᾶ ἴπ {μ6 οἰεἰε8 οὔ Μεάϊα.; Ἔν, 

ἰθ. ῥγορ ΡΥ Καλαχηνὴ ο᾽ Καλαχανὴ (ἴπ Ῥιοίοιη. νἱ. 1 ο4]1εἀ 
Καλακίνη), [86 ταοϑῦ που! -υγϑβέθγῃ ργονίποὸ οὗ Αβευτῖα Ὀϑένγθθη 
186 Τίρτίθ, {86 Αὐτηθηΐαπ Ὀόγο τηοππίαίη ΝΙρΡΗδἕθϑ, ἀπ ἔπε 

1] δηᾶ Τίρ αἱ ῬΊ]656ῦ Βδ δἰγοδὰυν τοπιονϑᾶ {π6 ἐγδῃβ)ογάδηϊς 
ἰτῖροϑ οὗἉ [βγδθὶ (2 ΚΙ. χν. 29) ἰο Αϑϑογτίδ, δῃά ἱπάθοᾶ ἐο Ηδίδη, Ηδῦογ, 
Η τα, διὰ ἐμ τῖνογ αοζαῃ (1 Ογ. ν. 206.) ΤᾺΪ 8 βίδίθιηθαὶ οὐ ΟἼ τοι. 
ἀανίδίθ8 ἔγομι οὔγ ργθβόπὺ 006 ΟἾΪΥ ἱπ τμῖ8, ἐμὲ Ηδθον ἰβ ἀἸβεπρπΐβμοα 
88 ἃ ΘΟΙΠΙΓΥ ἔτοπι 186 τἶνον οζϑη ἀπὰ 9. Ηδγα [8 πατηθᾶ ἴῃ δα αϊ- 
ἐΐοη. ΜΟῚ ΡΥΟΡΔΡΙΥ ἀοποίοβ ἐμ Μεάΐαπ ΒΡ Η]δπᾶβ ἴῃ ἐπθ ποίρῃθουν- 
Βοοὰ οἵ (μα πισαπίαίῃ ΟΒΆΡοΥΑΒ, [86 ἀ᾽βίτίοί οὗ (μ6 Ῥεγβίαῃ [τ κ, τ ΒΙ ἢ 
ἔθ Αταῦε 681] -ἰξενι! πιοπίαπιωηι, (μ6 Ῥογβίδῃϑ εὐ ; ΘΟΠΡ. 

Βοοῖ. ῬΒΑ). ἢ, 14, Βοθθημι. ΑΉΒΚ. ἱ. 1, Ρ. 29, ἀπὰ 668. ἐΐεδ. ἱ. 892. 
Μοτγθονθν, θθθη. ({.σ8, ἱ. 176) δηὰ πον (ΕΎ, 1. Ρ. 518) ᾳαϊίε 
ΔΙΊ ΓΑΥΥ ἀθθογῖθο ὑμ686 ἀονυϊδίίοη οὗ ΟὨγοη. ἤοτα ΟἿΤ γοΥΒ6 48 ηφφίϊ- 
φοηίϊα τογιρήφιο φεοργαρἠίοατιπι ἐπιρονίἑία οἵ ἴἰμ6 τον οὐ ΟΠ γοπίοἷθδ, 
πού γεῆθοίπε, (πδὲ ὑπὸ ἔτνο ράδβδαβοθ βρθδκ οἵ ἀπογοηι ἀοροτγέαιϊοπ5. 
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νον Τγοῦβ, ἐμαὶ ἴ8, {Π6 ρτοαῖου Ζ8 (οοιηρ. ΕΌΥδίρον ἱ. Ρ. 4. ἢ, 
Ρ- 009, ἀπ, οπ {Π6 ΘΟΌ ΠΟῪ δἱοησ ἔμ ρτθαίον Ζαῦ, Εἰ ον 5 
Εγάκ. ἴχ. ρ. 689 8) 80. Βοοματχί, 2 λαϊ. [1]. ας. 14, ΜΟΙ. 
ϑυρρίσηι. ν. 167, (68. ἐΐό6. 1, 4710, Βοβοηπι. ΑἸ. 1. 2, Ὁ. 94, 
118. Οα {86 οομέγαγυ Βοβθηπηι. '. Ρ. 4. Ρ. 98 ἢ ἀπά 120 ἰακοβ 

ΤΠ ἴο 6 ἰάοπείοα! τε [6 ὅ'γγ. ὡνοΣ «Δὰν, » λον α 
αἰἴγ, δοοογάϊηρ ἴο ΑΕ, ἴῃ Βυβομῖηρ᾽Β Μδραζ. ἱν. ρ. 262 δπά 
Αββοσδπηὶ (δέδί, ον. (], 2, Ρ. 418 .), ἔνα ἀδγε᾽ Ἰσττηθν πουίῃ οὔ 
Βαράαα, ἴοπι μι ϊοι ῥγοῦαὈν {Π6 ἀϊδέτοσε δογάογίηρ οἡ 9 
ἄαλρτοβ 88 τϑοοῖνά ἰῃ6 παπιὸ Χαλωνῖτις οΥ Καλωνῖτις (866 
Ἐοεθῖρ. Ρ. 610 δπά 614.) [Ιἐ ἴβ βοδυοθὶυ ροββί}]6 ἰο ἀθεϊ θ 
θέσθαι ἔπ686 ἔσο ρδο68 ; ΟὨΪΥ {16 1Δἀθηεἰβοδίίοη οὐὗἨ οὐγ 

84 χη [86 οἷ ἐγ οὐ Αβεγτγία θυ} ὈῪ ΝΙγοά (6 6η. χ. 11) ὉΥ͂ 

668. (68. 11. 688), ΤΟΝ, Οσπεπι. οα θη. Ρ. 289 δπά οἴδμοτβ, 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο τ186 ππίουπάορά, ἀπά {Π6 ἀ ϑ:1ποίΐοπ οὗ [Π6 ἔνσο ὃν ΜΊΘΝ. 
ἴ. ἀπ Βοβθημη. ἴ. Ρ. 4. Ρ. 99 ἴο 6 τηῦοῃ ταῦμον οβίβ] 5ῃ64, 
ΜἘΠῸ, ΠΟΤΘΥΘΡ, ἰδ ΠΙΔΥ οογίδί ΠΣ 86 ααθβίϊοηθα, τ βϑίμον ΠΣ 
ἀεποίοβ ΟὉ] 6 πθπο ἀπά γησο ΟΠ τγαπ, ΟΠ αἸοη εἶθ, δ ΜΊοΝ. ἐπί ηἰκα 
ῬΓΟΌΔΡ]6, ΟΥὁἹ ἘΠ.}8 ΘΟΠΊΓΑΥΥ δϑβατηρίίοη οὗ [ζοβοπαι. 8 ποτα οοτγγθοῖ. 
Οα Ομοίναῃ, Ηοϊπταπ, οοπρ. ΕΒ τιον’ ΕΚ. ἴχ. Ρ. 464 ἢ ἀπά 
469 Ε΄, πο ποτ Ὁ. 470 ἢν ἀθοίαγθϑ Πῖπιβ6} ὃ ἴον [π6 ἰἀοπεΥ οὔ 
τσὶ πεῖ οί απ. 
ὙΣΓῚ ΟἼΑΌΟΓ 18 (α) ἃ πιοαπίαϊη, [Π6 ΒουΠ ΑΓ ταηρο Ὀδένγοθη 

Αβογτία απὰ Μοάΐα, ὁ Χαβώρας τὸ ὄρος ἴπι ῬιοΙ. νἱ. 1, ἃ Ὀγαποῖι 
οὔ [Π6 πιοπέθε Οονάϊαοὶ οΥ Οαγάμολιῥ (866 ὙΥ̓́ Δ]. ἀπο. ἀπά πιοά. 
Ἰπέμθον δηἀ ςϑπέγαὶ Αβία ἷ. Ρ. 818 ἢ), ψΒοὶι δοπίϊπαο8 ἴῃ ἃ βοιι}}- 
ΘΑΒΙΟΥΪΥ ἀϊγθοϊΐομ ἔτοπη ἐπ βου! -θαβί οουπον οὗ ἰαἶκο δὴ ἐο {ἢ 9 
βου ἢ-πτοϑὲ οὗ 1ακ6 Ὀζαπια, σγῆογθ, αὖ ἴΠῸ6 ργοβοπὶ ἄδυ, ἴῃ 1Π6 
ἀϊειτίει οὗ {π6 ΗδΚαΡΥ ἐγῖρ68, ποῖ ἔᾺΥ ἔγοτη ἐ{π|θ τϑϑιἀθποθ οὔ [Π9 
Ῥαίτίασο οὗ {π6 ἱπάοροπάθης Ναοβίογίδηϑ, ἃ τηουπίαίη αδον 15 
ἰὈπηά (566 Το Νιοβέογίαμβ, οὐ (Π6 ἔθπ ἐγῖθεβ, ΒΥ Αβ88}61 αταηΐ, 
{ταπϑ]αίοα Ὀγ 5, Ῥγοίβυνουίκ, Β48]6, 1848. ῥ. 59); () ἃ τἶνϑν 8{1}]} 
οΑ]]οἃ Κπαρυτ, νοὶ, τἱϑίηρ αὐ [πο ἔοοὶ οὔ {18 τηουπίαϊῃ ἀθονα 
δυϊαπιοιῖ, ἤοντβ ἰπ ἃ βου! ἢ- ννθϑίε ιν ἀἰγθοίϊοπ ἕο {π6 ΤΊρτίθ, ἃπα 
ἤγτβί ροϊπεθά οαὐ ὉΥ Α. βομα]έθηβ (ὑπα. σόορν. αα υἱέ. ϑαϊ. 8.0.) 
ἤοπι ἃ ραββᾶσδ οὐ 71 6καξ 450 σοπιηγαπίοαἰοά ὉΥ ΜίοΝ. (ϑερρῖ. Ρ. 
065), αβογνγαγὰ8 ἀοβου θα Ὀγ ΔΕ] ἴ. Ρ. ᾳ. 118 πὰ πιογθ ΘΧδου 
δεν [6 βέαίθπιθηίβ οὗ τ Εἰοῖ ἀπά Ὧν αταηΐ ὃν Εἰτον (Εγάϊ,. 
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ΧΟΡ. 7106 δὰ 1080.) 8366 αἷἶϑο αταπῖ, ΤὴΠο Νοδβίοσ. ρ. 40, δπᾶ 
[86 πηᾶρ δοοοιιρδηγίηρ [8 γοῦΚ. ΤῊΪ8 σχῖνον ἤοτγβ {πτοῦρα 186 
τι 4416 οὗ [Π6 ργονίποθ Καϊδοίθηθβ. Τὴ6 νοσὰ "ἡ ΟὨΪΥ [Ὦγθ6 

τἰπιοβ τηθηὐοηθά 1 1Π6 ΟἹά Τοβίδιηθηΐ, ἀθποίθβ, 1 ΟἸγ, ν. 296, 
ἔμ6 πιοπηϊαΐη ΟΠ ΑθοΥα8, θαξ ἴῃ Οὐ γοῦβ6, δηα ἐπ ρᾶγα}16] ραβϑ8αρθ 
ΧΙ. 11, 186 τῖνοσ ἘΠΑθΌΓ, 88 ἔ{π|6 ἴθστη ἴῃ δρροβίοη σι 1, 

Τῖγον οὗ ἀοζαπ, ἀδπιδηά8. Οἡ {ππ6 σοπίγαγυ, Μίοϊ. (ϑερρί. Ρ. 
280 [), πον (Ε.Υ. 1. Ρ. 268), (168. (ἐλό6. 1. 442), Ἠδνοση. 
(Οοπιπι. οη ΕΖ. ρ. 15) δπὰ οἰμϑῖβ, αἰβο Εἰ ίον (ΕΚ. χ. ῥ. 248), 
Ὁπάογβίδπα “ἼΣΓΙ Οὗ [Π9 τῖνογ Ομδθογαβ (Ἰπ Ῥίιο]. Χαβώρας, ἴῃ 
ϑίταθο δηά οὐβοῦβ᾿ 4 βόῤῥας, Αδοταδ, ἴῃ Ῥ]ϊπ. Ομ Όαγα, 'π ΑὈΆ]Π. 

δα ΕἸ ἀτῖβι κουὐξς 'π [Π6 Κ'γτ. ΜΝ δηἀ 35.2.9). τ μἱοἢ σῖβθϑ μον 

Ὧ86 Μαβίδη οδιδίῃ αἱ 8 6] Αἴῃ (ων ων» ἤον8 Βγβί ἐπτου ἢ 

ὌΡΡΘΓ᾽' Μοβοροίαπιϊα ἴῃ ἃ 8ΟΌΓ-ΘΑΒ ΟΕ αἰγθοίίΐοη. ράγ8}16] ἰο [Π8 
ὕπνο ὈΥΪΠΟΙρᾺ] τίν γβ, ἔμ θη ὑπ 8 ἴο [Π6 Βο}}}- νγοβὲ, ἀπ αἱ Κι ουκοβὶ, 

Οἰγοδβίαηι, Οὐδγ Βουλ 81} [8118 ἰηΐο 16 ΕἸαρ γαΐθβ (8660 ΕῸΥΌ. ἱ. Ρ. 
4... 6271.) αι {118 Υἶνϑυ 15 οα]ϑά 3 ἴῃ ἘΖΟΚ. 1. 8, 112. 1 οἷς, 

Αςοογάΐηρ ἰο ἔμ6 ἀΠΑΙΟΡΎ οἵ τμ6 ϑιγυίδς νγϑ ταϊρας οουίαίη]ν (66 
ἜΣΗΙ 8η6 Δ οΗΪγ ἴον αἰ δσθηϊς ἤδηη68 οὐ [ῃ6 8816 σῖνϑσ, ᾿Γ ΟΗΪΥ 
ὑπο γ6 ΕῚΘ δορθηῦ ΓΈΘΒΟΠΒ. ἔῸΣ {118 ἀβϑαμηρίίοθ. Βιιῦ {Π686 δ΄ 8 
ψ ΔΩ ηρ. ΤῊ ΟὨΪΥ Ρ]Δα51016 τθαϑοηὶ 8 ἀθγνοα ἔγοπι {Π6 δ οα 

1 Ἡᾶγνογι., ἱπάορα (Ὁοτηπι. οα Εἶζοκ. Ρ. 10 διά 48) πάβ ἃ ργοοῦ αἷβο 
οὗ (86 Ἰάθηεν οὗ 25 ΜΠ οὐν ἸἼΔΓΤ ἴῃ ΕΖΟ 11. 1ὅ, ᾿παϑηιι οι 88 μ6 
80 ΘΧΡΙ δἰῃβ ὑπ|8 νϑῦβθ: “" Απᾷά 1 οδπιθ ἴο {88 οδρίϊνε8β δὲ ΤῸῖ- 010, (πδὲ 
ἄποὶῦ ὈΥ [86 τῖνον Οβορανῦ, δπὰ γμογθ (ΠΟῪ 8δὲ, {μογ βαὺ 1 βθυύθῃ ἀδυβ 
Βιἰθῃξ διθοηρ ἔμοπη,, 88 1 ἴ( τοίοσγθα ἴο θϑυ]θὺ πα ᾿δίος [βγ8θ} 118} 
Βθί16γ8 ἴῃ (818 τϑρίοη, ποτα τ οι μ6 ὑμθη ἔαγῦμο ̓  ἐπέουβ, (μὲ ΘΟ] Ομ ϑ.8 
οὗ [πο Κίπράοτα οὗ [Π8 ἔθη {τῖθ68 δᾶ ὈΘθῃ δγοδαγ Ὀσουρν ἰο {18 τῖνϑυ. 
Βυῦ 1 18 τηδηϊοβὶ ὑπαὶ (Πϊ8 18. ποὶ ἱπίθπαβά, δοοογάϊηρ ἰο ἐπ ογάπατῪ 
οοττοού τϑηδουίηρ οὐὗἨ ἐμ18 γ6γ86, 88 γὸ πα 10 ἴῃ {μ6 Ομα]ᾶ., ὅ'γυτ., δῃὰ 
γυϊρ. Βαϊ Θνβϑι, δοοογάϊπρ' ἰο [86 τϑηάογίηρ ργοίοσσοα ὃν Ηᾶν., “ἐππῸ 
βού 16 δἱ [86 σῖνον Ομθρδαῦ δά ἀνγοὶῦ {π6γ,᾽ (μ6 πογβ ΠΡΙῪ πὸ οοη- 
ἰἐγαδὺ οὐ βϑυ]εν Τβγδ 8} πα ᾿δίορ ον βϑει]θτβ, το 18 ΟὨΪΥ 
ἰαιροτίοα ΒΥ δὰ ΔΙ ΘΙΓΓΆΓΥ Θχροβί ἐΐοῃ οὗἉ {{π|6 Ὑγοσὰβ πη 153.) ΤΣ ἜΝ 

Ὀϊῦν “το αἱγεαάν, μαι 18. ἃ Ἰοπρ' ἐΐπιθ Βϑέογθ, ἄπτοῖ: ἐμοτο. Ἠᾶν., 

ἱπάθοα, μη 8 ἰο 050 {Π6 Δ ΙΓ ἰπϑογίΐομ οὐ “ αἱγεαΐν" ὉΥ ἃ 
Βγγίδη ρἄγαϑθθ αυοίο ἔγοτη Αββϑιηδηπὶ, θα  ᾿88 ποὺ οὐβογνϑα ἐμαὶ ἰπ 
1818 {86 ορροβίξϊοη 18 ΟἸΘΑΥΪΥ͂ που ρ ἢ ἱπαϊοαίθα ΕΥ̓͂ (86 δη ἐΠοβίβ οὗ {88 
φῬγαοίον, δια (88 ραν ΐο. ργαθϑ. 
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ὯῊΆ ὙΠ. ΤῊ ἅβόνα παπιθὰ ἐμθοϊορίδηβ, βοτὰ Εἰ τίου ἢ88 [0]- 

Ἰοποᾶ, πὰ Θοζϑη ἱπ ἐμ αἰδετίοὶ Γαυξανῖτις, εἰξααίοά, δοοογάϊησ 
το Ρ(ο]. γ. 18, Ὀοένγθθη {Π6 στῖγϑιβ μα θοσα8 δηἀ ββδσοοσαθ, ΠΟῪ 
Καυβῆδη, δοοογάϊηρ ἐο ψ ῖοἢ {π6 τῖνον οὗ (ὐοζαῃ πηαϑὺ ἢ0 ἀοαδὶ 
86 186 Μεβοροίαγηίδῃ Ομαθογα8. Βαΐ, Βονγαυοῦ τηποὰ {Π15 

ορί πο ἀρρθδγβ ἰο Ὀ6 Τϑοοιητηθηάρα ὈΥ οὐγ βπάϊπρ' μ6Γ6 81} {Π6 
Ἰοοα 1168 ἐορϑίμον (Β μου ἱ, Ρ. 4.) γοῖ ρτανβ οὐ]θοίίϊοπβ ἴο ἱξ 
ΑΥἶβα Οἢ ἃ ΟἸΟΒ6Υ ΘοΟηβἰ ἀθγαίίοη οὗ [86 πηαίίοσ. [Ι͂ἡη {Π6 ἔγβῦ ρ]δοθ 
186 ογάογ, ἴῃ τ μῖο ον δοοογάϊηρ ἴο {818 γίουγ ἔπ ρ]δθθβ ἃ΄6 παπηθά, 
τησϑὺ Ἀρρθαῦ βϑίγδηρθ, Αββυυῖα, Μαβοροίατηῖϊα ἀπά {ῃ6 οἰξίοβ οὗ 
Μοάΐα; σὴν Βμου]ά 1η6 του ποὺ πᾶν ρίνθῃ {86 [ῆγθ ργο- 
Υἱης68 ἰο ὙΠ1ΟΝ [Π6 1Βγαθἢ θβ γε σα σοιηονθά, δοοουάϊηρσ ἴο {πΠΕὶν 
πδίαγα ἢ ΟΥΘΙ ἃ8 Γϑραγάθα ἤΌμι Ῥα] βίη, Μοβοροίαπιῖα, Αββυσίδ, 
Δη4 Μεοαϊαῦ ΥΥΕΥ βμου]α 6 αἷβο ἤανθ ἐποιρθῦ 10 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ἴο 
804 10 ὭἼΣΓΤ ἴμ|6 τποῦθ ργθοῖβθ ἀθίθυπϊπαίίοη, τίνοσ οὐ (ἀοΖβιι, 
δἴποθ (6 ΟΠΆΡογαβ ἔΆ]Π1πισ ἱπίο [π6 ΕἸΌρΡΗγαΐθβ οου]ὰ πᾶν ργθαίθν 
᾿προυίαποθ που πον ΤῸΓ ἷπὶ ΠΟΥ ἢΐ8 τϑαᾶϑν ἔμδῃ {Ππ ἰαηὰ οὗ ΗΔ] 
ΘΟΥΔΙΏ]Υ 5.1} τηοσῈ ἀμ κπονπ ἰο [Π6 15γ86}1{68 ἀπ Φ6νγ8 ἢ ὙΥΌΥ 
8ῃο.] ἃ ἢ6 ποΐ, 88 {μ6 Ἵσῖ]88 οου]ὰ ομἱυ ἱπῃδδῖς [Π6 Ἰαπά δοῃρ 
186 σῖνον,. βαᾶνθ χϑῖμοσ παηηθὰ [Π8 σοΠΠ ΤΥ 1186], ἀπ δ τηοβὲ 
Δρροῃμάοα ἼΠ6 τῖνοσ βονίηρ {πγουρ 1 48 ἃ ἔλεον ἀοίοστηίπα- - 
ἴοι οὔ 16 σουπίγυ ὃ [μΔ50}γ, 16 18 'π 16 Βρθθβέ ἄθρτθα ἱπηρτο- 
Ὀ40]6, ἐμὲ 1π6 Αϑβυγῖδῃ βῃου]ά πᾶνθ ἰγαηβϑρίαπίθα ἐμ ἀθρογίοά 
1βγδο 65 πο ἀθροπάθπε ργονίποθβι ΤῊ ΡΟ] ΟΥ οὗἉ {Π686 οοη- 
ΦαΘΙΟΓΒ [685 ἃ8 γαῖ θ" ἰο Θχρθοῦ ἐμαὺ ΘΠ ΔἸ η65οῦ, 88 Ῥαὶ δπά 
Τιρίαια ῬΊΙαβον (χυ. 29, ἀπά 1 ΟἾγ. ν. 260), ἐγαπβρίαπίβά {1|6 ἔθη 
{τε ποῖ Ῥαγγ ἰο Μοβοροίαπιϊα, Βαϊ Αἰ ορϑίμον το Αβϑυγῖα δπὰ 
Μεάϊα, Ἔβρϑοῖ!!γ 85 ΟὨΪΥ Αββυγῖα δπά {Ππ6 οἰζ68 οἵ Μοαάΐα δῖ 
τηθηἰοηθά, πὰ Αϑϑγυυῖα, ὙΠΟ ἴδ 18 αϑοά ἱπ {π6 Ο]α Τοβία- 
τηθηΐ οὗ ΘΟΌΠΕΓΥ, ΠΘΥ͂ΘΥ ΟΟΟῸ 8 1π [Π6 τ] ΘΓ Β6η86 οὗ [π6 ΟἼθο 8, 
88 ἱποϊυἀϊηρ Μεβοροίδηηϊα ΟΥ Αγᾶμη Νααμαγαῖπι (οοΙηρ. ὁπ ΧΧΊΪ.. 
29.) Ἐνϑη ΥΥ ποῖ, δ μουρῆ ἢ6 ἤπά48 "ἼΣΓ 8πα ΤῊΔ ἴῃ Μββθορο- 

ΤῸ 18 αἷβο ργόθδῦ]θ, ἔγοιπι ρο "1681 ρτουηᾶβ, ὑπαὶ [Ὧ6 1βγϑϑ] 168. σχοῦθ 
ἰγδηϑρὶαπίρα ἱπίο {μ6 σθπίσο οὗ ἐμ Αββυσγίδη Κίηρᾷομι. Α ρορυϊδίϊοῃ 
ἐμαὲ 18 οαΥΤΙ ἃ ΔΌΤΑΥ ἔγοτη [8 ΠοπῚ6 οἢ δοοοαηΐ οὗ φοπὐϊπαρα Βοαἴ0η8, 18 
τοί τοιῃονϑᾶ ἰο 8 ἰδπᾶ βογάουίπρ' οα Οἶ6Γ ΒΟΔΥΘΘΙΥ͂ Βα] ραίοα ὑγῖθ68, 
Βαϊ ἰβ ἰακοι γδίμον ἰηίο {86 ἰηίθσίοσ οὗ [μ6 οἱὰ φουπίγγ, σμογο 16 ὁδηποὶ 
τῆογθ πὶ ἐπουΐ Ὀοΐπρ' ἀπᾶθν ἱπητηοαϊαίθ ἱπβροθοίΐοπ. Ῥυθίβυγθες ου ατδηΐ᾽ 
Ναδίογ. ρ. 108, ποΐϑ. : 
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ἐδηηΐα, οδηποΐ γοίγαϊπ ἔτοπι γουμαγκίηρ, ἐμαὶ “ 1η6 αοζαῃ οἷ σαν 
Ρϑβδβαρθ ροϊῃίβ ἴο Αββυσίβ, 88 ἐπαὺ οἵ χῖχ. 12 ἰο Μεβοροίαμηϊα ἢ 
(ΟΥν.1, Ρ. δὅ1δ.)) Βαῖ ονθπ ἴπ χίχ. 12 ἴξ '8β ψφαθβιίοηβθ]ο, 
ὙΠ ΘΙΠοΥ ΟΌΖϑη ἴ8β ἰο δ6 βουρηϊ 'π Μεβοροίαπηΐᾶ ; ἱῃ ΟΥ̓ γΘΓΒ6 ὙἹΩΓΊ 

ΠΣ ΠΣ 18 φαγί] Ἰἀθη είς] τ αλωυσκα} εγλας. Ολαδων Οἤαδα- 

πίαθ, 88 “ Δ.1ι πδπη68 [μ6 Αβϑυσίδη Καὶ ΠΑῸΥ ἴῃ οομ γδαϊϑεϊποξίοιι ἴο 
τιι6 Μεβοροϊαπηίαη. ΕἿὉΣ [}16 βαῖωθ σβϑᾶβοῃ δυ! ἀβπ Δ ὝΓΩ 18 

Βογα δά ἀ6ά ἴο “ιν ἀπά ἿῺΔ ἀδποίθβ ποὺ (ἀβιΖϑη 8 ἱπ Μοβθορο- 

ταταΐα θὰ Δῃ Αϑϑγτῖδη αἰδβετίοι. 1 χιλο. ποῦ] ἱπάθοα σοῦτοβ- 

Ρομπᾷ 541] πιοσθ ἴο {86 Ηθῦγεν Ἰὴν 1 νν στοὰ νν}1}} ὙΥ̓ 88]. 1. Ρ. ᾳ. 

Ρ. 718 δοοοσαϊηρ᾽ ἴο ἃ οοῃ)δοΐαγο ἐμγοόνγῃ οαἱ ὈΥ ΜΙοΝ. (ϑυρρί. Ρ. 

θ06) Χρλμμθο 85.-ς ἃπά - ἃτῸ ἤγθα ΠΟ ΠΕΥ Θχοβδηροά ἴῃ [Π6 ᾿ηδ - 

βουϊρῖβ  Ἱπουρῇ 1Π||8 σμδησθ 8 ποῦ δ ΌΒΟ] αἰ ΘΙ Υ ὨΘΟΘΕΒΑΣΥ, 88 ἃΠ8- 

Ἰορίο8 180 οχίβέ ἔοσ π6 ἱπίθγομαηρθ οὔ ἢ ἀπ .- (866 (ἀεβεῃ. ἐΐδδβ. 

Ϊ. 352.) ΤῊ οτγρὶ παὶ βἰριιβοαίϊοη οὐὗὨ 1 γγχὰ ὁδῃποῦ δὖ ὑγαεβοπί 

δβοουίαϊῃ ἴαυῖμοσ. Βαΐ [Ὁ 18. ποῦ ἱπῃροβϑι 06 {πὺ [8 πᾶπιθ ἀοζαπ 
ἰ8 ῥγθβογυϑά ἴῃ {6 πογά Ζοζαῃ, ὈΥῪ ὙΠ Οἢ, δοοογάϊηρ ἰο [Π8 [ο8ε1- 
τηοηγ Οἵ Όγ Οαταηῖ, [Ππ6 ΝΙΝ ϑιοσγίδῃβ ἀθποίβ 8}} ΒΙ σ  ]δη 48 οὗ Αββυτῖα, 
ψἤογα ἐΠΘῪ βπα ραϑίυγοβ ἔν {ΠῚ} ἤοοκβ (866 αταπέ, {π6 Ν,οβίογ. 
Ρ. 110), 88 1Π6 ἐγαηβίοη οὐ ’ () ἱπίο Ζ (ῳ) οθοῦτβ 'π ὑπὸ ὅ'μθπι- 

ΠῚ Μογθονοῦ, ΒΟΥ ἴδ (μ6 βιιη!]αυἐγ οὗὨ ἐμ6 ΗΘΡΓΟΙΣ πὰ (89 

Οσθοκ Γαυζαν ἴΒ ἔτοπι αϑογάϊηρ, ἃ ν] ἃ ργοοῦ οἱἉ ἰἐ8. ἰδθπ εν πηι {86 
Μεβοροίδιηδῃ ἀἰβίτϊοί Ταυζανῖτις, τα ΔΎ Ὧ6 ἰηΐδττοα ἔγοτα (818, (μὲ Ῥίοϊθ- 
ταϑοῖ8 (νἱ. 2) 4180 τηθῃίοηθ ἃ ἕο οὗ [86 ἢδπῖθ σῇ Ταυζανία ἐπ Μοᾶϊα 
Βοίγγθοη ἐδ ομαΐη οἱ Ομδρογαθ δηὰ ἴῃ6 Οδβρίδῃ 868, ποι ΒΟΟΒ. 
(Ρμα]. 11, 14), Βθῃμμο}} (ϑορτ. οἵ Ηογοᾶ. νοὶ. ἱ. Ρ. 521, οά. 2) πὰ 
Ἐοεοππα. (ΑἸΕΒΚ. ἱ. 2, Ρ. 102 οοπιρ. νεῖ 1. 1, Ρ. 295) 1Δϑηι ιν τὶν 
ΘοζΖβϑη, δοοογάϊηρ ἰο νι δἰ οἢ {Π6 Ἰαἰίον ἔνο ὅπά {86 τῖνϑν οὔ αοζϑῃ 'π [86 
ΚΙΖ"]- Οσίθη ἴπ (μ6 ποσίβοσι ἀθο γ ἢγ οὔ {πὸ Καγαϊβα ομδίη ((μ6 Ζαρτοβ), 
σπθο ἀγα 8116 ἃ 86 ΑΡῦ85 Βοὲ πιοπηίδίηα, δπαὰ βονίηρ' ᾿ηΐο {π6 88- 
Ρΐδῃ ὅθ (οσιαρ. Εἰιρον᾿ 8 Εγάκ, νἱ, Ρ. 6186 4) ὙΠ18 δββυιηρίίοη, τ μἰοῖι 
ἘΙΕΙΟΡ α18ο, 1. Ρ. 4. Ρ. ὅ90 {δ ργόβδθϊο, δ βουρ ΒΘ δου σαγὰβ (σ, 

. 348) ἀθοΙδγθθ ἈΪπ|86} δραἰπϑύ 10, ταῖρ ὐ δὐ 8}} ουθῃΐβ βαϊξ 1 ΟἾγ, ν. 
ὃς, Ἡ ΘΓ {86 σῖνον οὗ ΟαοΖδη 18 ἀἰδυϊρτιϊβῃοα ἔγομα Ηδροσ, Ὀαΐ 8 ποί 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ΘΡΘἢ ἴῃ ΓΘ, 8Πἃ ἴῃ ΠΟ 6886 ΘὨ 1168 ὰ8 ἰο Ἔχρ απ ΟὟ ῥα 588ρ9 
δοοογάϊηρ ἰο ἴδ, τ Δῃ ΘΑΥ 6 ἀδροτγίδίϊομ 16 ἔπη θροῖθη οἵ. ΥΥ͂Θ ἴδ Κὸ 
{1|ὸ τἶνον οὗ ἀοζϑῃ, 4180 πὶ 1 ΟἾγ. ν. 26, ἴον 86 Αβϑυτῖδῃ Κβαραν, ἀπά 
ἄο ποί 1ΔΟΠΕΙΥ ἐμ οἷν αδυζαηῖα τι ἀοχδη, ᾿αΐ τ ΘΥΘΙΥ͂ γοργὰ 1ὺ δ8 
ἃ Ῥτοοῦ (μαὲ (6 ἤδη θδῦζαπ -- οζὰπ οοοατγγθα α1θ0 ουὐ σὲ ΜοΒΌρο- 
ἰδιηΐδ, 
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1εὲσ ἀἰαϊδοί8 (οσπηρ. (198. ἐΐό8. 111. 1144), δὰ ἐπ ϑαηβοσίε ο΄ (οὗ, 2) 
Ῥᾶ5568 Δοσογάϊηρ ἰο ἀοβπιῖθ ΘΌΡΒοηΐο 1ανν8 τορι] ]Υ ̓ πΐο α δθά 
ἙΑΥΊΠοΣ ἱπίο 9) ἀπά ἴῃ τϑαπρ)!οαύθα ἰοστβ ἱΠΎΘυ ΒΘ Ὺ ἃ δηὰ φ' ἰνΐο 
ς΄ δπὰ γ΄ (2). 

γν. 7-.--ῶ2ώ8. Τὸ {86 παγταῖνο οἵ τμο [8}] οὗ [π6 Κίπράοῃι οὗ {π8 
ἴδῃ ἘΓ1065 δηά {Π6 τοιονδὶ οἱ 1[[5 ᾿πμδ 1έδιτ8 ἱπίο 6χ1}6, ἐπ δα ῖΠΟΥ 
οὗ υὰγ θΟΟΪΚ5 ΔΡΡῈΠαΒ βοῖηθ ὑποαρ 8 ὁπ. ΤΠ οαῖ1568 ννῃΐομ ὈγοῦρὶΣ 
1818 Θηἀ οὐ ἴΠ6 στϑαῖθν ρουϊομ οὔ [Π6 δονθῃαηξ ρθορῖθ, δῃά ἢἤπάϑβ 
τοῖα ἴῃ 16 τονο]ὶ οὗὨ 15γ86] ἔγοίη Ψϑμονδὴ ἢἷ8 (ὐοά, ἴῃ 8 140]- 

αἴτγ, ἴῃ ἢΪ8. ἀἰβγαεσατγὰ οὗ {116 νοΐοθ οὔ {Π6 ρσορμεῖβ Ὺ σθοπιὶ {ἢ 6 
Τωοτὰ σου] πᾶν γθοϑ]]θα [86 8 8114 618 ἴο Εἰ τη 861}, [ΔΕ] ἴῃ ἢ 9 
Βαραδ οη οὗ [Π6 ἴθῃ ὑσῖρ68 ΠΌΤΩΙ ἐπ6 ποῦβο οὗ αν ὃν “΄6το- 
Βοδπι, δηἀ ἐπ ψουβῃῖρ οὗ [86 οαἶνοβ ἱπίγοἀπορα ὈΥ πἴπι. ΤΉ 686 
τοῆοοιου5 τοϑὺ δ] οί ῦ οἡ ὑΠ6 Μοβαῖς ἰανν πα μ6 Ῥοηΐδίθαοῃ, 
80 ἐπιαῇ [Π6Ὺ ἔΆΓΠ 8}. ἃ ΨΘΙῪ δίγοηρ᾽ ἐθΒ ΠΠΠΟΠΥ [ῸΓ 1[8 Ἔχίβίθηςθ, ποῖ 
ΤΑΘΓΘΙΥ ἴῃ [Π8 {ἰπ|68 οἵ {Π6 δῦ Ποῦ οἵ οἵν θΟΟΚ8, 'η ἐμ6 Βα υ]ο 8 
6σῖ]6, Ὀαΐ 8180 ἀυχίηρ [88 γῇ 01]6 ροσϊοά οὗ [16 βυθ58ἰβίβποθ οὐ [ῃ 6 
Κίπρσάομῃ οὗὨ [Π6 ἴδῃ {1068 ; ἱπάοοα ἐμ ὺ πᾶν {π6 Μοβαὶς οσἱβμίπ 
οὗ 16 σγῆο]θ ἰανγ ἕο {μοὶν ροβίυ]αίθ, ἱπαβηλθοῖ 88. ΟὨΪΥ οἢ {9 
Ῥοβίι]αία οου]ὰ {Π6 τϑνοὶὲ οὗἩ {86 ἴθπ᾿ ὑγῖθθ8. δῃά {]16ἷν οομεπαρά 
οΡΡοϑβίοῃ ἐο {Π9 ν}}} οὗ σα τϑυθαὶβθά ἴῃ {Π6 ἰὰνγ ἀπά Ὀγ [π6 ργο- 
ῬΠοὶβ θὲ τοραγάϑθά πὰ ργοπουποθά ἴο δ6 [88 80] οδιιδθ οὔ {πον 
88] τεὐβοίίοη ἔοπι [Π6 ρυθβθηςοθ οὗ {ΠΗ Τιοτά..----Υ͂. 7. ὙΤῸῚ “ δῃᾷ 

ἦι φάτ) ἴὸ ρ488,᾽ (ἢ 15, [Π6 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ το]αίθα 1811 οὗ ἐδδ Κιηρ- 
ἄοαι ἰοροῖθον ψ ἢ [Π6 τϑηιονδὶ οὐ 18 Ἰπμ δ ῥδηίβ ἰοοὶς ρἷαςθ, θ6- 
ξᾶῦ86 . . . . [ποὯογάργ ἴο βδὲ ἐσ ἢ ΠΠΟΓΘ ΟἸΘαυΥ {Π6 σαϊΐὲ 
Οὗ {Πϊ18 δροβίαϑυ, πιθηΐίοη 8 τηδθ οὐ [π6 στοαὶ ροοάπεββ ὈΥ͂ ψΕϊοὶὶ 
(Δδοὰ μεά Ῥουπά 18 ρθορὶθ ἰο ἐμαηκβαπεβ8 ἴῃ [μ6 δχργθββίοη οἵ ἃ 
βἴποοσε δπα ἀθγοίθά νουβιΐρ, οἵ {μοῖρ ἀθ] νϑγάποθ ἔγοιηῃ Εἰσγρί, 

Οἴγοτη {π6 βρόντον οὗ ῬΒΑΡΔΟΪ,, ἃ8 ἴῃ {119 ἤσβε οοπηδπάιπρι (Εἰχ. 
χχ. 3; Πεαυΐ. ν. 6}, δοοογαϊηρ ἴο τ ο ἢ 8: 18. α͵8ο ἀθβου θα 88 8 
[εαγῖπρ οὗ οἱδον ϑοάε. Οοπιρ. 4150 1,ον. χὶ. 45; 405. χὶϊ. 17 ; Ῥϑ. 
᾿χχχί. 11; «06γ. 1. 6; ἀπά οπ ΓΡῚἽΒ Ἢ ΠΓΙΣ Ἐχ. χυἱ, 10.-- 

Μ΄ 8. ὙΠπι6 βἰπ οὐ 1βγαθὶ αραϊπϑὲ μὲς Θά ἰ8 ἀραῖῃ ἀθβου θα α8 
“ἐ γα Κίηρ ἴῃ [88 βίαξαΐοβ οὔ 16 (ὐαπαληϊνο8 δηᾷ οὗ ἔμο Κίηρϑ οὗ 
[5γδθ] σοπὶ ἔπον μαά τηΔ46. ΤΉ686 ἐπὸ Κη 45 οὗἁὨ 8'π ἀγὸ τπθὰ 
ἸΆΟΓΘ ΡΥ Ό]ΑΥΥ ἀσνοϊοροά ἱπ νυν. 9..--90 δηά 21---28. ΓΡΙΙ 

ὉΔῚ ΟἾΝΎ ἴύττη 19 δη πσεῖβ ὃ τὰ ΤῸ Γρην ἰο ν ἰοῖι Ἰοταεὶ 
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γγ88 ἴο γα }Κ, Γμ6ν. χυἱ!. 4, ὅ, 20, χίχ. 19, 87, χχ. 8, 22. 1Ἃῃ ἔοστῃ 
[9 τνοσὰβ ΔρΎ 9 τηοϑὲ οἰοβαὶυ στ [ωμ6γ. χχ. 28. ΤῈΘ Ρβγαβθ 
Δ ὈΣΥΉΤ ὝΝ ΘΉΣΙΙ οὔἴδθῃ ὁσουτστίηρ ἴῃ ΟἿ ὈΟΟΚΒ (1 ΚΙ. χῖν. 

24, χχὶ. 20; ὃ ΚΙ. χνὶ. 8, χχί. 2) 18 ποτα Ὠοαΐ. χὶ. 28 φοπρ. 
ΧΥΪΙ. 12.---ἰ Αμά οὗὨ {π8 Κίπρβ, σβοπὶ {Π6Ὺ μα πιδάθ," ὑπαΐ 18, 
ἔδεε 1ιογτὰ {ποῖν (σα μεαά ποὲὶ σἤοβδῃ ἴμθηι, Ὠϑαΐ. χνϊ. 18.---Ὴ }ν, 9. 
ὙΝΕΓΤῊῚ “ἴλ6. ΟΒΠ]άτθῃ οὐ 1βγαθὶ οουδρεα νου ά8, ἢ τερατά ἰο 

ΜΉΙΟΝ 10 ττὰ8 ποὶ 80 ψῖτῃ 7 6ἠονδῃ ἐποῖν Οοἀ,᾽ {πᾶὶ 18, {ΠΥ νϑπ- 
ταγοα ὈΥ ἃ πη] δα ἀθ οἵἹὨἁ ροσνϑυβϑίοῃβ ἀπὰ {γἢϊηρ ᾿πίογρσϑίδ 85 
οὗ μ8 σογὰ ἴο σοῃδθαὶ 8 ἔγὰβ πδίασο Τμὺ5 Ἡθηρβίθηρ. (Βεϊΐτ. 
ἴϊ. Ρ. 116 αμὰ ΟἸγίβίοὶ. ἢϊ. ῥ. 9) Βὰβ τρΉ ΠΥ οχρ]αἰμθα ΟῚ 
ὙΠΟ. πιοϑὶ ἱπίουρυθίουβ ἤδνθ 80 ΟΥἹΘνΟΌΒΙΥ ταϊβαηἀογβίοοά, ὑπαᾶΐ 
βοΙη6 Παῦβ ἰβίκθῃ 10 [ῸΓ βθογδὲ Ὀ]ΔΒρἤΘΙΩΥ ἀραῖηδὲ αοἀ (Ο(}ι8]4., 
57.) ατοῦ., Ο]6γ.), οὔουβ ἔῸΓ σοταμη πρ᾿ δο(8 οὐ ἐγθϑοι συ (ρόν- 
ἤαε ὀσογιὲ γ68 φιιαθ ποη γϑσίαθ ὁγαπὲ ἐπὶ ζθλουαπι. (468. ἐξέδ8. 1. 
505), οὐ γ8 8111}, ἃ8 668.) 0 {Π6 ΘΟ Π. 88ῖοη οὗ βθοσοὺ 8118.---- 

«Απά θα} ἐπθηι αἰ αγβ οὗ πρὶ ρ]δο68 ἴῃ 4}} ἐμ οἷν οἱ168. ὙΠ6 
δαῖμον οὗ ΟἿΣ ὈοΟΙΒβ [88 ἰπάθεα τηρηϊοηθά ποιϊμίπρ οὗ {μ8 ἴπ [Π 8 

᾿Ὠἰβέογυ οὗἉ {118 Κίπραοιῃ ; Ὀὰὲ ἔτοπι {Π|6 1Π|6ρ8] οΔΠ  νουβῃρ ἱπίτο- 
ἀυςοὰ Ὀγ {πῸ Κίπρβ ἴδ τηᾶῦ 6 ἱπίοσγθά, {παὸ [π6 Ῥθορὶθ α͵8ὸ 
ΤΘΟΚ]ΘΒΘΙῪ [Ὁ] ονσθα ἐπὴν ἱπο ἱπαίϊοηβ ἰπ [π6 δγθοίίοη οὐ ἐμεῖν οσῃ 
αἰτατβ οὗ {π6 Βϊρἢ Ρ]δοθ8, σοι οου]ὰ ποῦ θ6 Θῃ ΓΟ Βαρριοδββοά 
δνϑη ἴῃ Ψπάαἢ, ψΠοΓΘ {16 ἰθίαρ]6 ἀηὰ ἔθη ρ]6- γοσβηΐρ βαποιϊοπϑά 
Ἐγ {Π6 ΤἸωογὰ Εἰπιβο! δ σσοσ 5111} οχίδηΐ, που ρὰ {Π|| αἰνᾶγβ ἂὲ Πθδῃ 
δΔηά Βοίμ6] γγϑῦβ δ]80 ποιιίηρ Βαϊ ΓὴὩ» 1 ΚΙ. χίϊ. 81, ΤῈ6 

ψΟΓ 5 τεοαστηρ ἴῃ χυ !. 8, “ ἔτοσῃ {Π8 ἴονγου οὐ [Π8 νγδίοῃπιθῃ ἴοὸ 
1Π6 [Βπορᾶ οἰτν,᾽ ἅγ6 ἃ ργόνθυθ!αὶ ἀθβουιρίίοη οὐὗὨἨ Ὁπὶνουβα γ, ἃ8 
ΤῊ ΘΟ 88 ἴο 58Υ,, ἔτοτα {π6 β:24}}6δὺ ἐόν ΟΥ̓ διηἶοθί ἰο [Π6 στοαΐοβϑὲ 
οἰμῖε8, ἴῃ 4}1 ρίδοθϑ συ μοτθ θη ἀνθ]. Ὁ ὑηγοὶ 15. ἃ ΤΟΥ͂ΤΟΣ 

Βα: ἤν πιο Ρῥγοίθοιίοπ οὗ {Ππ86 ἢοοϊκβ ἴῃ Βῖθρροβ δα ἀδβοσίβ, 2 
ΟἸγ. χχνὶ. 10, Οῃ ν. 10 οοπιρ. 1 ΚΙ. χὶῖν. 28,---. 11. ΓΕΥ͂ΡΕ 
προσ ρ ψ]οκοα ἐπΐηρβ ἴο Ῥγόνοῖκο μον δῇ ; {118 τϑίθυβ ἴο [Π6 
518 οἱ Ἰ4οἸδίσΥ.---Υ. 12. Ὁ (αχὶ. 21, χχίῃ. 94; 1 ΚΙ. χν. 

12, ΧΧΙ. 26) 15 ἑακϑὰ πὶ 1ω6ν. χχυϊ. 80, απὰ Ὀροαΐ, χχὶχ. 16, 
τ ἃπα ἀθποίοβ ποῖ δέθγοονθὶ, δον ἀἰαϊ, ἱπιρινῖ, ἃ8 ἴῃ6 ἘΔΡΌ. δχρ]αΐῃ 
1 (566 6168. ἐΐ8. 1. 287), θα βγϑί, βίοῃθϑ, βίοπμβ τη88868, 88 1Π 6 

ΟἸμιαιά. ἰοΐυ., Εν. νυ. 8, νἱ. 4, δῃᾷ τπι ὅτ. τσ ϊαρίάοο, σοῦ νἱ. 
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11, π6 βίοπιθβ 8πα ϑίοῃβ τη88868 ἀβάϊοδίθα ἐο [88 σοΐθ, ἐπ βίοῃθ 
᾿ϊηδρῸ5. ΟΥ̓ 1[π6 ροΐάθ, 4517 ἴπ ἃ οοπίθιηρίποιβ βθη86 186 ροάβ 
τποπίβοῖνθθ. ΤῈ οτἱρίηαὶ τηϑαπίῃρ 15 51}}} ὀν! ἀθηῦ ἴῃ Τμον, Χχνΐ. 
80, “1 ν1}} ἀθβϑίγου γοὺῦ ΒΙρἢ ῥ]αςθθ, ἀπὰ οαὐ ἄοννῃ γοὰὺ 8 
ΡὈΙΠατβ, δμα οαϑὲ γου" ΟΑΥΟΔ8868 ὍΡΟΙ [Π6 ΘατοΆ868 ΟΥ̓ γΟῸΓ οὐρὰ 

ἀθδά 5.016 τη85868 ;᾽ {86 γα 8: θη ἰο [Π6 βρη βοδίίοη οἵ βοάϑβ 5 
8βόσῃ ἴῃ Ποαΐ. χχίχ. 16, “πὰ γ8 ἢᾶνθ βθθπ {Ππ|ϑὶν δθοιηϊ πδίϊοηβ 
8πα Ὀγτ οἷν ΓΝ ἐδμοὶν ροάβ, ποοά ἃηά βίοῃθ, βι [νοῦ ἃπᾷ ροἹά, 

σι ἶ ἢ τσοσθ τ ἢ {μποι. Βοβίἀθβ {π688 ρ]8668 οὐ ἐμ Ῥβηίαίθαςς 
186 ψογᾷ σου γ8 ΟὨΪΥ ἴπ [Π6 ραβϑασθβ αυοίαα ἔοι οὐ ὈΟΟΚΒ ἀπά 
ὅ6γ. 1. 2, ἃ Π4 νΘΥῪ ἔβα θηΕ]Υ ([ὈΣΕΥ Ὀτα68) ἴπ Εζθκῖθὶ. Οομρ. 
Ηᾶν. οὐ ἘΖεϊς. ῥ. 7ὅ ἔ.---Τ Το πογάβ, “' βοσθοῦ {Π|6 Τωμογ δά 

βαϊά απίο ἐπ 6πι, Ὗ6 5148}} ποῖ ἀο {μῖ18,᾽ 41}46 ἴο ραββαρββ οὐ {86 
Ιανν, ἃ8 Εἰχ. χχ. 2 Ε΄, χχῖ!, 18; 1μον, χχνὶ. 1, οίς.--Κῦ. 18 ἢ Βα 

188 Τιοτὰ ἀϊά ποὶ γϑϑὶ βαι188Ε64 σι ἐπ6 ἴανν, θαΐ (οβι 1864 ἀραϊπϑὲ 
[5γδθὶ δπᾶ Ψυάα! ὈῪ 411 ἷ8 ργορῃβίβ, δῃα δάτηοῃβῃθα ἐἤθτη ἴὸ 
ἵστη ἔροτη ἘΠοὶν ΟΥ1] νὰ γ5 ἀπὰ οὔβοῦνθ ἢΪ5 ΘοπιπηδῃἀἸη6η 8 : ὨΘΥΘΓ- 
1861688 ἘΠ6Υ Βροαυκοηθα ποῦ, Βαγάἀθηθά μθυμβο]ν 68 ἃ8 {πεῖν ἔδΈΠ 68, 
το]οοθά ἘΠιδὶγ σοτηπηδπἀπιθηΐβ, [μ6 οονοπϑηΐ δηά [ἢ6 [οβΕἸΠΠ ΩΥ οἵ 
ἴο 1ιοτά, ἀπά νγϑηῦ δῇδσ ναΐῃ ἴά4οἿβ ἴο ννουβῃρ Πθ. [Ι͂π ν. 18 
υάΔῃ ἰ5 παηηθᾶ σὴ] [Βγὰ6], Δ Ποαρὴ Πογθ [Π6 οαα868 οὗ 1586} 8 
τοὐθοϊΐοπ ΟὨΪΥ͂ ΓΘ ἀπῇ] 464, ἴο ἱπεϊπηαῖο Ὀοέοσο παπά {π6 {8 ἴου- 
ἰὰη6, ἐμαὶ Φυάδἢ αἶἰβο νγὰβ8 ργβραγίπρ' [Ὁ ἈϊπηΒ6}} ΔΙ ΠΟῸρΡ 18 
τοϊθοίΐομ ΟσουΣΓΘα ΟὨΪΥ δὲ ἃ βαρβοαιθηξ ροσῖοά, α8 18 τποσθ ἀΐ8- 
ΤΟΙ Ἔχργθβϑθά ἴῃ νν. 19 δπὰ 20. τῆ 9 ἘΉΡΡΙΧΟ ὋΞ 

(Ἐγ 411 ἷ8 ῥργορβιϑίβ, βυθυῪ 8661.) ΣῊ 5 15 ἀρρϑπάθά ἴἰο ὡ- 
ἌΝ ἴ0 ΘΧΡΓΘ88 δι ρ ΔΕ 8}}γ [Π 8 σγ0196 οὐ ἐπ ργορἢθίβ οὗ βυθῖγ 
Κιπά, οι {πὸ Τωρογᾷ μὰ 50πῖ βῖποθ {Π6 ἐϊπι6 οὗ Μοβεβ. ΤΠ 

ϑημθπἀαϊίου ἐπα ΓΘ ΌσΘ ρσοροβοα Ὁγ ἔνν. Κυ. αν. 296 δπὰ Ηρ, 
Βρτ. ἀ. Κυὶϊ, Ρ. 127 γὴγτ- ΞῚ νϑ3)- 9 18. ἉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΎ; ΔΙ ΠΟᾺΡΉ 

118 βοιῃ 48 νν6}} ου δοοοαπηΐ οὗἉ 1[8 ΘΑ 81 6588,) οοηρ. ΜΓ. αὐ ἢ. ἰ.--- 
Υ. 14. ΤῊ6 νογά, ΕΊΣ ΓΝ Ἰρν “ {ΠῸΥ Βαγάθηθα ἐμοῖς 

ὭΘΟΚΒ8, γγατο 58:18 προκοα,» ἀγὸ ἀογῖνοά ἤοπὶ Ὠοαΐ. χ. 10, δὰ 
[ογπιρά ἴδον [8 ρῇγαϑθ ΗΝ τῶ» «ἐρῈ ἃ Βαγὰ προῖς, β  πθοκοα," 

(ἂς. χχχίϊ. 9, χχσχὶ. δ, χχχῖν. 9; Πϑαν. ἰχ. 6---18, χχχὶ. 217).--- 
Υ. 15. Τὴν ρίιγαβθ, “ {Π6Ὺ νηΐ δῇῆθι νδῃ!ῦ δηα Ὀθοδτηθ νδΐῃ ἢ 
(ϑεν. 11, 6) ἀθποῖθβ ἔμ8 πα] 1 οὐ τ[π6 πη01]9 19. 8δη4 8118 ψῖτ 
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τοξρδοῖ ἴο ἴῃς εἰίοῦ οπά οὐ πιδπ, ᾿ἶ8 τοϊδείοη ἰο αοὰ, Α11 ἐμαξ 
ἸΏΒ ῬΓΌΡΟΒΘΒ οχοθρί (ὐοά 88 {Π|6 οδ͵θοῖ οὗἁ ἢΪ8 118 ἴβ ὈᾺΠῚ (οοσαρ- 

Τοαϊ. χχχιῖϊ. 21), (8 ἸάοἸ ΑΙ Δηα 6848 ἴο νδῃΐευ, ἴο βρί τἴξααὶ δοά 
ΤΩΟΤᾺΪ οοτγαρίίοη, Βοτα, 1. 21, ΤΏ ᾿αβὲ σπογάς οὔ 1Π8 νϑῦβθ 
ΧΟΡ ἴο μον. χνἱ!, 8.---]ῃ νυν. 16 ἀπά 17 [Π6 ἰάἀοϊαίγοιβ σουγεο 
ΟΥ̓ ἐἰιο 1ϑγά6 11:68, [88 τγουβῃΐρ οὗ [89 σα ῖνοθ, Αβῇοσαῃ ἀπά Βμαὶ, 
δηἃ ΟΥμοΡ δι ρουβε ουβ ργδοίίσθθ, ἀτὸ ΠΠΚουν δ ἀοβογιθρά πίῃ 
χοίθυθηοθ ἴο [86 ναγηίηρβ οἵ ἔμο Ῥαεηϊαίοποὶ, ἀραῖηϑί ἔπεα. ΤῊΘ 
βοϊάθῃ οαἶνοβ (1 ΚΙ. χὶ!, 28) ἃγθ οδ]]οά ΠΡ αἴϊνος ΕΣ. σχχὶ! 4, 

Β; Πϑαΐ. ἰχ. 12---117. Οη Αϑβοσδὰ δηα Βδδὶ] οοπιρ. 1 ΚΊ. χνὶ. 82 ἔ, 
-ΟΥ̓μο πουβῃρ οὔ [16 ν᾿ 018 ποδί οὔ ἄθᾶνθῃ (5 π,)τλοοη, Δα βί8 5) 
μοί Πΐηρ Θσσμ 1 πῃ {Π6 λέδέονν οἵ {Π6 Κίπράοπὶ οὗ {Π6 ἔθη ἐγῖθ68 ; {115 
ΥΟΥΒΕΙΡ ἰΒ ἢσϑὲ τη ϑπεοη θα 88 ἃ ᾿ιἰβέοτίοαὶ ἴδος ἀπάθν Μδπαββθὴ (χσὶ, 
8.) Ουὖν δυΐδπον ἢδ8 ἴθ γθ τρργοὶυ Ὀογγονγθα [Ππ6 Ὄχργθββϑίοῃ ἔγομι 
Ῥϑαΐ, ἰν. 19, ἀηά χνὶϊ. 8, σι τποὰῦ τηϑδηΐηρ {ΠΟΣΘΟΥ ἴο ἱπαϊσδίο ἃ 
παν, ΓΠΟΌΡὮ ποῖ ρτον] 5} τηθη οποά, Βρθοὶθ8 οὔ ἸΔο]αίτυ διηοησ 
186 ἴσῃ τῖθ68, 88 {Π6 Πποβὲ οὗ μϑάνθῃ τννὰ8 ἱπάθοα πιρ] 11 πγοχ- 
Βιρρϑά ἰπ Βδαὶ δπά Αβἤδγαϊ, ἃ8 ἀἰνὶη 1188 οἵἉ 5: 4θγθαὶ ρονϑῦ ; 868 
οἢ χχὶ, 8. Το σ]οῖθ ἤγβε [4] οὗ ν. 17 ἰβ βοσηθά δος θθαξ. 
χνἱ!. 10, σ]θυθ ἐμ ψνουβεῖρ οἵ ΜΟΙ βοι. ἰ8 ῥγομ! δἱΓοα ἴῃ ςοπΐαπο- 
ἀίοι νεῖ βοοίμβαγὶπρ δηὰ ἀϊν! παιϊοη. ΝΟΙΠΟΡ 18. {ΠῸΥΘ ΔΗΥ͂ 
τοθηζίοη οὗὨ {Π6 ψνουβῃ}ρ οὗ ᾿"Μοΐίθοῖ ἱπ [π6 ἰδίου οὗ {86 θα 
ἐγῖθο5 ; Ὀαΐ [δ ΤΔῪ 5881}} ἢᾶνθ ἀρρθαγϑά δ 1θδϑὲ ἤθσθ δῃὰ ἔῃϑτα ἴῃ 
118. οἰοδίηρ ρϑιϊοά, σβθη ΑΠαΖ ἱπιτοάποοθα ἴδ 4180 πο Φυ 648 
(τνὶ. 8.) ὈΞΡ βοοίῃβαγίπρ, μαντεία. ὴ75» ἡ ΐοἷι 18 αϑρὰ 1 ΚΊ. 

Χχ. ὃ8 'π ἃ τύπωι 5686, ΘΟΠΊ68 ἔΓΌΤΩ τι» ἃ βεγρθηΐ, ἈΠ ΤηΘ8Π8 

οπιθπ, 6 ϑογρθηξίδιιδ ροίογθ, Ὀμΐ 1ἰΒ ἴμθῃ υβαὰ οὐ ἀϊνὶ παίϊοπ ἴῃ 
σοπογαὶ. Οὐταρ. Βοοῖ. 4] 6γος. ἱ. Ρ. 20 Ε΄, σβογθ [86 ἐοβυϊπιοηΐο5 
οὗ [π6 ἀποϊθηΐβ οοποογηΐηρ ὀφιομαντείω γα οΟἸ]Θοἰο4, ἀπά Ἠδηρ- 
δίθῃῦ. ἃ. ἰ6βοῖ. ΒΒ ῥ. 122 (.---Οοποογηην ΠΡΌΓΝΙ 868 οα 1 Κι. 

χχὶ. 20.---ν. 18. “Το ἐτῖδο οὐ Φυάαῃ αἴοπθ᾿" πλθᾶπῃβ {πὸ Κίηρ- 
ἄομι οὔ πἀ4}, 866 ἀρονβ Ρ. 17] ἢ.--τντνν. 20 ἀπά 21 δγβ ἃ ρᾶγϑη- 
τοεἴςα] Ἔσχραπαίίοη οὗὨἨ [86 βοπίϑθποθ, " ε Ἰοδ οὐ]γ ἔπ {τῖδ6 οἵ 
Ψυάαῇ δ]οπθ," παιμοῖν, αὖ ἐπᾶὲ {{πλ6, ἴὸν αϑοζισαγαβ “6ἋΔ}} αἶδὸ 
ντὰ8 οὐδὲ οὔ-, Ὀοοασβ6 ἢ6 [Ὁ] ονγθά 6 βιαίαίθβ οὐ 15γβθ], οοτρ. 
«ἢ. χχῖν. 8η4 χχν. ΠΑΝ »π 5 8}1 1βγϑδὶ οὗ [π0 ἔννεῖνϑ ἐγῖθ68, 

ποῖ ταογοὶν ἐπ (θα εὐἴθοα ἀβ 5. Βοδη,, Οα]π., αμὰ οἴμοῦβ {Π1ηΚ. 
Τῆς 1 (τ. 21) ἰα οοῃπθοίεα τί ν. 18,---ἰἶθ Ἰμογὰ οαδὺ ΟΠ [βγδε], 
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οηἷγ 7πδαῃ τοαιαϊποᾶ, {0 15γδο] δὰ τοπὶ ({π6 Κίπρσάοιῃ) ἔοι 
ἴα Βομθθ οὗ θανϊά, 1 ΚΙ. 81, χίἱ. 20.---ἰν τὴ 18 ἴο Ὀ6 τοδά 
ΝΥ ΠΌΤ ΣΦ ἼΣ ΞΞ ΤῚΣ [Ὁ Ἴν “6 τηδάθ ἰοὸ 66, σίνθ αν" 

[8αὲ 18, ἄγ ΑὙΑΥ [5Γ6] ἴσοπὶ (μ6 ᾿οσά, ΤῊ ᾿Κορὶ τὴ δἶνοβ 

186 8ᾶΠ)6 Β6Π86, Ραΐ 8 ἃΠ ἸΠΠΘΟΘΒΒΑΣῪ φηθηάαϊίοη.---Ὑ, 28. 
ΤῊ τϑῖποναὶ (ὉΠ) οἵ τεὐθοϊίοῃ ρωτι ν. 20) ουα οἵδε 516}} 

οἵ ἔϊι6 Τιρογά β'ρῃῖβοβ ἐπ6 δ ο] ἴοι οὗ τἶο τοϊαιίοπ οὗ δτασθ, ἱπῖο 

τ ΙΟ. 1η6 Ἰμογὰ μδα δηίογοά τὴ 15γαθὶ θγ μἷ8 οονθπδηΐ, {Π|6 
ὙΠ άγανγα] οὐ Η18 σγᾶσβ, [Π6 ὨΘΟ ββαΎ ΘΟΠΒΘΑΊΘΗΟΒ Οὗ ΜΠ ΙΘΝ γγᾺ8 
186 ΘΧραϊδίοι οὗ 16 ρθορὶθ ἔτοπι [π6 Του 8 ἰαπά, ΤΠ ΐ8 δχρηὶ- 
βἷοπ δμἀυγοᾷ “( ππίο 118 ἀ44γ,᾽ {παι 18, 80} Ἐμ6 σοτηροβίηου οὗ 
ΟἿ ὈΟΟΚΒ." 

1.Ὰ8 (86 Ηδῦγον “τὺ {πὸ ἴμο ἀοττάδῃ δ᾽8 (πη{1}) 15 ποὺ αἰ σδγβ ὑβοὰ ᾿ς ἽΝ 

ν 

ἷπ δὼ ΘΧΟΙυδῖγΘ 86186, Ῥαὲξ οἴοῃι αἷβο αρβέγδοίβα ἔγοπι ἐμδῖ, τυ σἢ 1108. ΄ 
Ῥεγομᾷ {86 ργθβουῖρεᾷ ἐδγηιίηιβ σα φίδι, ἰὰ ὈΥ͂ ΠΟ πι68Π8 [0]]Ονγ8 1ῸΠ} 
186 πογᾶβ, “ΤῊ [μογὰ τοπιονϑᾶ 1βγϑοὶ οὐ οὗ 18 βρὲ. ., 
ἀπε ιλῖβ ἄαν,᾽ (μὲ (Π6 ἐθῃ ὑγῖθο8 σοίασποα ἰο {ποῖ πδίϊνο ἰδηᾶ δου. 
180 ἔπι οὗ {μ6 Θοτηροθίϊοη. οὗὨ ον θοοΪκΒ ἀθοῦὶ (16 τη] 4416 οὗἨ 186 δἰχίμ 
ΟθηξΙΓΥ 8.5. Ὑοἱ 88 {16 σδῃ {86 ορροβὶΐθ ψ 6] Υ βργθδᾶ ορίῃλοα Ὁ 
οἰ Ὁ] βμο, παι οὶγ, {μαὺ ἐπογ ᾿νε πηίο {18 ἀδΥ 88 ἃ ςο]]ϑοίϊνο θοάῪ 
ἰπ Π9 οχ 6. [1 18 τγ}} Κποννπ, ον οὔϊθῃ πιθη μᾶτο τβῃθὰ ἰο ἀ18- 
ΟΟΥΘΓ 186 ἔθη ἐγ 68 ἰοῃρ' τορδγάθα 88 ἴοβί, ποὺ ἴῃ 86 πιμηθσοῦβ 76 18}. 
ΟΠ ΠΕ 168 πὶ {μ6 βου οὗ Ατδρία, πον ἴῃ [πἀϊα, ρει τ] ἀῃ 
Μαΐδθαγ, ποὺν ἴῃ Οδίηδ, ΤατκΚορβίδη, δηὰ Κι ββ την, οὐ ἴῃ Αἴ ρβδηϊβίδη, 
(868 {6 φγοοῖβ ἰὰ Εἰ οτ᾿Β Εγάϊ. χ, ρ. 246), πᾶν, ἰπ Απιϑσίοα, ὑπῈ] 
τοορῖγ θὴν ασδαὶ (([Π6 Ναβίοσίδπβ οὐ [88 θη ἰγῖ068) ἐβουρης μθ δὰ 
ἰουπὰ ἴμοπὶ αραὶπ ἴῃ (86 ἱπάδροπάθπι Ναοβίοτίδῃβ δπᾶ «7ζενν8 ᾿ἰνίηρ 
ἈΠΙΟηρ' {μθ ; ὙΒΘΡΘδΒ οἶμοτθ, δὲ Ἦ :ἰβίυ8 (Δεκάφ. ο. ἷν. Η..), ὦ. Ὁ, 
ΜΙοΝ, (6 οαϊϊὲο ἄδοοτα ἐγ. φοιιτα. 111,} πᾶ δβι]γ ΒοΡίπβοπ ἱπ (86 
ἐποδίῖ86 ({π6 Νοβίοτίδηβ, οἰο., Νϑὺν Ὑουκ, 1841) ᾳυοίρα Ὀγ Ἐϊ ον 1. Ρ. 
4 ν. 288, δηὰἃ ΟὨΪΥ ἐμθηοθ ἱκπονῃ [0 τηθ,. Θηἀθδνυουγοα ἰο ῥγονθ, ἰμδί 
(δον μα Ὀϑϑ ἰοηρ' βίποα 1οβί, ὑδγέ]υ Ὁ Ὀαίῃρ; ταϊῃρ]θᾶ ἴῃ 89 ΒΑΡγ- 
Ἰοπΐϑ οχὶ]6 ἢ ἔμ6 568, δπὰ ἰο βοηιδ δχίθηΐ αἰϊδομοᾶ ἰο [86 οχσίϊεβ 
᾿ποῦρᾷας Ὀδοῖς ὈῪ Ζογαθθαῦ6ὶ δὰ Εἰστὰ ἰο Ῥαϊθβίϊηβ, Ῥδυηυ δἴουσαγὰϑ 
ὃγ ἱπέοττιϊχίαχο τι ἐμ σοτηδἰπἰηρ; 7905 τΓ10 σσοσο βοβίίοσθὰ ονοῦ 4}} 
(9 νουἹὰ ἴλας ἐμ ἀρδίχαοίοῃ οὗὨ Ψογαθαίθπι ὈῪ Τὐΐαβ, δπᾶὰ Ῥδγιυ ὈΥ 
ἐοαγογβίοῃ ἰο ΟἸγ δ δηϊγ, 80 ὑμδὲ 811 αἰὐοταρὶβ ἐο ἀΐβοουθσ Δ ὙΒΟΓΘ 
{δο τεταδί πᾶν οὔ {86 θη ἐγῖθ68 ᾶτ γαΐπ. ΤῊ8β νίϑυν 18 οοσσβοῖ, δ ΒουΡ ἢ 
8 αἄγοοδίθ [88 τηΐχϑᾶ 18 νδ]!ἃ στουη δ πὶ τοῦθ ἐμὲ ἐβ ἀμίθπδ 8. 
ον Ἰξ τ δοπβίδδν ἐμ δγρυαυλθηὲβ Ὀγοπρὐ ἔοσυγασά ὈῪ ταδὶ ἴῸ Ηἷβ 
Ἀγροιιοβίβ, (α), ἐμαὶ τὸ βαᾶνθ ποὲ ἐμ 58] 1 βίθβί Ὠὐλδίοσί δὶ ἐγδοθ οὗ [86 
ἴθ ἰτἦρο8 βανίηρ ονοῦ ἰοΐξ Αδβεγχῖα, (Ὁ), ἰμδὲ ἔπ6 αἰ ποὲ στρίυσῃ ψ τὰ 
ἴδιο χϑξαση ἔτοτι ἔμ6. ΒΑΡΎ ]οπΐβ8Ε οαριἑνίεγ, (0), ἐμπδὲ [ΕΥ̓ τγθσα 8ι}}} ἑσαπᾷ 
ἴῃ (09 ἰδπιὰ οὐ (μοὶς Ἂχὶὶο δοοογάϊηρ ἐὺ Φοβθρῆτβ (Απίΐᾳ. χί. ὅ, 2) ἴῃ 
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ο Ὗν, 24--Α1. Τῆι ϑαπιαγιαπδ᾽ απὰ ἰδεῖν Ἰδοϊαίνψ. Ὑ. 24. Αἴοῦ 

186 Βγβύ, δῃᾷ δοοογίπρ' ἰο Ηΐδγομ. (οιητη. ὁπ {Π6 Ῥγορἢ.) ἴῃ ἐμ ΒΓ οθη- 
ταν, (4) ἀπά, Ἰαβί]ν, {πὲ ἐΒ6ν ψϑγο ἴο (818 ἀΔΥ 1π ἰουτίουυ οὗ ἐμ6 ΟἹά 
Αϑβυσῖδ, ἱπαβηλθαο 88 [η6 Νεβίουδη8 88. γ76}} ὈΥ μον ον δαοοιῃΐβ 88 
ὉΥ ἐδοβθ οὗἨ {π6 716 0.8 ἀν 1 πρ' ([Βοτο ἀγὸ Βθηΐ [βγδ6], δπα πὸ ἀουθὲ οὗ {6 
ἴδῃ ἐγ 68, 88. {ΠΘΥ ῬΓΌΨΘ ὑΠΘΠΊΒον 8 ἰο θ6 [βγδβ] 1065 ὈΥ͂ 811}} τοί πίηρ' 
βουθίϑὶ Μοϑαΐο δυβίοτηβ δηἃ υὑβᾶρο8 ({π0 Ναβίου. Ρ. 118 84); ν Βπά, 
{μδύ (4 οὨΪΥ ῥρτονεβ {μὲ {πὸ Ναβίου δὴ ἅγὸ οὔ «6 νυ 188} αχίγδοίϊοη, θαύ ποῦ 
(Π6Υ 86 σοιηδί πάθον οὗἨ {π6 ἔθη ἐγῖθαβ, ἴον ὑμῖν οὐση δοοοπηίβ 1086 ὑμοῖτ 
Ὑγοῖρ ῦ ἔγοπη {86 ἴδοί (Παὺ (Π6 «678 οὗἨ οἰιϑὺ δοππίτγ 68 ῥγοΐδββ {86 βδῖηθ 
οὗ ἐδαιιβοῖνθθ. Εδγίμον, {π6 δἰαίθτηθπίβ οὗ “Ψοβορῆυβ ἀπά Ἠΐϑγοη. (0) 
οδηποῦ θ0 τεραγάθα 88 ἰδίου δ! ]ν δοογεαϊ θα ἰθΞ ποῖ 88, Ὀαῦ ἃΓ6 ΟὨ]Υ 
ΘΟποΙ αβῖοηϑ Ὀ.}} οα 086 ὁπ6 μπᾶ ὑροι {86 1] ῸΓ6 οὗ ἀϊβεϊποι μἰβίονιοαὶ 
δοοουπίθ οὗ {886 τϑίασῃ οὐ {π6 ἴφῃ {1868, οα ἐπ οὐδοῦ μδῃᾶ ἀροη {86 
ἔαοὶ (αὐ ἰπ [86 {ἰπη68 οὗἉ [ἢ680 τυ θ6 γ8 ΤΥ «0608 ΟΥ̓ [Βγϑ} 168 ᾿νοᾶ ἱπ 
Αββυστῖα δθᾶὰ Ῥογβῖδβ 850. τηυοῇ 8180, ἀπ πὸ τηογθ, ἔΌ]]ουγβ ΠΌτα {86 
ϑαυἴηρ᾽ ἤγοπι Κίηρ Αρτίρρα τϑρογτίβα ὈΥ “7 οβορῆυβ (46 δεϊϊ, «Γᾶ, 11. 
10, 4), ποὺ ἰο θυϊ]ὰ ἴπ {Π8 οφομίοπιρ!αἰἶνθ γονοὶῦ οἢ τοὺς ἐκ τῆς ᾿Αδια- 
βηνῆς ὁμοφύλους δῃᾶ {πεῖν οἷά. 1,450}, τ ἰ ἢ τοραγὰᾷ ἰο (Π 6 τϑΆβοη8 
α διᾷ ὃ, ἴ[μ6 πδηΐ οὗ ἀθβηϊία μιἰβίοτϊοδὶ δοοοιπύβ οοποθγπΐηρ {86 τού Γη 
οὗὨ [86 ἰδη ὑγῖδ68 οδπποῦ ῬΧΟΥ͂Θ ΤΟ ἢ 88 δὴ αγσιιπιδηζιτη 6 8ιἰοηἷο, δὰ 
ἴ8, Τηογθοσθῦ, ΘΚ πϑᾶ ΟΥ̓ (86 ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ ργθϑιρροβιἐΐοπ ᾿γίηρ δί {86 
Τουπααίίοη οὗἁ ἱΐ, ὑμαῦ {π6 (θη ἐγ 068 ΠΘνοΡ οδπ16 ἰηίο οσοπίδοι τῖ τ} (Π6 
76» οαγτῖθα ΔΎΤΔΥ ἴπ μ6 ΒΑΡΎ ]ο 8 οχῖϊθ, θαξ τοπιδί ποθ πητηϊπρ]οᾶ 
ΔΗ͂ βοαιθβίογοα ἔγοτῃ ἰμθπι, δηᾶ οου]ὰ ποὺ μᾶνθ τοίυγηθᾶ, 1 ποῖ τὴ ἢ 
ΖεουυθΌΑθ6] δηᾶ Εἶτα, δὖ ἃ ἰαίθυ' ρουϊοᾶ ἰο ἐπιοῖν ἐδ Β σπᾷ, ΤῊ ῥγὸ- 
ἀϊοίϊοπβ χαοίοα Ὀγ ΒΕ οΓ, Ρ. 250, Ρτοῦ Δ Ό]Υ δον Βοδίπβοη, ον. 1. 4, ὅ, 
17,19; ΕΖΟΚ. χχχυῖ. 11 π᾿, 88 γγ6}] δ8 ὑπ6 Ῥτγορμβίϊς βθηίθποθ οἰϊϑᾶ. 
ἘΥ ὙΥ ̓ἰδῖυ ἢ. ο. 6. ν. ὃ 11--- } ; 18. χῖν. 1; Μίς. 11. 12; «06. 111.. 20, 
χχχ. 8 ἢ, χχυχῖί. 7 ἔν, οογίδίὨ]γ ῥγονο νοῦν {1{{16 ἴον [Π6 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ΟρΙπίοῃ, 
Ῥθοδῦδα {ΠΟΥ͂ ΤΘΙΟΥ ΤΠΟΒΌΥ (0 {π6 Μοββίϑηϊο Εἴπη68, 8πἃ ἀγὸ ἰο δ6 ἀπᾶθγ- 
Βίοοα ἴῃ ἃ βρὶ γί] βθη88 ; δαΐ ἤτοτα {Π6 θοΟΚΒ οὗ Πδπίοθὶ, Εχτα, Νϑ6- 
τοΐδῃ, δηᾶ Εβέμον, (Π 8 ταυοῖ αὐ Ἰθδϑὲ ἄρρθᾶγβ, {μὲ {86 «6 ν78 οαγγὶϑᾶ 
ΔΥΔΥ ὉΥ ΝΕΟΟΘΒΔάποΖΖαῦ γογΘ βοδίζογοα ποὺ τηθγοὶν πὶ (86 ργονΐποθ 

᾿ ΟΕ ΒΑΡΥ]οπΐα, δαΐ ἴῃ ἐπ6 νατίουβ ἀϊδίτϊοἱβ οὗ 1π6 ΟἸ δ᾽] ἄθαμ, ἑουτηου!ν 
Αϑββυτίδῃ, δἴζογνγανᾶβ Ρογβίδη Κἰπράομ Βογοπᾶ {πΠ6 ἘαρΡΗταύθθ, ΒΟΥ ΟΥ 
γαῖ ἢ ἐπ ἀἰβοοπίϊππδηοθ οὗ {86 ἀϊδιϊπούϊοη Καρῦ ἂρ Ὀγ {πὸ ρο]οΥ οὗἩ {86 
Κίηρϑ οὗὨἨ 5γ86] [π6 ο]4 βϑρϑγδίϊοῃ αἶδο πηυϑύ βδνὸ ἀϊβαρρθαγθᾶ, απ ἃ 
οἴοβον θοπᾶ Βδνῦθ ῬτΌυη ἀρ δμοηρ 811 {π6 ἀδβοθυάδηΐβ οὐ «}860Ὁ ἔγοπι 
{Ποῖ σουιθοη ἈΠΒΘΡΡΥ ἰοἱ οὗ ἀἰβρογβίοῃ διποηρ (86 μϑδίθϑη ; βίποθ {Π8 
Ῥογβῖίδῃ Κίπρϑ οουἹὰ Κπονν πὸ ἀἰϑυϊποίίομ θαοίγθθη [βΒγ86}168 πα «1678, 
Δα ἀηᾶον Χο γΧοβ, (86 ρταπᾶ ὙΊΖίογ, Ηδπηδη νυ ἰΒῃ θα ἰο ἀθβίτου 8}1 [ἢ 
76 ».8 (μοῦ τηθγ νυ {Π6 ἰγθ6 οὗἩ Τυάδῃ, θαΐ 411 {π6 ἨφΌγανσβ.) Εδυθοῦ 
186 οαἰοίβ οὗ Ογταβ, Εχυ. 1. 1---4, “ἐ γνβόοθνον 18. διηοπρ' τοῦ οἵ αἰΐ ἢΐ8 
ῬθορΙθ, μἷ8 αοα δ σὶτῃ Εἴπι, πᾶ Ἰδὲ εἶπι ρὸ ὑρ;,᾽ οἰς., ἀπά οὔὗἉ Ατίασ- 
ΟΥΧΘΒ, ΕἸ2γ. νἱΐ. 18, “συ ποθνοῦ οὐ ἐδό ρεορίς οὗ 15γαδὶ ἴτπι ΤΥ τϑᾶ] τὰ ἴ8 
τ] πρ,᾽᾽ βάᾶνα Ρϑυταϊβϑίοῃ (0 8}} 1βγδ 168 οὗἉ {86 ἔγγοῖνϑ ἐγ 068 ἰο τοίασιι 
ἰο Ῥαϊοβίϊπθ, δπα ψῈῸ οουά αββογέ τῖῦ τϑαδοη, ἐπαὲὶ ποπα οὗ {π6 ἔθη 
ἐτῖθθβ δνδι θα ὑμϑιηβοῖγθβ οὔ {818 ρϑυπιϊββίου ὃ 1 ὁ {86 ΘΟὨΈΓΑΓΥ, 
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[6 τβϑιῃονδὶ οὗ (μ9 15γϑβ 068, [π6 Κίπρ Αββγιῖα ἐγδῃβρ᾽διίθὰ ᾿θ8- 
τῇδ οΟ]οιβι8 ΠΑ ΒΘΥΘΓΆ] ργονίποοϑ οἵ Ηἷβ Κίηράοιι ἰπίο {Π6 οἶδ 8 
οὗ βαιμασῖα. ΒΥ {6 γι ΠΩ πιρϑῦ ἰηξοτργθέοσβ ὑπάογβίαπά 

δ8λ] Ππδηθβουν 80 τϑιπονθά 116 Ἴδγδο]ίοϑ, Ῥθοᾶα86 ἢὸ ΟὨΪΥ ἰ8 

ἀτδηΐ γϑιμδυῖεβ, ἐμαὺ “ οὗ 86 80,000, σψβοτα Ογγαὰβ βϑαὺ θδοὶς ἰο ἐμοῖσ 
οουμίτγ, ἰὺ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 8814 {πὶ ὑμΠΟΥ ψγοῦα οἵ {μο86 "Κ ποι Νοθα- 
οἰδάποζζαν μαὰ οαγτϊθὰ ἀυγαὺ 0 ΒΑΡΎ ]οη ̓  (Εν. 11. 1), τῖθα βίο νγο 
ΠΙΔΥ͂ 4180 ΘΟΙαρϑῖο ἱ. ὅ, “ ΤΏΘη τοῦθ ἂρ {86 Ομ θἔ οὗ [80 ΤΑ μοῦβ οὗ - 
ἀδὲ δὰ Βαη)δπιῖῃ, ἀπ [86 ρυίθδίβ ἀπ [ων ύοβ,᾽" οἷς, {8686 νγογάβ 
ΔΡΡΙΥ πὸ ἀουδὺ ἰο {16 πιδ)οτῖν οὗ [Π6 οχὶ 8 το τοίαγπϑᾶ, δηά ῥγονὸ 
(μαὺ [86 ἴδῃ ἰγῖρ68 ἀϊὰ ποὺ γϑίυσῃ ἃ5. ἃ ρθορὶθ ἰο Ῥα]θβίϊπθ, Ὀὰ} ΒΥ πὸ 
ΤΘΔὴ8 ὑπαὺ {π6 ρτοδῦ ὩαηθοΥ οὗἨ τοἰαγηΐπρ᾽ οἰ ἰ Ζθη8 οὗἉ {π6 ἴοσγσιμθν Κίηρ- 
ἄοπι οἵ Ψ υἄδῃ ταῖριῦ ποὺ Ὧδ δοσοιηρδηϊθα νεῖ ἢ ἃ Θοηϑί 46 Γ8 016 ΒοΑΥ͂ οὗ 
ΔΘΙΔΌΘΙΒ ΟΥ̓ ΤΠΠ0 τριηδίπῖπρ' ὑγ10 68; ἃ5 Πἰρμίίοοί (λον. Ηρῦν. ἴῃ. ρρ. . 
αὦ Οὐ" Δαἀάσόπάα αὦ Ο΄. 14; Ορ. τι. ν. 929) δηᾶ ΥΥ τίδίυΒ ἰ.6. Ρ. 846, 
δηὰ Ιοηρ; θοίοσο ἐμθπὶ {6 ἘΔΌΌ. ἱπὰ ὅ'άον ΟἹ]. γδρ. ο. 29, ρ. 86, μανθ 
οοποϊυἀοα ἔγοπη ἐδι6 ἔδοί, (μὲ (86 δύτῃ, οὗἉ [86 ῥῬθγβοῃβ πᾶ :Ά1211108 βορ8- 
γλίοἰΥ παιαοϑᾶ ἴῃ ΕἶΖγϑ 11. διιουηίβ ον ἰο 80,860 ἱπάϊνιἀπ818, τνθοτο 88 
μο ἰοί] Ὡυταθοῦ οὗὨἩ ὑμο8θ σίιο γϑίυσηθα ἰδ βἰαίθα ἴῃ ν. θά αἱ 42,360, 
μεϑ468 7887 βουνδηίβ δπὰ τηδϊάβ, (86 ἰηΐδσγθηςα, ὑμδῦ (ῃΐ8 Βυγρ᾽ 8 ἀθόνθ 
1δ0 ἔλι1]:68 οὗ γυάδιι, Βεαη᾽διιΐη ἀπά 1,ονἱ, τηϑηαιοηθα ὈῪ Ὠδρηθ, ταὶρ μῦ 
ἰᾶγο Ῥθθὴ οὗ 186 ἰθῃ ἰγῖθοθ. ΤῸ {μῖ8 1Ὁ 18 δαάοᾶ, ἐμδὺ (βο80 γγῇο 
τοίαγηθα γοργὰ ἐμοπιβο]γ 68. 88 [Π6 γδμγββθῃίαί γ88 οὗ [86 ἔνε γθ ὑτῖθ 68, 
ἱπδβιαοῦ 848 δὐὖ {86 ἀραϊοδίϊοι οὗ [6 ποὺ ἰθιιρὶθ {Π6Υ οΟΥ̓ΘΡ “8 βἷῃ- 
οἴονϊῃρ: ἴον αὐ 719ναοἱ ἀσοοναϊπρ ἰο ἰΐ6 πιιπιδόν οὗ ἐδ ἐιυοἶυδ ἐγ δ68,᾽ ἘΖν. 
νἱὶ, 17, Τοβο 80 γϑμιγηθὰ ψ τ} Εστα ἀο ἔμ ϑᾶπι6 ἰμίηρ. [π (Ὠ8ηκδ- 
Εἰνίηρ ἕοσ ὑμοὶτ ΒΆΡΡΥ τοίυγα ἰο {ποῖν δι μουϊδηᾶ, (Π6Υ οὔθ ἐωόῖυδ 
διυιϊοοῖες 057" αἷΐ 15 ναοὶ, εἰπεῖν -8ῖ Χ τάτηθ, βουσθηΐγ- βϑυθῃ Ἰδτη 8, πᾷ ὑνγοῖνθ 
μιο-ροδίβ ἴῸ" 8 βἰπ-᾿οδοσιίηρ, 8}} ἴον ἃ Ὀυσγπί- οδσίπρ αηΐο Φϑμονδῖ, ΕΖγ. 
Υἱ, 86. Ἰὐπάουριοάϊν {86 ουθυν δἰ ταΐηρ τηδ]ου ἐγ οὐὗἨ ἴμοβθ ψῈῸ 
τρίατμοα τ τ ΖοΣΆΒθΑΌ6] δὰ Εἶτα Ῥοϊοηρϑᾷ ἰο (86 ἰγ1095 οὗὨ {068}, 
Βοηϊαπαεΐη, δηὰ 1μονΐ, νον 18. ΒΠΠΡΙΥ οχρί αἰποᾶ ὈΥ {16 οοπβί ἀογαίίομ, 
δαὶ τΠ686 Ὀοῖὶπρ; 8. τηυοἢ ΒΒογίον {{π|6 'π 6χῖ]θ, μδὰ γοίδἰ πᾶ τηοτα ἔδιἢ- 
Αγ (86 Ἰοδρίηρ αἴ (86 μοῖρθ βίνϑθῃ ΒΥ (μ6 [μοτὰ ἰο ἐμοῖτ ἔδέβουβ 
ἴμδα ἐμ ἴϑῃ ἐγῖθθθ γμὸ δ Ὀθθη οχι θὰ 180 γϑᾶσβ. Βαὲέ (πὲ {8686 
80 ἴῃ [π6 οοῦγβθ οὗ ἰΐπηθ, αἴϊοσ. (βοβα ψσῇο σϑίυτμβά ἰο ἐμοῖν δῃοῖθπί 
Ιαπὰ μαᾶ αἰίαϊπϑᾶ ἰο ρτθαίδν δςο]ββὶ αϑίϊοδ] ἀπ οἱ ἢ] ργοβροσὶ ἐγ, [Ὁ] νᾶ 
ἴῃ στοϑὺ πατηθοῦβ, γὙ6 ταδί ἰδ ἕροπι {Π18, ἐΠαὲ ἴῃ 186 {ἴταθ8 οὔ ΟἸσὶβὲ 
δη [86 Δροβίϊοβ, 61811160 ἀπά ῬδγΟΪΎ 8180 Ῥθγδθα 6.6 ΨΘΥῪ 4θῃβ6 Ὁ 
Ῥθορὶ θα π ξα ΙΒγδο 68; τ μΐοἢ ροραϊδίϊοη. οὁδηποὺ θῸ ἀογῖνϑα ἤτοπὶ ἐ86 
δεν πῆο τοϊατπρᾶ ἰο 7υἅδοδ υπᾶον ΖοναῦὈΑΡ6] δηᾶ ΕΖτα, Ὀθοδῦβο ἰῃ 0 
δεν οἵ 6 1811160 σγοτθ ποὺ τοραγάθαᾶ ὈῪ ἐμοβθ οὗ π|ἅ:98 88 οὗ θαι] δἱγίὮ, 
{πιὸ τοῦτα ΟΡ 1689 ἀδερίβοᾷ ὁπ δοοοιηί οὗὨ ἐμοῖν δ] 1]1ϑπ οτἱρίη. Βαυΐ 
ἴδοβο ψῃο τοτηδί ποᾶ ἴῃ [σοῖσι οοπηίτίθθ ὑγοτο 80 ἱπίοσιηϊρ] θα δῇξογ- 
πατὰβ τὴ (Π6 99 0)078, ὙΠῸ ΤΟ ΓΟ βοδίζοσοα οὐ 811} ταρίομβ οὔ [86 ϑαστίῃ 
δἴποθ ὑπ6 ἐΐπιθ οὗὨ ΑἸοχϑπᾶθ, δῃᾶ δβρβϑοΐδ]]ν αρῖον [ῃ8 ἀοδβίσιοίίομ οὗ [6 
δονίθ Οπιπιοη γθ ἢ Ὁ ἴδο Ποτηδηβ, ἐμαὲ {86 1αϑὺ ἔγϑοθβ οὗ {86 οἱ 
ἀἰνίϑΐοη οἵ ἐγῖθ68 μάν θη ΓΘΙῪ ἀἰβαρροατοᾶ, 

γΟ1. 11. Ἐ 



δ6 9. ΕΙΝΟΒ ΧΥΙΙ. 24--- 41. 

ταθπίϊοποα ἴῃ ἐμαὶ τ Ὠϊοι ργθοθάθβ Βαΐ δοοογάϊηρ ἰο Εἰζγὰ ἷν. 2, 
Ἐβαυ μά οι Ὀτοῦρης {Π6 Ἀθαίπθη οΟ]ομἶβίβ ἱπίο πὸ οουπίγυ.ἢ 
ΤΉ βιαίθπιθηὶ 1 18 βουραΐ ᾿πάθοα ρθηθγα! ν ἴο τθοοποῖ]θ στ 
ἐμαὲ ργθϑαρροβίϊοηῃ ὈΥ {16 αββαπηρίίοη, ἐπαῇῷ ὁη6 ρα οὗ [Π6 πονν 
ΘΟ]ομἰϑὲβ μα θθθῃ ὑγδηβρδηΐθα 0 β'αμπιατία ὈΥ Κ'.8ια] πιαποβοῦ, ἀπά 
ΔΆΟΙΒΟΥ ὈΥ Εἰβαυβδάάοῃ, ΜΉ ΘΥΘΡΟΥ [Ὁ 18 δὲ [Π6 Βᾶπι6 ὕϊπι6 ἀββαχηθά, 
{πῦ Εβαι δάάοη ἰῃ {18 Θχρβαϊθοη τοπλουθᾶ [π6 1αϑὲ τϑιιηδηΐ οἵ 
186 ἴδῃ ἐγῖθ68, 411 στο δά οϑοαρϑᾶ ἀπγίηρ β΄ μα] δ π βου Β ἴηνα- 
βίο ἰηΐο [ῃ6 τηουηίδίη8 ΟΥΓ ἰπϑοσθββὶ 0] 6 τοίγοαίβ οὗ [86 Ἰδηά, 
ῬΑΥΕΪΨ 180 πὸ ἀουδὲ ἰηΐο  πᾶ8ϑ8, ἀπά Παα Δββθι }]64 ἀραΐπ ἱπίο 
[πὸ Ἰαπὰ δἴοσ [16 ἀδθραῦδατθ οὗ (μ86 Αβϑγυίδηβ (βεΘ Ηθηρβίϑθῃ. 
Βοἱεν, . Ρ. 179.) Βαΐ ἐμ [Ὁ]ονγίπρ οοηβι ἀθυα ϊομβ ἅτ ἃραὶπβὲ 
[815 νἱϑυ ; (α.) ΟἿ δαῖμον ἀοθϑ ποῖ οοῖῦρθὶ ὰ8 ἰο υπάογβίαπά 
ΒΒΑΙ πη ΔΏ ΘΒ ΣΡ ὈΥ [Π|6 "γηγὸνῇ Ὡρ» ᾿μαϑτηιο 88 [Π6 ᾿πίγοάαοίίοη οὗ 

[16 οο]οπίβἐβ ἰπίο (86 απά ἰ8 ποὶ 80 οἸ βου οοπηθοῖθα ψῖἢ ἐμ 6 
τϑιουαδὶ οὔΠο 18γ861168 ἴτοτα 1, (λδ΄ ὈΟΓὮ τητιϑὲ μαγο Ὀθθη οἴθοίθα 
ΒΥ͂ οῃ6 δπὰ [16 βᾶπὶθ Αββυγίδη Κίησ, (δ.) ΟΥ̓ ἃ ὑπνοίοὶα ἔγὰῃπ5- 
Ρἰαπεϊπρ οὗ φο]οη βὲ8 ἰο ϑδηιανΐα πο ἱπάϊοαξίοη 15 δὴν σμοτο Τουμά, 
απ 88 1116 οὗὨ ἃ βεοοῃὰ σὑϑπιουδὶ οὗ {Π6 ραγῦ οἵ [βγ86] {παῦ σϑ- 
τηδὶποά αἴον ΘΒ] τηάπθβοσ. ΤῊ ργραϊοίίοη 18. νἱ]. 8, (μα ψΠΐῃ 
βιχίγ-ῆνθ γϑαΐβ ΕΗ Γαΐπὶ 888}} Ὀ6 ὈΓΤΌΚΘΩ {Παὐ 1 06 ΠΟ ΙΩΟΥ6 8 
ΡΘορῖβ, 16 10 τϑίδυ δοοογάϊηρ ἴο [Π6 βαρροβίδοη οὗἉ [Π588}6γ, Ηθαρ- 
βίθῃ. (ΟἸ υἶβι0]. 1. 2, Ρ. δ6 ξ.) ἀπᾷ οὐμοσβ ἰο {π6 ἐγαηβρ απίϊησ 
οὗ μραΐῃθῃ οοἸοι βῖ8 ἴο ϑατηδῦῖα ΕΥ̓ Εἰβαγ βάθη, ΟΥ̓ ΠΟ τηθϑῃ8 
ΤΘαΌΪΓΘΒ ἃ ΓΟΙΏΟΥ͂ΔΙ οὗ [80 Ἰαβὲ τϑυηηδηὶ οὗ [πΠ6 [8γ86]}068 Ὀγ {18 
Κίπρ, Ὀαϊ ΟὨΪΥ {π6 οοσαραίίοῃ οὔ Π6 σοΠ ΥΥ ὈΥ Πθαῦμθῃ 8ο 016 8, 
γΠ ἢ Ποῖα {6 8118}} τοπηδὶ πο: οὗ {6 ΕἸΡΗΓαἰ τ 68 ἱπιθυτηϊ ρ] θᾶ, 
80 ὑπαὶ ΕἸΡΗγαΐπι οθαβθά ἴο μ6 ἃ ρθορὶθ. ΕὟῸΧ 80 Ἰοπρ' 88 {6 ἰαπά 
οὗ 18γ86] γγὰβ ΟΠ]Ὺ ἀθβο]αῖθ διὰ βογθανθά οὐ ἐμ6 στϑαίεϑδί ρατὲ οἵ 
[18 1βγδ 6} 0188} ρορυ]αίίοι,, [Ππ6 Ῥοββι ὈΠΠῈΥ τοτηδϊπθά ἐμὲ [Π6 6Χ1165 
ταῖρι τϑίαση ἰο (μοῖρ ἔμ υ]απα, ἀπα πἱε [μο86 στο τϑιηδ πο. 

1 ΚΑΙΚαν 88 ἰπδοουγαίθὶυ δχδπιϊμοα {88 ρᾷββαρθ, ἢ μ6 (1π Ρ6]08 
{860}. ΜΙΐΑΤΡ, 111, 8, Ρ. 25) ἀββογίβ, "" ἔγοτι ΕἰΖῃ. ἵν. 2 τγϑ 866 οηἶυ, ἐμδὲ 
{86 ϑδιωηδυ 88 υγουβρροα 6 μόνῃ βῖποθ (86 ἔτη οὗἨ Εἰϑαυβδάδοη, ποῖ 
δ 811, (μαὺ δ 164 8 οοἴοπυ (ὁ ϑδπιδτῖα :᾽" ἴον ἐμ Ῥᾳββαρθ τὰπβ {6 Γ8}1}Υ 
ἴδ, “' ἴου στ, 88. γϑ, βθοὶς γοῦν ἀοᾶ, δυύ τὸ ἀο ποὲ βδογίῆοο ἰο Εἴπω 
βίποθ 86. ἄδγβ οὗ Εβαυβαδάοῃ {1 Κίπρ' οὗ Αββυτίδ, ιὐῦο ὄγοιισῆξ δ τρ 
λέμμον." ὙἘοΥ οου]ὰ πού, (ΒΘῪ 580, βδοσίῆοο ἰο εἷπι μἰἐμοσίο, θθοδαβα, 
186 Βδᾶᾷ πὸ ἰδπῖρὶο οὗ Φοβονδῆ, ὁπ. μία. δοοοαηὶ ἐπ Ὺ ποῦν ὙΙβΒᾺ ἰὸς 
ἰδ ῖκθ ρδτῦ ἴῃ (μ6 Ὀυ]]ἀϊπρ' οὗ (μ6 ἐθπιρ]6. 

ΠΕΡῚ 
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θΘμὶπά ἔογτι ἀραΐὶπ ἃ ρϑῦρ]6, ἀπ 80 ἰοὴρ πιϊρις [βγδ6] 6 8}}} 
τορι ἀθα 88 ἃ Ρθορῖίθ, 88 {π6 9678 ἴπ ἴ[π6 Βαρυ]οηἰβἢ οχ 6 ἀἰά 
ποῦ οϑᾶβ6 ἴο θ6 ἃ ῥθόρ]θ, βϑοδῦᾶβο ἔμϑὺ μδὰ {π6 οϑυίϑιῃ μόρα ὁξ 
τοϊυγπΐηρ ἴο Ὁμοῦ οσσῃ ἰδηα δον ἃ βου ηΥ Ὑδγβ᾽ ὈΔΠΙΒατηθηί. 
Βαϊ αἴοι μϑαΐμιθῃ οοϊοπῖδίβ γεγο βϑε θὰ 'π 89 δοιπίτυ, νΥἱ 
γΒοτὰ {π6 1Βγ86}1068 τοιπαἰηίηρ ἰῃ {Π6 Ἰδη διπαὶσαπιαῦθά, 8ὸ ἐμαὶ 
ἃ ϑαιηδγιἔδῃ τηϊχϑᾶ ρορα]αίΐοη οἵ ἃ ργϑάογαη πα ]Ὺ Ἀθαίμϑῃ οἰνα- 
ΤϑΟίο στον ἊΡ, ἃ Ρ60ρ]6 οὗ ΕἸΡῃγαΐπὶ οου]Ἱὰ πο Ἰοηροὺ ΡῈ βροῖϑῃ 
οἵ ἴῃ {16 Ἰαπά οὗ ́ βγδθὶ. ΤῊ 8 βϑι]ϑπθηΐ οὐ (86 φο]οηἑβἐ8 ἰπ 6116 
οἰ168 οὗἩ ϑατωδαγίδ τηϊρ ῦ ἐμογθίοσα μ6 ἀθβοῦιρϑά 858 [ῃ6 ὑλπὴ6 οὗ [Π6 
1οί4] ἀϊββο! αὔοη οὐ {Π6 ρθορὶθ οὗ Ἐρβιγαΐπι τι μοαὶ [ἢ 6 ΠΘοΘββΥ 
οὗ αβϑυιηΐηρ δὖ [89 Βᾶπ16 ἔϊπη6 ἃ τϑιηουαὶ οὗ [π6 ἰαβί σϑιηπδῃΐ οὗ 
186 1βγ86 1168, οὗ ψμὶοῖὶ λίϑέουψ Κπονβ ποίμίησ. ΤῊ 8 τηυϑί οογ- 
[ΑἸ ΠΥ 6 ἀββαπιρά, 1 [Π16 ἔθη ἐπ 068 ὝΤΟΓῈ γοπλουϑά ἴο {Π6 Ἰαδὺ τη8ῃ, 
ἀπ {π6 ϑαπηαγι 88 γ6 ΓΘ ἃ ΡΌΓΟΙΥ ποδί ]θη ρΘΟρ]6 νἱοαΐ ΔΩΥ͂ 
δαἀιηϊχίαγα οἵ 15γ86 1118} Ὀ]οοά, 48 Ἡθηρβίθῃρ. (Βοεϊίγ, 1. ρ. 179, 
Ἰϊ. Ρ. ὃ 84), υῖβῃβα ἴο 8μιον : θαΐ ἔπ6 ἰπμδάθαμπδου οὐ {μ18 ἀδπιοη- 
βίγαι οη ἢδ88 ὈΘΘῃ ΘΟΗΥΙ ΠΟΙ ΠΡῚΥ ργονθὰ Ὁ αἶαν ({Π|6 ϑαγηδιῖ- 
ἴΔπ8 ἃ τηϊχϑα ρθορῖθ, ἴῃ Ῥ6]0᾽ 5 {π60]. ΜΊΡαΙΌ. ᾿ϊ. ὃ ν. 34 ) Βν 
18 ηῦνς ΤῸ ΔοοογαἸ ΠΡῚΥ το ἀπἀογβίαπα ννἱτ ΤΠ} 18 Εἰβατ- 
Βαάάοῃ, το ἐγαπβρίηιθᾷ ὑ86 ϑατηδν [δ Π8 Δοοογάϊηρ ἐο ἘΠ οἱ οννα 
δοοοπηΐ ἔτοαι Βαῦγοη, Οὐυΐαῃ, ἀπ οἴπον ρ]δοθθ, ἰο ϑδμηιαγία, 
δηά ἅτ ποὺ δἴναϊά (Παὶ [Π6 τν6}1-πονσῃ ταϑηδοῖΥ οὗ {μ6 ϑ'δπια- 
Τἰ᾿Δη5 80 ΒΓΟΠΡΙΥ ἀγροὰ Ὁ Ηδηρβίεμρ. (Βείες. 1. Ρ. 6 8.) νὶ} 
θ6 τηδάβ σοοά αραϊπβέ {Π18 ἐθβεϊπηοηγ, θθοδυβθ [ἢ 6 Θδιηιαγ [Δ Π8, 
ΗἴΚο 411 1ἴατβ, οπ]γ 1164, μη [Π6Υ Βοραά ἰο ραίῃ βοῖιθ δἀναπίαρθ 
Βγ {πεῖν Ἰγίησ. μιν» “δηά μθ Ὀγουρεὶ,» ΠδιμθΙγ, τηθῃ ΟΥ βού- 

(ἰ6γ8, ἔγοτα ΒδὉ6], υυ Β] ἢ τγα8 ἃ ῥσονίποθ οὔ ἐμ Αββϑυσῖδῃ θιηρίτο, 
Ουΐμαι, οἰς. ὙΠ6 βἰξπδθίοπ οὗ ΟΠ) (Σ 73) οἀπποὶ θ6 ἀθίογ- 

τη θα τὴ ἢ οοτίαϊπίγ. Φοβθρευβ (Απί. ἰχ. 14--8, ἀπά χ. 9---7) 
ΧΡ] δΐπ5 1 88 ἃ τορίοῃ οὐὗὁἨ ἵπποὸῦ Ῥβιβία, ἴῃ τ βΐο Ζομαγδβ, ἐμ6 

Οβγου. ΑἸοχ. δὰ Ὁ β)]αγί8 ἄρτθα σῖτἢ Βΐπὶ; 4. Ὁ. ΜΊοΝ. ἴῃ ἐμ6 
ϑρὶοϊί. ἴ. Ὁ. 104 ἢ, 48 ἃ ἀϊβέσϊοι δροὰαὶ Κ᾽ άοη, θθοδιβ ὑπ 6 β'δῃλδυῖ- 
ἴδη8, ἴπ ἃ Ἰοίίου (9 ΑἸθχϑηάθν ἐπ6 ατθαῖ, βαυ, ἐπαΐ ὑπ ΟΥ̓ στ ΓΘ 
(4164 Θ᾽ ἀομίαηβ (οομρ. Φ7.05. Αηΐ. χὶ. 8--θ, διὰ νἱ, ὅ---ὅ), Βὰξ 
ἴη ἐμ ϑωρρί. αα ἰρωα. Ηοῦν. Ρ. 1255 ἔ. ΒΘ Πα τρῃ Πγ ἀραπάοποά 

[88 ορίπίοπ δῃὰ ἀθοϊἀοα ταέμον ἴὸΣ [86 ἰδ, κὐφν» πιοπεϊοπεα 

Ὀγ ΑΡυ]ΐδάα πὰ οὐμον Ατδθὶς ἂμ Ῥδγβίδῃ τι ιοῦβ ἴῃ ες Βαργῖὶο- 
Ἑ 
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εἴδη [Τὰ Κ ἴῃ {86 ἀϊβεγῖοὶ οὗ τη6 Νδῆην Μά]ομα, ἱπ ποῖ Εοβθηπι. 
(ΑΙ. 1. 2, Ρ. 29), ἀπά (168. (ἐλ68. 11. 674) τἱριγ ἀρτθὸ ἢ 
Ἀπ, ἃ8. 1818 ορΐοῃ 88 1π6 σγοαῦοβὲ Ῥγου δ γ. Μογθονογ, ἔμ 6 
δτϑαίοϑε πυπθοΥ οὗ οΟ]οηἸδὲβ τηὐβὲ ἤᾶνθ δοπια ΠῸπι Οὐ}, 88 {86 
ϑδπηαυ δ ῃ8 ἀτ6 οα]Π]6 ἃ 72 ὈΥ (86 ΒΑΡ ΐπβ.- τὴν Αὐδβ 18 

ΡΙΟΘΔΟΙΥ [Π6 88 Π|0 88 γὴν} [ν8ἢ} (χυ]!. 84, χῖχ, 18; [8. χχχίν. 

18), 88 [86 σοῃ)θοίατθ ἔογβ8 186} οῃ ΘΥΘΓῪ ὁ66, {πα ἐπ6 Ανἱΐοβ 
{ταπβρδηΐθά ὈῪ Εἰβασβαάάοῃ τ [πο58, σμοβο Κίηράοῃι νγὰ8 ἀ68- 
ἐτογοᾷ ὈῪ {116 Αββυγίδη Κίηρβ (συ. 84, χῖχ. 18); θα ψῇογο [Π6 
ΟΕ οὗ ἀϊϑυσιοὶ Ανὰὶ 18 ἕο θ6 βουρῇῦ 18 δα} ἀποογίαϊῃ. [κθπ 
(68. ρλὶϊ. ἐλοοῖ. Ῥ. 152) σοτηραγοβ μ6 Ῥμορηϊοῖαπ ΟὙ Ανδῖμα 
(οοΡ. οὶ. Ῥαὶ. ἐ}}. ν. 2582 [) ; ἀπά β8ο ΜΊο. (ϑιρρί. Ρ. 1851), 
Ὀδόδαβο, Δοσογάϊπρ' ἴο ν. 81, {π6 Ανΐϊοβ νουβῃὶρροά ΝΊΡμαΖ, Ὁ 
νος ἢ 140] Π6 απ ἀογβίβηβ {Π6 ρστοαῦ βίοπο ἄορ [Πδὲ βίοοά ἐοσιμοεΐν 
ἴπ [Π6 τορίοῃ Ὀϑίῦνγθοη Βογγίαβ ἀπά ΤΎΐρο}18, ἀπά ἔτοτη ΒΟ ἢ {86 

Τγοῦβ ταροϊνθα {Π6 πϑηθς.- ΑἈΥ̓ 4, ἀορ᾽Ββ τῖνου. ΤῊΪΒ 18 ΨΈΣΥ 

᾿ρΡΓΟΌΔ0]6, Ὀθοασβθ (Π6 Αββυυΐδη ΡΟ] ΟΥ̓ οου] 4 ΟΗΪΥ Βορα ἴο 
αἰλαΐπ 118 ὁπ ΟΥ̓ ΓΔ ΠΒρ] τη (Π6 παι οἢΒ ἰηΐο ἀϊβίδηϊ, ποῖ δοη- 
Ὁραοῦβ Ἰοοα 168. (1688. (οη 15. ἱ. Ρ. 957) δπὰ ὙΊηον (ΒΕ. ὟΥ. 1. Ρ. 
186) ἃ οὗ ορἰπίοῃ ὑπᾶὲ {Π|6 οἰ Ανδὴ 8. ῬγΟΌΔΟΌΪΥ ἴο θ6 βουσὶ 
ἴῃ Μεβοροίαπηΐα, θὰ πὸ ἔγαοθ οὗἉ 1ΐ τϑηγαΐῃβ δἰμον ἴῃ (88 014 
ὙΤΙΘΓΒ ΟΥ ἴῃ {π6 ῥγθβοηΐ οὐὔἹϑηΐαὶ ἱορορυαρηγ. Βαΐ τηῖρξ ποὶ 
Ανδὰ Ὀ6 ἰάθηεῖοαὶ τ {Π6 οἷν Αὐγὰμ οσ ΑΡδὶ (οοπιρ. Βἄβοῃ- 
᾿ῃρ 5 Μαραζ. ν᾿ Ρ. 820), τηϑηθ!οηθα ὈΥῪ ΑΡυϊδάα ἴῃ Ῥεγβίδῃ 
νὰ κ, Ἰγίηρ ὑγθπέγ-βθυθη ρα βαηρΒ ποιί -οαβὲ οἵ Ηδηιδάδη ἴ--- 
ΓΙῸΣ 18. [ῃ6 οΘἸοὈγαϊθα οἱἐγ Ηδηιαίῃ οα {π6 Ογομπίββ, δε6 θουθ 

Ρ. 184.- -ΥΒΌ ϑϑρμανγναίπι ἴδ ργόθδθ]ν [86 Σιπφάρα οὔ Ῥιο. 

ν. 18, {Π|6 ταοβὲ βου οτη οἰ Υ οὗ Μοϑοροίαμηϊα, ρογμαρϑ [Π|6 Β8πι6 
88 ἴπ6 πόλις Σιπαρηνῶν ταθηϊοποά ὈΥ ΑΡγάθηυβ ἱπ Εἰμβοδίϊ, 
γαρ. ου. ἰχ. 41. Οορ. ΜΙίοῖν. ϑυρρί. Ρ. 1084 ἢ, Βοβοπαι. 
ΑΙΒΚ. 1. 2, Ρ. 162 ἢ, (168. ἐδθ8. 1. 969, ἀηὰ ὙΠΟ, Ε. ὟΥ. 11. Ρ. 

1 Ἡϊῖρ 'π Βἴ8 φοίτα. ὁπ 18. 0, 425 δχρ]αἰπβ σγὴ}) 88 (6 θδσὶϊοῦ 

τοβίδθποθ οὐ {86 Νοιηδᾶθ νὴ.) πιοπέϊοποά Ποαυΐ, ἷν 28, ψ8ο ἀπεῖ! 

Ῥοΐοτ ἐμ ΡΒ βεῖποϑ ἀπίο ἰδΖα, πᾶ βθθκβ ἐμοὶ ἤθιηα ἴῃ 86 τιεῖρδ- 
Ῥουτμοοᾶ οὗἩἨ 6 Ῥαογδίδη Οὐ]ξ, ΔΒ Ἦθ βαρροβεβ ἐμαὶ ἐμθθθ ΑΥῇδθθ 
τοϊρτδίβα ἴμθποθ ἰο Ῥ 1 δέδθα. Βαΐ τἰνμοῦΐ ἀπῪ ρτουπά, 88 ποί ἃ 
8118 016 ὧθ Βαϊὰ 1 Ῥοαΐ. ἰϊ. 28 οἵ 8ῃ ἱμηιηϊ σταιίοη οὗ ἐπ 6 ὉῸν, 
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ἄξθ. Οπ {δ οὐδοῦ μ8ηά Ὑἱίηρα δῃά οὔἶοσβ βουρας [Π6 ρίαοα 
ἴῃ ϑγτῖα, ἃ ἈΒΒΌΠΙΡΓΟἢ Ὑν ΕΪΟἢ 8 ποί ἀοιπαπάθα ὈῪ 18 φοπποχίοη 
ὙΠ, Ἠδτηδίῃ.---γλὴ « φῃά οαὐβοα [Ποῖα ἰο ἄνγ6}] ἴῃ 186 οἰτἴ65 οὗ 

ϑαπιατία ἱπβέθαα οὗ {86 ομη]άτθη οὐ 1βγαο]." Ετοτι μ686 ψογά 
Ἠδοηρβίοη. (Βοϊτν. 1. Ρ. 179) ἱπέδυβ, (παὶ Εβαγμβδάδοῃ τοιιονά 
ἴπὸ 1βγδθ] τοβ ἴο {Π6 1α8ὺ πιὰπ, Βαΐ {πὲ {π6886 ψογὰ8 τηυβὲ ποῖ ὃ6 
80 ϑίτ! οὐ] ἐαΚθῃ 18 ουἹάθην ἔοι 2 ΟἾγ. χχχίν. 9, δοοογάϊηρ ἴο 
ψΒΊῸῈ ἴῃ «ΓΟΒ1 68 {πηθ ἃ νυ 016 χσϑπιηδηΐ οὗ [βγϑοὶ (νῷ -ὃ9 

Ὀνγρὺ οχ ϑιθα ἴω {86 οἰδο8. οὗ Μαπαββοῖ, ΕἸ γαΐπι, Θἰπηθοα, 

ἀπ ἐγαα ἰο Ναρμίαὶ! (2 ΟἸγ. χχχῖν. 6), οὔ πβοτι ἐπ 1μονϊτθα 
᾿ιδὰ οοΟἸ]θοίο ἃ τη ΠΥ ἴον {π6 γεραὶγ οὔ ἴμ6 ἴθυρὶθ. ΤῊ πογάϑ οἵ 
ΟἿ ΥΕΙΒΘ ΟὨΪΥ͂ Ρῥγόυο, ἐμαὶ {16 1βγαθ] 1168 ὑγ γθ ΒΘ ΠΟΘ ΟΓ ἢ ΠῸ 
Ἰοροῦ {86 ῥυϊῃοῖραὶ ἱπῃ δὶ δηΐ8, {Π|0 ῥροββθ88018 οὗ {Π6 Ἰαπά, θαϊ 
(86 ςοἸοιίβίβ ὑτϑηβρὶαπίθα ἐπ: Ἐ] 6 δπίασθ ἱπίο {Ποῦ ρ]δοθ 88 
ΟὟΠΘΙΒ οὗ ἐπ 5011. Βαΐ ἔγοπι 6{}18 1ὰ πὸ πιοῦδ [0]]ονν8, ἐμαὶ δὴ 
[δγαθ το ψγὰ8 ποὺ ἰο δ6 ἰουαπά ἴῃ {πε 184η4, ἔπὰπ 1ὲ ἔ]]ον8, ἴῸΣ 
ΘΧΘΙΉρ]6, του [86 ΜτοΓά8 6708. χὶ. 29, ““ 80 “΄οβυδ ἴοοϊς ἐμ6 ψμ0]6 
Ἰαηὰ δοοοτάϊπρ᾽ ἰο 8}} (μα ΦΘΒονδὰ δα 8614, δὰ οδῆμα σαυδ ἐΐ 
ν απ ἰαλογίδαμιοθ υμπίο 1ϑγαοῖ, δοοοτάϊηρ ἴο {πο ἷγ ἀϊνίβίοπβ ὉΥ͂ 
ἐμοὺν ἐγ 6 8, (μὲ δὲ ἐμαὶ ἔτη 411 1Π6 Οὐδῃδδηϊίθβ ὑγ6 γα δχ ϊγ- 
Ραἰοά, οὐ αἱ 1ἰϑαβϑὲ ἀσίνϑη ουὶ οἵ {πον ροβββϑβίοῃϑ. 

γυν, 235---88. Τὰ μ6 ἔγβὲ ρογϊοά οὐὗὁἨἁ {6 βθι]θπιθηὶ ἴῃ [ῃ0 
εἰἴθβ οὔ ϑαγμασία (6 πϑὺγ οΟ]οηΐβί8 τσ αἰζαοκθά ὈΥ 1018, 
Ὑθοτϑίη (6 Ὺ τϑοορηϊζοά 4 ἡπᾶρσιηθηὶ οὗὨἩ {π6 Ποῖ οὗὨ {π6 Ἰαπά, 
γΒοτὰ ἔμοΥ ἀϊ4 ποὶ ψγουβηΐρ, 8πη ἃ ἐμογθίοσθ ρθε οπϑά {πὸ Αββγγίδῃ 
Κίηρ᾽ ογ΄ ἂῃ [5γ86 1 1|8}} ῥυϊοβδί, τμὸ ταῖρας ἔθδοῖ {πθπὶ {πὸ τῖσαι 
ψμοτβηρ οἵ (μ6 αοἀ οὗ ἐπ Ιαηά. ΤᾺ Κίπρ ρταπίοα {ποὶν γβαπαβῖ, 
Ἀπ βοΐ ὁπ οὗ {86 δχί]βά ρῥυίϑϑδἑβ οἵ [βγδϑὶ, ψ]ο ἢχϑα 18 γεβὶ- 
ἄδποο δἱ Βοίμοὶ, ἀπά ἱπβέγαοιθά ἐπμαπὶ ἐπ [8 νγουβμὶρ οὗ Φϑῃονδμ. ἢ 

1 Ἡδηρβίθηρ, (Βεϊέτ. 1. ῥ. 179, ἰϊ. Ρ. 18) ἀτρθ8 αἷβο ὑπ6 ρο(ἰἐίοη. οὗἉ 
186 Βεδίῃϑιι οἱ οηἶβέβ 88 οὔθ οὗἉ [86 Οἰνΐοῦ τοϑβοηβ ργονΐηρ {μὲ {π6 αϑὲ 
τοιμπδηΐ οὗἨ Ιβγϑϑὶ μα Ὅδθθη τοπιονϑᾶ Ὀγ Ἐβαγμιδαδοη, 88 ᾿6 θοποϊπθβ 
ἤτοπι 1ϊ, ἐμαὲ “ἐ ἐμον ἢανθ 20 οῃθ ἐπ {π6 Ἰαπὰ γι οδὴ ρῖνθ ἵμθπὶ ἔμ 9 
ταδεδὶ ἰάορα οὗ ἰῃ6 ἩΔῪ ἃηᾶ τρδπηθῦ οἵ ποτγβίρρίηρ (86 αοἀ οὗ {86 

" Βαϊ Βεοῖα ὑπο ὑπίηρβ ἀγὸ ονθηοοκοᾶ, (α) [μ6 ῥτίβδβίβ σσγϑγθ ποί 
ΞΞ [βγδϑ 68, ἐμαί, ἐπογϑΐογα, [π6 τϑίμοναὶ οἵ 4}1} (Π6 ἱπῃδθι δηΐβ, ονθα 
ἰδ Ἰοτγοβὲ δηᾷ τιοβὲ πηϊπιρογίδηί 6488 οὗἉ [86 ἐθῃι ἐγῖθ68, ἄο68 ποὶ ἤΌ]]οὺν 
ἴτοπὶ 86 τϑιποναὶ οὗ αἱΐ [86 ῥτγίϑϑβίβ; (6) ὑπαὶ 16 ρϑεϊιομι βρθϑκβ οὗ 
μοπίηρ᾽ ἃ ῥτίθδί, δηᾷ ποὺ αὐ 4] οἵ δοιηπιυπίοαιϊπρ “' ΟΕΙΥ (88 τυάοϑι 
ἰάθα οὗ [86 γᾶ δηὰ πιδηποῦ οἵ νγοσβῃϊρρίπρ {π6 Θοἀ οὗ {86 δρᾶ, {παῖ 
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-- Ἔτοπι {80 {πθοογαίϊο ροἰπὲ οὔ νἱοῦν (Θοπιρ. μθν. χχυΐ. 22 ; 767. 

ΒΟΟΟΡΟΪΏρ᾽ ἐο {Π γε] ρίουθ υἵϑυσβ οἵ {86 μοαίμβι, δ ἰοοδὶ ἀοί ἐν δἂπ ον 
Β6 ψουβίρροά ἰπ ἃ τίρῃμξ τῆδπποῦ ὈΥ {86 ῥτίθδίθ οοπβθογαίβα ἰο᾽ Βΐτη, 
ἐμαῦ ΟὨ]γ (μ6 οἥδτίηρβ ργθϑϑηΐθᾶ Ὁ Μ'8 ργιϑδϑίβ ἃγὸ δοοθρίδθϊθ (ὁ Ηΐτω, 
δηᾷ δἀδρίοα (0 ἀρρθᾶβθ [ιΐβ δηρῸΓ δπᾶ δνϑγί [μ6 ρίαριιο ἥτοτα (1Π Ἰδυᾶ. 
ΠῚ  Β6 οδ᾽θοίοα, οα ἐμ οἰβον μδηᾶ, ἐμὲ ἐῃ9 ποὺ βοίἐϊοσβ, δοοογάϊηρ' ἴο 
Υ. 82, τηϑᾶθ ρῥγϊϑβίβ ἔγοπι {μ6 στβοῖα ρθορῖθ, ἐμι18 οοκ Ρ]866 ΟὨ]Υ δέξου ἐπ6 
ΑΥΤΆ] οὗὨ {Π6 βγδθ 88} ῥτῖθθέ, σμο οι! οοπϑθογαίθ οὐμδν ρυϊθβίβ. 
Ὑμαί ΗἩθηρβίθηρ. μα ἕδγίμον δά ἀυοϑᾶ (ἰο οοποϊθἂθ δὲ ὁμοθ {86 ροῖπί ἴῃ 
ιθβίοΠ} [188 8{1]} 1688 ἔοτοθ. ΤῈ ρτορδιοίϊο οχργθδββίοῃβ δοποθγηίηρ ἰΒ6 
ΘΧρυ]βίοη οὗ (π6 θη ἐγ1068 ἔγοπι ἰποῖν Ἰδηᾶ, «76. 111., χχχ., χχχὶ., δηᾶ 
ΖΘΟΒ, χ,, ῬγοῦΘ ὈΥ͂ ΠΟ πιθ8}8 [86 ΤοΙιον 8] οἵ (8 δὲ σϑιηπαπὶ οὗ ἐμ6 
ῬΘΟρΪΘ οὗ [βγ86], θαΐ Ομ] {0 τοὐθοίΐομ δηὰ Ὀδηβμιηθηΐ οὗ [89 ρθϑρὶθ 
88 ἃ γ0]10ϑ.{0 Τῇ οἰγουπιδίδηορ, 4180, ἐμαὶ {μ6 Θ'ιδιπαγ ίδηβ, Εν. ἷν. 1, 
ἄο ποὺ δϑβογὲ ὑμῖν [βγβϑ! 18} οτρίμ, νν}}} ποῖ βυγρτῖθθ ΔΠῪ ὁπ6, γἘῸ 
Κποννβ, {παὺ ἐμογ ἀϊᾷ ποὲ θβοοπιθ 15γ86} 168, Ὀθδδαβθ (86 μθδίμϑῃ ἐγϑῃβ- 
Ρ᾽απίϑα ἰο βϑσηδυῖβ σοῦ ἱποοργογαίθα ὑεῖ [Π 6 τϑιηπδηὶ οἴ βγϑ  θ8 ἴῃ 
[86 Ἰαπᾶ ἱπίο ἃ τηϊχϑα ρορυΐδοο, 'π τ οι [π0 ργϑνδι!ηρ' μοαίμϑῃ Ὀ]οοᾶ 
8η4 μοδίμβϑηῃ ἀἰβροβι (οι μδᾷ Ἰοηρ; Θη τοὶ σι ϊπραϊβμοα {Π6 1Βγδο "188 
οἰθπιθηῦ. ΤῺΘ γϑιηδίπἴῃρ' δ ραμηθηΐβ ἄγαυγῃ ἔγοτη «6888 Κ''Γ. δηᾶ ἔγοτα [6 
Νον Τοβίδιηθηί, ἀγὸ ἀθνοϊα οἵ 411 ἔογοθ, 860 ἐμ τοξαϊδεϊοπ Ὁ Κ αἰκαὺὶ. 
ῬΡ. 4. Ρ. 80 8. Οπ [86 δοπίγαγυ, ἴῃ ἕδνουν οὗ [86 πιῖχοᾶ οτρίη οὗ (Π6 
ϑδιωδυ ΔΒ ἰΒ ἴῃ {86 ἢγβὲ ρἷδοθ [Π8 Ἀπδ]ορῪ οἵ 8}1 οἶα ἀθρογίδίϊοῃβ, 
ἴῃ ΜὮΪΟΩ ΟὨΪῪ (μ6 πιδ88 οὗἩ {86 Ῥορυΐδοο 88 ἃ Ὀράυ, ρδγιου ατῖν ἐμο86 
οἴαδββε8 οὗ {86 πη ἐδηΐθ, ἔγοπι γῇοτι ποῦν 861 0008 ὑγογΘ (0 06 ἀρργθ- 
Βοηάθ4, νγᾶβ τοιηονϑᾶ, ποί ἰο βρϑδκ οὗ {86 ἱπιροββί ὈΠ  γ οὗ ροξεἷπρ' ΒΟ] 
οὗ 8411 (μ6 ἱπμβθιἑαπὶβ ἰο {86 δϑὺ τηδὴ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΘΟΠΠΙΓΎ, ΘΒρθοΐ ἈΠ γ ἃ 
τιοαπίδι 0018 Οη6 (οοΙρ. Καὶ Κ. Ρ. 28). Αἀά ἰο {815 {π6 ἢιἰβίογϊοδὶ ἴθ8- 
υἰπιοηΐθβ οὔ ΟἸ γοπῖο9168 δοποογηΐηρ 8 τοιηπαπὶ οὗ [βγϑο 68 δέδοσ {{|6 
ΤΟΙ] οὗ {Π6 ρθορῖίθ. Ατωοηρ 8686 18 ἄτβύ 2 ΟἾγ. χχχ., σβογο (80 
ἰην δέου βϑαΐ Ὁγ Η ζθκῖδῃ “ ἰο {μ6 Θϑοαροᾶ, {παὲ τϑιμδίπϑα ἔγοτα [86 
Βδπά οὗ {π6 Κίπρ; οὗ Αββυγῖδ᾽ ἰπ [86 οουπίγ οὗἉ ΕΡΗγαΐπι ἃπὰ ΜδμδβθΘΙ, 
ἐσθ πηίο Ζοῦθυΐοη, ἰο ραγίδκο οὗὨ ἐδ ρϑββονϑὺ δἱ Ψϑγαβαίθπι, 18 τηθῃ- 
Ποποᾶ, ΑΒ δοοογάϊηρ' ἰο Ηδηρβίθη ΒΟΥ ΡΒ. ΟὟ δβθυμηρίίΐοῃ, 88 γ700]] 88. 
ΟἿΤ ΓΟΙΠΛΔΓΚΘ οἡ χΡἹΠΐ. 8, {818 ουθηΐ ὈθοηρΒ ἰοὸ 86 ρϑυϊοα δῇϊον (88 
ἀορογίδιϊοη ὈΥ ΚΓ ΒΑΙπδηθβοῦ, δπά {86 σι 801]6 ΟἹ Τοβίδιηθηῦ πον 
ποίῃΐπρ οὗ ἃ βθοομᾷ ἀθρογίαϊλοη, 10 βαγηΐβηο8 ἃ ἀθοϊ θα ῥγοοῦ οὔ δὴ 
1βγ86 1118} γϑιωπαηύ ἴθ (Π6 Ἰὰπᾶ. [ΙΓ 10 θ6 βουρδΐ ἰο ἱηναὶ!!ἀαίθ (88. 
δυραπιθηΐ Ὀγ [86 αἰϊγτηδίϊοη οὗ ἃ βθοοπᾶά ἀθρογίδίίΐομ δα Θ᾿ ΒΑ] τω θβαν,, 
{ΒουρῈ ἀθδβιϊίαίε οὗὨ 4}1 Ηιἰϑίοσίοδὶ ρτουμπᾶ, γοῖ ἰΐ 18. ᾿πηροββίθ!6 ἴο βοΐ. 
δϑιάθ {Π6 β1π11 Αγ ἔλοὶ τοϊαἰϑᾶ 2 ΟἸγ. χχχῖν, 9, ἐπὶ Ὁπάογν «οϑίϑἢ, δὲ. 
Ἰθαβὲ ΠΡ γϑαγβ αἴθ (Π6 βοίι]θιηθηΐ οὐ {μι ϑοϊοπῖβίβ ἴῃ {Π6 οἰδῖ68 οὗ" 
ϑδπιδγῖα Ὁγ ΕἸβδυβδάδου, (μ6 Του 68 οΟ]] ΘΟ θα τη Π6Ὺ ἴῸΓ {86 τοραῖν οἵ 
{86 ἰθιιρ!8 ἔγτοτη Μδῃδβθθ ἀπ ἘΡρἨγαΐτὶ δηᾶ {πὸ π8016 τοιηηϑηΐ οἵ. 
1βγϑθ], Απᾷ ἐδῖβ ἔδοϊ, ἱπ οοπ)υποίΐϊοη τὶ ὑμ6 οἰ Γ ἀπάοτίδκίηρ' οὗ 
1Π6 βᾶτλθ Κἰῃρ,, ΠδΙΏΘΪΥ, [0 ΒΘΑΤΟΩ {86 ΒουΒ6Β ἴῃ {86 οἰξῖ68 οὗἨ Μίδηδθβθι 
δη4 ΕΡδγδίιη, δπὰ Κ'᾽ηθοῦ ουθ απο ΝΑΡὨἰΑΙ;, ἀπ ἀοβίτου ἐπ Βίρῆν 
Ῥίδοθϑ, Αβίαγίθϑ δηὰ 4018 (2 ΟἾγ. χχχὶν. 6 οορ. νι 2 ΚΙ. χχιῖς 
1ὅ --20), δὔογαβ [86 πιοβί βύγκίηρ ῥγοοῦ {πᾶὶ πθγθ γγχᾶβ ἃ τϑυππδηΐ οὗ 
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χν. 8), 86 δαΐδβοῦ οὐ ΟἿΣ ὈΟΟΚΒ οχρ]αἰπβ [ἢ ῥ]αρτίθ οὗ ἸίοτΒ ἃ8 ἃ 
Ραμπίβῃγαθηΐ το αοά, ὙΉΘΓΘ σγατθ οθτ ΑΙ Ω]Ὺ 1οΠ8 ἰῃ Ῥα]ββθπθ 
Ῥοίογα {π|8 (Φυάρ. χὶν. ὅ; 1 ὅπ. χυὶϊϊ. 84 ἢ; 2 ὅδπι. χχὶϊ. 10; 
1 ΚΙ. χιϊ. 24, χχ, 86), δβρθοΐδ]γ ἴῃ {89 ΕΑΝ τηουηδίηβ 
(βϑουρ ἵν. 8; ἐ θι γ. 6), ἴθ 6 ψοοᾶβ (61. χἰ!. 8; Ατη. "ϊ. 4), 
Δ Πα ἴῃ [Π6 Ὀχιβῃποοα οὐ ὑπ6 ὈΔηΚ8 οὗἩ [86 ογάδη (6Γ. ΣΙ ῖχ. 19, 
Ἰ. 44; Ζεςῇ. χὶ. 8), ΔΙ ΕΠοαρἊι ἔγανθ]οσβ ἢανθ τηθὲ ἢ ποπΘ ἴῃ 
τϑοθηῦ {1 π168 (οοΙῃΡ. γ. ἔδαμμ. ῬᾺ]. Ρ. 104 δηὰ ὙΥ1η. Ἐ᾿ΎΨ. 1ἱ. Ρ. 
817); θαΐ ἀυτίηρ [Π6 ἀορορα]αίίοῃ οὗ [μ6 Ἰαπὰ ἔτοπι ΚΘ ΒἸ μΆΠΘθο 

ἴο Ἐπβαυβαάάοῃ {ποὺ μα ϑῃογθαβθα ὙΘΥῪ Ἰησοῖ, 80 ἐπα (ΠΟΥ 
ἈΠΙΟᾶ τπϑγ οὗὨ ἐμ8 βοί!οσβ ( ἘΠῚ ὈΠΔΎΓΙ ὙΥΤῚ ΠΟῪ ΚΙ]6α οὗ 

1λθπ, ΠΆΠΛΘΙΥ, τη }Υ.)----Ὗ, 26. ΥΝΣῚ ἪῚ ΚΣ ΒΘ δον (486 τίσις 

οὗ (86 αοἀ οὗ [μ6 Ἰαπά4,» (μαὲ 18, Πἰβ τίρμι νουβΐρ τ ον. μ6 
ἀθιηδη 8 ἃ8 ἀπθ ἴο μΐπι ἔτοπὶ [86 ΠΗ ΔὈΪ ΓΔ η 8 ; ΘΟΠῚΡ. ΟΠ ΔΩ ΩΩ 
οῃ ἷ. 71.---. 21. ἜΨῚη ὌΡὴ θαπὲ οἐ λαδιξοηξ, 86. ἦρ86 θὲ φιιὰ σιύηι 

40 Θγιμηΐ, 4718 βοοϊϊ, αἀπιϊπιϑενί, 50 ὀουυθοῖν Μίδαν, ἴῃ ορροβιίοη 
τὸ Πβίμδ δπά {π8 δχϑρ. Η40., γῇο ποῦ] ομδηρθ ἴμιο ΡΙΌΓΑΙ ἰῃΐο 
186 βίηριαν. ΤῊ ῥγῖδϑὲ βοηὶ ἣν Ἐβαγβδάάοῃ ἰο ἔῃ ςο] πὶ 808 νγαβ 
ὯΟ μον 041 ῥχῖθϑὶ οὗ [86 Τωοτά, Ὀαΐ δὴ 18γϑθ} 18}} ῥσῖθδὲ οὐ ἐ6 
οαἶγοθ. ΤῊ5. Ἀρρθδῦβ ποῖ ΟὨ]Υ ἔοτῃ [86 ἕλοι ἐπαῦ ἢ6 νγὰβ ὁῃ6 οὗ 
μ6 ἀδρογίβά ργίθϑίβ, πὰ ἴπ 18γϑθὶ {Πθγ6 ὑγοσΘ Ποπ6 ὑὰΐ ρῥγθϑίβ οὗ 
{π6 οαῖνοβ, θα τον αἶθοὸ δ6 ἱπέοστοά ἔγοτη [Π 8 οἰγουμηδίδποο ὑπαὶ 
[6 86 164 ἴῃ Βϑέμοὶ, ἐμ6 οῖθε βϑαΐ οὐ ῃ8 οδ] υσουβὶρ, ἀπὰ ἐμαὶ 
Ἰηβ ᾿πβίγαοσίίοι ἴῃ {86 ἴδαν οὗ ϑονδῖι μδὰ ομἱ]γ {πὸ οἴθοι ὑπαὶ {Π6 
ΠΘΥ, 1ΠΠΔΟΙ Δ η8. οὐὁἨ [μ6 ἰδηά, 16 «΄ϑσόβθοδιῃ 1.) πλδάθ ῥγιβϑίβ ουΐ 
οὔ Π6 0186 ρθορὶθ, απὰ νουβῃῖρρϑα “ϑμονδὰ ἰπ 186 Πρ ρ]αθθβ 
ὈῈ1Ὸ θγ [πὸ 1βγδθ 68 (1 ΚΙ. χἱϊ. 81, χί τ. 82), θα δὲ [μι βᾶπιθ 
πιο δάογθά βοὴ ρθορὶβ 118 οὐσῃ ροάβ δοοογάϊηρ' ἴο ἐπ δαβέοηι οὗ 
"86 ὴνν [μαΐ 18, οὗ [16 μΘα ΘΒ ΒΥ ἀἰβροβοά 18γδθ] 1198, 80 Βδά 

ὍδΘπ οΥτΙ ἃ ΔΥΤΔΥ ἔμθηο (ν. 82 ἢ) ΤῊΘ ᾿λ)γου (ν- 29) ἃτθ 

ποὶ ἔπι οο]οηίϑίβ ἐγαπβρίδηΐθα ἰο ϑδιημαιία, 88. 8011 Θχροβίϊουβ 
(8ΐηκ, θπὲ {116 θαυ ον ᾿π μα θἐδη 8 οὗ (ἢ 6 Εἰηράσῃι οὗ Ιβγδθὶ ποῦ 

866 ΡΟΥΘ Ρ. 209), Τϑγαοίἑίαε μην {ΠῚ αἄλιιο ἰδὲ ὁγαπὶ (Φατολι) ; 
ἴον [μ8 ὩΣ 816 οἰθαυΐν αἰδεϊηρσαἰϑηθα ἔγοπι ἐΠι6 οο] σηἰϑί8, ΠῸ 

[βγβοὶτΐθβ ἴῃ (86 Ἰαπᾷ, ονθα δὔξου ἐμ {{π|68 οὗ ἘΒαγβδάδοη, {μὲ σσᾶβ τοὶ 
τριηονοα, δπᾶ {δὶ ταΐραὶ διά αἰά πιΐηρ]6 τὶ {μ6 μϑδίμθῃ βοί(]6γβ, ἃ 8 
Ἐρβιγαΐπι δηὰ Μαπαβθθ ὈΘ]οηροᾶ ἰο {μ6 ργουίποθ οὗ ϑατηδτῖδ {δαὶ γγΑ8 
δἤουγαγάβ Ἰπμαθἰ ὑοἃ ΟΠΙῪ ΒΥ ϑθπιδτζαπβ. 
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πιϑά6 890 οΥ̓Ὠἁ{Ποἷν ΕἰρᾺ ρ]λθθβ, ὙΠ πουάβ ὩΣ ΎΟΙΟΤῚ ὙῸΨ ΣΝ 

ΔΥΘ 8. ῬΑΥΘΗ μοβῖ8, δπὰ (μ6 ]Π]οσΐηρ᾽ ὯΔ ἦλ ἀθρθπὰ ἢ 005). 

Ηδπορ ἰδ ΠΌ]Π]ονσβ ἐμαὶ ἐπ 1Βταο 18}. Βίρῃ-ῬΙδςβ8 51}}} γθπιδ θᾶ ὁπ 
186 τϑηῖοναὶ οὗ {π6 ρθορίβ, 88 ποίμίησ 18 βαϊ4 οὗ ἃ ἀθβιγαοίϊοῃ οὔ 
{6 οἰδ68. οὁη 1π6 οοπααδϑὲ οὐ ἐπ6 ἰαπὰ ὈΥ {π6 Αβδυτῖίδπβ. Τοο 
ταῦοῖ, μοσονον, που 6 αἰετθαΐοά ἰο ἐμ6 σχογά8, 16 ἘΠΘΥ͂ τὑσοσθ 
ἴο Ὀ6 ᾿πίογργθίθα 80 ΒΕ. ] ΟΕ] Ὁ 88 10 ᾿ΩΡῚῪ {πὲ 411 [πΠ86 ΠΙΡῊ ρ]δοοϑ 
Τοιλδ η6ἃ βία παάϊηρ, ἀπά {Π86 ΠΟῪ βου ]θτβ δ ΟὨΪΥ 864 {Ππο56 
ῬΓΕνΙου ΒΥ οχίβιϊηρ ἀπ Ὀαΐ δ ποθ ἰῃ δἀάϊείοη ἰο {δθηὶ.--- ΤῊ 
νδυῖοιβ ροάβ οὗ [Π6 Ὠθαί θη βϑιι]ο 5 πδτηθά ἴῃ συν. 80 δῃηά 31 αὔθ 
41} οἵ Βαρυ]οηΐδπ οὐ ΑΑβϑγγΐδῃ οὐἱρίη, δῃ ἃ ἂτθ αἰτηοϑὲ τ β ]]Ὺ πη- 
Κηοσῃ, (οι θον (ἀμδ. υόα. Ὁ. 450) ἀπὰ Οάγρζον. (Ά αν. Ῥ. 
δ10 6.) παν ϑηὐπηδγαίβά ἔπ6 ορίπἴοῃβ οὐὗὅὨἩ [89 οἱ ἀθν' οσροβί [ουϑ, 
Θβρϑοίδ! ]ν {π6 ΒΑΡ ῖη8, ΤῊ6 Βαθυ]οηΐαΠ8 τηδάθ Ὁ ἐποιη Βα ν 68 
ΓΞ ΓΊΞΌ ἐδηέϑ ΟΥ̓ ἀαωρ]ιίονδ. ϑοίἀθῃ (46 αϊὲδ ὅν». ἴ.. ο. 7, Ρ. 

288 .), Ὑοβ8. (ἔϊθο]. (6η6}. (. 22), Μαπίον (Βεὶ. ἀ. Βαῦ. Ρ. 
14), ὙΥ μον (ΒΟΥ. 11. 629), ἀπὰ οἴδουβ ἀπάσδγβιδηα ὈΥ 818, ἐθηΐβ 
ΟΥ̓ ὈΟΟΙΒ ἴῃ Ὑ ΐοἷ,, δοοογάϊηρ ἔο [88 ουδίοτῃ πιθηθοποᾶ Ὀγ Ηογοά. 
(. 199) ἀπά βέγαρο (χνΐ. ρ. 745), 1186 τη ἄθῃ8 θχροββά ἔβϑιω- 
ΒΕΙ͂ν 68 ἴπ Βοῃοῦν οὗὨ {π6 Βαβυ]οηίδη Μυ]ία (ο4|164 καμάραι ἘΥ͂ 
Ἡετοά.) ; θαΐ ἰο {818 Α. ΒΘγοῦ πῃ τΠ6 4 ἀαϊῥ, αἀ ϑοῖϊά. Ρ. 810 δὲ 
Δηα ΟλγΡΖ. ἴ.6. ἢανο ἔΑΪΤῚΥ οὈ]θοΐθά, [πὲ δοοοτάϊηρ' ἰο [ἢ ῥ]αὶπ 
ὙΟΓ8 οὗἁἨ ΟὟΥ γϑίβθ ροὰβ οὐ οὐ]θοίβ οὗ ἰΔοϊδίχουβ σου Βἢἷρ ἃγθ 
ἱηίθηαθά, ὙΠΟ τ γΘ Ὀ]δοθά ἰῃ {Π6 ΣΣ ΓΛ ; ΘΟπιρ. 8150 
Ἡδηρβίθηρ. Βεῖίν. 1, Ρ. 1600, Τη6 ΒΟ». υπάογβίαπα ὈΥ ἰδ δῇ 
1άοἱ, δοπιθ {86 μθὴ νὴ ΒΟΥ Ομ οἸκθη8, οἴ γβ ἐμ6 ΒΡ] δά εϑ ΟΥ 1} 6 
ΘΟ Β 6] ἴοη οὗὨ {π6 οἰ αοϊπηρ μθη (866 ΟαγρΖ. ἰ.0.) Οἱ {Π6 φοη- 
τγατγ,) Μον. (Βε]. ἀ. Ῥηδη. ἱ. Ὁ. ὅ96) ΤΘΠά6 15 ΣΧ) ΣΠῚΣῸ ὑπῦο- 
μονα ΟΥ̓δθογθία πιμζίογιτι, ἀνὰ πη ἀογβίδη 8. {118 οὐ {π6 ἰάο] οὗὨ 

γα, 1Παὶ 8, {π6 ἔδπιδ]θ οὔρδπβ οὐ ρθηβγδίοῃ, Ὑ σὰ 85 

ΒΥ 110 018 οὗ {π6 ΒΑ γ]οπΐδπ ροά 688 τοῖα Κορὲ ἰῃ (ἢ6 βαποΐαδσίοθ 
ὙΤΑΡΡΘα ἋΡ ἰπ τ ῦ68 ουθῃ ΤῸ ἴμοπι (1 ΚΙ. χχίμ. 7) ὉΥ 6 
Ὑ τΊ6 ἢ ΟΥ {Π6 γουηρ ρὶτ]Β ἀθαἀϊοαίθαά ἰο Ποῦ, σσῇο ργοβθηίθα ἔῃθιι 
48 ϑεογοία Τοηθγὶβ αἶδὸ ἰο 10:9 ρΑγΔΠΠΟυ͵Β ἱῃ ΤΌ ΓῺ ἔῸΓ {80 ΤΠΟΠΘΥ 
δῖνοη ἰο ΜγΠία. Βαυΐ ΣΧ) ΓΛ 4068 πού οἰγιμοϊορίςα!]}ῦ 
δ ΡΥ 8θογοῖα παίοντα. ὙΠῸ 3 ΟΠ ΟΠΪΥ ὍΘ ἑαδεγπασιζα 

(ὑδοϊλδ βαονα) ὑπ θιοοἰϑὶ8 ((168. ἐΐ68. 1. 952) οΥ 11{{|16 ἐθηῦ- (ΘΠ. ]88, 
ΟΝ Τα Γ6 γοραγάθα 858 ΒΟΪΥ δηά ψουβῃίρροαά τι {πὸ ρσοάβ (ΠΟΥ 
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εοπέαίϊηθα. ΤΠν8 ἀρρθϑαγβ--- δ ορθίμοῦ ἀρατὶ ἔτοτη [89 ραδβαρθ 
Αἴμοβ ν᾿. 26, δοοογάϊηρ ἴο πιο [Π6 [δγπϑ ἰθ6 ἱπ {ποῖ τπρχο 
ΠπτοαρἪ 18:9 Ὑ]]άθγηθββ Ρογθ ΣῊ {πιο ῖσ Κίῃρ--- ρατεν ἔτοτα σαι, 

ἴ, ϑοσογάϊηρ ἔο Ὑἱοῖ {Π6 πσοιηθῃ σον ἴὸσ 1ῃ6 Αϑμοσαῖ, νοὶ ἴα 
οὔ δ6 βαῆθ παέυσο ψ ἢ ἴμ6 ΒΑΡΥ]ομπΐαπ Μυ Πα, τ 7} Ποῦδθϑ, 

Μπειῖα ἔθταρ]θ8, ραυθν οὶ ΕΖοΚ. χνΐ. 16, τηογθ ἔμ6 18 γα] 1Ἐ68 δὺθ 
18 τϑργθϑομοά, μου ἀϊάβὲ ἐδ κθ οὗ {ῃ γ ραττηθπί πὰ ἀϊᾶϑὲ πιὰ κὸ 
ἴον [86 νατϊαραίεὰ χηγ 3» (δαΐ 18, 140]. [οτα ρ]68 τηδάο οὔ ρδίοῃ- 

σνοσκ. Τὴ δἀάϊποι κη Ὧν ἰδ ῚΕ βἰαπια ὸσ β..»Ρ ἀδαρπῦουβ, σδηποῖ 

ξοσίδι ταν Ὀ6 ἀπάογβίοοά στ Ηηρβέθη. ἱ. Ρ. ἃ. Ρ. 161 οὗ ἔπ 
ἀαυρθίοτε οὔ Βεὶ δπά Μυ ῖα, Βαξ 8 ρουθαρβ ἴο ΡΒ οσρὶαἰπϑᾶ ΒΥ͂ 
118, δὲ ἘΒ656 110116 ἔθη ρ 68 ὑτασο ἀθαϊοαϊθὰ Ῥγθ- θα μ ΠΥ ἴο 1Π6 
ἀδαβὨΐοΥβ, ᾿παϑτηθοἷ, ἃ5 ΜΎ α Ὑγὰ8 ἜΒρθοῖα ΠΥ ΒΟπουΓΘα ὈΥ {Π889, 
ὨδτηΟΪγ, ὈΥ [Π6 φγοβξαθοη οὐ ἐβοὶρ ομαβη γ.---Ὡο ΟἸ Πΐτ88 
τηρὰθ [Ὁ ἐπιοπιθοῖνοβ 7). Μούϑῦβ, Ρ. 68, τι 186 ἘΔΡΟΪμΒ 
ὑπιαρίποβ ΝΝΕΓΡΆΪ ἰο δὲ ἃ 00; ϑεϊάθη (. ο. 8) ἀπὰ ΟὔγρζΖ. Ρ. 
δ17 οχρ]αἷπ ἴθ νογὰ ἐσπὶβ ρογσηπὶβ ὑπ δορίϊ8 α Οἐλαοὶε γοἰϊρίο- 
δἰδδίπιο δογυαῖι8, αἴλοΥ ἃ χαΐθ ἀποογίαϊη ΘΕ ἹΠΟΙΟΡΎ ῬΤΌΤΩ "5 5ΞΞ 3) 
δῃᾷ ὧν. ἔγοτηι μη. Τὴο τηοάογηβ ἰακ ΝΌΓΡΑΙ το Β6 1μ8 ρἰαποὶ 
Μαγβ, ἱπαβπιαοὶ ἃ8 πον (ΒΥ. 11. ρ. 1715) αἴος Νουθεγῃ 
(Οποιι. οοᾶ. Ναβαν». Ῥ. 105 3.) σοπηθοίβ γ) πὴ «-ῃ» ἴῃ 
ὶ 5 

Ατγαρ. ξὸ ἊΣ Ἅαν8 αδία οἐ Παροίίο πνωμπίίιδ; (ἀ685. (ἐλ68. 1. 

918) πον ργδίοσβ οχρὶαἰπίηρ 1 ἢ Ρ. ν. ΒοΒ]θη ΠῸΠ πὸ 
βϑαηβον, Ὡτῖραὶ, ᾿οηυΐνθ8 ἀουογαηδ, ἀροῖηϑι Ὑ ΒΊΟΝ 6116 ΟΠΪΥῪ οὈἦθο- 
ὕου ἰΒ Ἴπαξ τὶ δουίαὶ ΠΥ τωθϑηβ υὐγάι, ποηιΐηθηι, νας ρᾺ] βίσῃηϊ- 
ἢο8 ποὲ ἀουογανθ, Ὀὰΐ ἑαδὶ, ἀροίάογο, ἤπιδρο, δα ἷβ ῬϑυδΡ8 οἴγ- 
τοο]ορίοα Πγ σοπποϑοῖθα δ 40.4]1, 46} 16 (866 ΒΟΡρ, φίοββαν. 
βάπον. Ὁ. 108 οὗ 1π6 βεοοῃὰ 6ά.), δῃὰ [Π6 βίρη!βοδίϊομ σοηπιθᾶθνα 
ἐῃ Ὑγεετονραατὰ (ραάίο. ἰΐπρ. βαπορ. Ὁ. 349), τϑϑῖβ ὁπ 8:8 τη γΘ 
ἰΔαπαοδίοπ οὐ ρ8] νῖε οτὶ ΤῊὸ πιθα οὗ Ηλι τηδάο ἰὸς 

1 Μογοῦθ (868 ὈλπΩ ἰο Ὀ6 δῇ δροργονἰαίθα ἔογῃι οὗ ΝΡ 108.) Ὀν ἃ 

ΠδΙΠΘ ΒΟΓΠΘ ΒΥ͂ ὑπο Βαθυ]ομίδη στα π 668 ἴῃ 76Γ. χκχῖχ. 8, οὗἩ τΠοπὶ 
[119 ὁπθ 88. 8 ργαβίάθης οἵ (86 Μαρὶ, δῃᾷ {ῃδυϑίογθ ργοθ θ]Υ μδα 8 
ΒΔΠῚ6 ὕγοιι (μ6 δα, ὙΠο86 Ομ θοῦ ργίϑδϑὺ ΒΘ Ὑγᾶ8; ἀμφ Ὑ0}) 5:6 8865 ἔἤτο- 
Ῥυΐποο πᾶ ἴων 8, Πθ κ5."» 02» (86 μδίομϑὶ ον 8Χθ, ψΒ1ΟΒ ὑμ6 Α.8- 
υτῖδῃ Μαΐ ΠῚ δβϑῖσηθα ἰο πἰτη 88 ἤτγο- ρτίποο (ἃ. Βο]1ρ. ἃ. Ῥμδη. ἱ, Ρ. 
841 (, αλὰ 428.) 
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{μιοιηβοῖνοθ κυ - Αβῃίΐμηα γ7Ὑ88 ψ ΡΒ ρροά, δοοογαϊηρ (0 
ἘΔΡΡ. 5ἰαίθπαθηίβ, ἀπᾶθν τμ6 ἔσσῃ οὗ ἃ Β6]4 μο-βοαὶ (806 βάθη 
ἡ, 6. ὃ, ΟαγρζΖ. ρ. 518.) ΑἹ] οὐδεν σοπ᾽θοξυγοθβ δ.Ὸ 8{1}} τῆοσθ υπ- 
οογίδίῃ, οοΡ. Α. Βεγεν 4 αι. Ρ. 819, ἔ,, 668. ἐλό8. 1. 161, δπά 
ΥΥ μον, ΕΟ. 1. Ρ. 112.--Ἴ}6 Ανίξοβ ψουβηῖρρθα γ7735) ὅπά 

Τ᾽ ΤῊ ΒΡ. ἀετῖνθ ἴπ|6 Ὥδπιθ 773} ΠΌτα Γ15} ἰαίνανε διὰ 

Ἔχρίαἷπ ΝΊΘΝαΣ ἕο δ ἂπ 140] ἐπ 186 στη οἵ ἃ ἄορ; ζϑοϊάθϑη ἢ. 9; 
διὰ Ααἀάϊξ(. Ρ. 821, Οατρζ. ρ. 518), στε νοι ΓΚοα (ἀὐδϑογέ. ἱ. ̓ . 
148 64) τμϑῃ φοππϑοίθα {86 οο]οββα] ἤριγθ οὗ ἃ ἄορ, ψ μοι, 8ο- 
φογάϊπρ' ἰο (6 ἐοβεπιοήγ οὐ ἐμθ ἔγανθῖ]ον ἀθ ἴα Βοχῃο, '5 ἑοαπά 
ἴῃ βγσῖα, ἔπγθ6 ἀδγθ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ ἔτοπι Βογγίαβ ἰονγαγ 8 ΤΎρΟ 18, ἀπά 
8 ὙΟΥΒΕΙρΡροα ὈΥ {Π6 ἱημαθἰξαηΐβ οὗὨ ἐμὲ σορίομ 88 ἃ ἐπύθ αΥῪ 
δοᾶ (866 οῃ ν. 24.) πον (ΒΥ. ἃ... ῥ. 1718), δηὰ (165. (ἐλόδ. 
1|. 842, δια σοπῖπι. ὁ 18. ἴ1. Ρ. 848), [Πο6}1π6 ταῦμον ἰο {π᾿ ἀϑϑιιταρ- 

ἐἴομ, ἐπαξ γγ7.} δ που] ἀθιιοη, {116 12. οὔ τιο Ζαβίαηθ, νι πίοι 
Νοσροσρ, τῆὸ ἢγβί βίαγίθα [818 ορὶ πίοῃ, ἀθβουῖθθβ 'π ἔμ6 Οποηι. 
οοα, Νίαδ. Ῥ. 100, 88 λογγοπάμδ γα ὑυξενηαϊίδ; ροϑίξο ἐρδῖιιϑ ἑΐγοπο 
αὐ ἐοἰζιιν"8 1.6. ἰμοΐϑ δὲ οαζίρίπῖδ σοηπΐμηι, 864 πιο αολογοηὶδ Κωπο 
Ῥοάϊδιι8 διδείναίο, ΤᾺ πο ἐΠ6 δἰ τη ]αν ἀθβοσροη οὗ [μ6 Οοά. 
Αά. ᾿. δ0, ᾿ἴη. 12, ρίνθῃ ἴῃ (Π6 8816 ρ]δοθ 18 ἴο θ6 οοῃῃηραγοά. 
Ταγίακ, ν ἰοῦ, δοοογαϊπρ ἰο [μ6 ΕΔΡΌ.,) πιαϑὺ Βᾶνα μδά πο ἴσα 
οὗ 81 888, (θοταρ. 36]4. δπὰ Οαγρζ. 1]. ος.), (188. (Οοταπι. οἡ 18. 
11. Ρ. 848), ἀπὰ μον (ΒΎΥ. ἴ. ». 1708), ανθ αἷβο ἰβίκϑῃ [Ὁ ἃ 
σασοάαθηιοτ, ἩΓΔΘΥΘΌΥ͂ σχα τοῖσιν ροσηᾶρ8 ἀπάογβίδηά ἃ ρἰδποὶ οὗ 
ἢ] ογαθῃ, ϑαίασηι οὐ Μᾶϑγβ, 85. {π6 ψογά ἴῃ ῬϑΕΪνὶ βἰρηῆθβ ἀθαρ 
ἀαυ Κη 688.--- ΤῊ 6 βου 16 Ὑ8 ἔτοτα βϑρῃαγναῖπι Ῥαγηθᾶ ἐμοῖν δ] ἄγθῃ 
ἴο Δαγδτημλθίθοἢ ἀπὰ Απδηλτλθίθοι. ΤῊ βδουϊῆοθϑ οὗ οὨ]] ἄσθη 
ταδὰθ ἰο {π086 ροάβ ἱπάϊοαίθ {Π|8|}0 το οπβῃρ τὶ ΜΟΙθοΝ. 
Αδοοχαϊηρ ἴο {πο ΕΔ ίη8, Α ἀγατηπιθίθο ἢ τησβὲ πᾶν δα [86 
ἔοσηι οὗ ἃ τ]8 οὐ ῬΡθᾶθοοῖ, Απδιαπιθίθοι οὗ ἃ ΒΟΤΒΘ ΟΣ ρῃιϑαβαηὶ 
((866 5614. ἀῃὰ Οαγρξ. {ΐ. 60.}:; Ὀπὲ τηοϑὲ ῥσοόρδῦὶν [8686 ἀ δἰ ε188 
ὙΘΙΘ 480 οὗ δ δβίγο]ορῖοαὶ παίασθ ΤῊΘ πϑτὰθ ΕΥΘΆΒῸΣ λων 

ΟΟΘΌΓΒ 880 Χίχ. 87, ἃ8. {Π6 ἤδπὶθ οὐ ἃ πιδῃ, 8 βχρ[αἰπϑὰ οἰεῖιον 

ἔτοτω {86 5 μοπνες γηῖν (οἰοτίουβ Κίηρ), οὐ ἔγοπι ἐμ Ῥειβ, κὶ 

.5» (βγβ Κἴηρ), ἀπά υπάογβίοοάα οὗ ἴπ6 βϑὰῃ. 80 668. Οὐμπι. οὴ 

158... Ρ. 847, αἴλον υ)ειγῖϑιι, ᾿ἴδέ. 468 σιϊίο8 ἱγ. ρ. 658. ΟἾ]ιο σοη- 
7βοἴατοβ οἵ [μοείθ 566 ἴπ {π6. Βιδίϊοίξ. Βγοηι. που. ζαβο. 1. ΝΥο. 2. 
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3 ΚΙΝΟΒ ΧΥΙΙ. ὅ, 6. 78 

ἬΡΩΣΣ «7ωνγίδιι σοῦ ἁ υπάογβίαπα οὗὨ ἐπ6 ταόοπ, Ῥαΐ φαϊδθ ποθοῦν 

ἰδίην. Ηγάο (ὦ νεἴίρ. υοἱέ. δν8. Ῥ. 181), Ἔχραἴπϑά (88 πατιθ 
ἸΏΠΟΝ ΤΟΥ͂Θ ῬΓΙΟΡΔΌΪ οΥὗἩἨ [Π6 σοῃϑίβ!]αἰΐοα Ορρῆσιβ, πῖον ἱπ 

Οτΐθη δα] ΔΘΈΓΟΠΟΠΙΥ 8 οα}164 ἔπ ΒῃΘρ μοι, ἀπά [Π 6 δεῖ ( σελ δἱ 

μ᾽.) ἀμ α {10 μοΡά-βίαγβ (ς, 5.} ς.-ΑὙ1,.7), 48 Ὧν τοῖρμὲ οου- 

Τεβροπά ἴο {μ0 Ατδρ. οὐδ ΞΞ ἸΝΝ: Τὴ 815 ἐδό8. ᾿, 1062, (198. 

φομ θοῦ ΓῈ 8. 180, {Π8ὲ 52) ἴπδὺ θ6 Θαια] ἰο μ᾽» ἰαἶπα, Δα 80 

ΒΕ δέαύμα τεσίβ ἰ.6. Μοϊοοϊδ. ἘἾΠΑΙΠΥ Μονοῖβ (ἀ. Ἐδὶ. ἀ. 
Ῥμόη. 1. Ῥ. 410), [ΔΚ68 Ῥοϊἢ παπηθβ ΤΣ οὔθ ἀβἰγ, ἃ ὑτο-οσπιθᾶ 
Μοΐδβοῖι, ἱπδβηυιοι 88 μ6 δβϑϑοσίβ τῖρι τῖρμι, (Παὲ {μ6 Κοίλίδῃ 
ὈΣΒΌ τῶν 8 ἴο Β6 τοδᾶ ὩΣ ΒΟΌΣ ὧδ [Π6 ροά οὗ Βορμαγναῖπι, 
δηὰ οσρ]αΐηβ {818 ἀο.}}]6 ροά 88 ἃ βιῃ-ροά, Ὀθοδυβα ββρμαγναίπι, 
ὙΠΟΒ6 πολιοῦχος ἮΘ Ὑ88, 18 ἀεβου θα ὈΥ͂ ΒΟΙΌΒαΒ 88 8 οἰ ἐγ οὗ [ῃ:6 
8. 80 Δ Μουϑῖβ ἰ8β ρϑυβαρ8 τὶρεῦ, θαΐ ΒΒ ἕαυτ θοῦ αϑϑιπιρείοπ 
ἴδ Ἔχ ΓΕΔ οἷν ῥσόοατίουβ, ἐμαὐ τγθ “' 8΄6 ἴο τοραγά Αἀδγ- ΜοΙθοι 88 
[86 5.}-ῆγθ, ἀπά ἱπάθοά,. 88 Αἀδὺ 18 Μαΐβ, ἴῃ 80 δῦ ἢ6 νγᾶϑ 
ςομοοῖγοα ἰοὸ δ6 ἃ ἀοβίγαοινα ρονον,᾽ πὰ {παὶ ΑΠδπιμη 6]. 18 
ἃ οοηγδοῦίου οὗ ἀν οσιιῖιι8 δήοίοολὶ, βἰσυιϊξγίπρ [Π6 ἐνϑν 

νγαῦςο Ὁ] γα οὗ ϑαίαγῃ, δοοογάϊηρ ἴο τ οι Αἀγαγλμλθθ ἢ 18 ἴο 
Β6 ἰΆΚθῃ ἔῸν {πὸ 8ο1αν Μαΐβ, Απδιμπλθίθος [Ὁ ἐμ6 βοὰν ϑϑξασῃ. ἢ 
τ γν, 84---41. ΤῊΪ8 ἀϊνίπθ βουνίοθ οοιηρουπάοά οὗ [86 βογυῖςθ οὗ 
4018 ἀπά οὗ Φοβουδ {μ6 πϑνν ἱπμδθί απ ὶβ οὗ [μ6 Κίπράοιι οὗ ἐπ 6 
ἴδῃ {τῖρ68 τοίαϊηϑᾶ ππίο {18 ἀἄδγ, ὑπαὶ 18, {11 [Π6 {1π|6 οὗ [86 
Βαργ]ομίδμ 6χὶ]8, νυ ἤθα ουγ ῬΟΟΪΚΚΒ νγθγα σομηροβθά, [π ]αἰδὺ {{π|68, 
88 ἴδ ἘποΥΠ, ἐμ6 ϑδιιαγδη8 δραπαομϑᾶ ἰΔοἸατΥ ἀπά δαορίοά 

1 Ηϊσΐρ δὰ Βϑιῖδυ δνθ ρσοροββϑᾶ 8{11] οὐμὺ θαΐ δχίγθιηθ! Υ ἀουθέξαϊ 
ΘΧρ]δπδίΐοπθ. Ηἰἰσίρ (Οοτηπι. οα 18. ῥ. 487), ἰδ Κ68 ιν (0 ταθδῃ (86 
ταοπέῃ Αἀδν, τ μὰ οἱ ρίμ8 1} ἀθποίαα ἃ ἀοϊίγ, δηᾶ ἼΡῸν ἰο ὈΘ Θοιῃ- 

φουπᾶοα οἵ Ἴδη μὰ γι» ὑἴπιθ --- Κργοποϑ, δοοογᾶϊηρ' (0 τ ΒΙΘᾺ {86 ὑττο 

πογάβ οοἰποῖάθ ἴῃ ταθδηΐηρ: “ Αἄδν {π6 Κίηρ, οὐ Κτομοβ {86 Κίπρ,᾽᾽ 
Θοταρ. οα {16 οοπίταιυ, 668. ἐΐεε, 11. 1062. Βοπέου (ἀϊο Μοπδίβπδπι. 
Ρ. 1871 4) ὀχρ  αἷπβ πὰ Ἐο]δηά (ἀΐ88. 11.118), ἹΡΌΝ Βτο- Κίπρ, δπᾶ 

ῬΌΡΟΒΟΒ ἐο ἐδ Κ6 Ὸν 88 81 ΒΟ Ὀγονί δίίοη οἵ (89 Ῥογβίδῃ ἀοἰἐγ ἀπαλίέ, 

οἵ Β[1}} μοίίον οἵ (6 Απίγαη οἵ Υο24, βἰαπιάϊηρ, ἴῃ {Π6 οἰοβοϑί οοπηθχίοῃ 
νἾ ἢτο, ἴῃ Ζοπᾷ Απασῆγα (1188) πίϊμουὶ Ὀορὶ ππΐπρ, 
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μυομοίβοίεαι.".---, 84. “ἼΤμον θα ποὶ ἐμ6 [μογὰ, πείξμος ἀο ἔβϑῪ 
αἴοσ ὑμοὲγ βίδίπιξοβ οὐ δέν {Π6}Ὁ ὀγάϊ πᾶ 68, ἐΠδὺ 18, [Π6 πᾶνθ 
ποῖ ῬΌΓΕΙΥ τοίαϊπθά οἰἴμον [Π6 σγουβῃῖρ οὗ Φ ϑἰιονδῆ οσ ἐμοῖσ ἔογπιθυ 
1Ἰ4ο]αῖγγ, θὰΣ ἃ οοπιρουῃά οὗἩ θοΏ!. Ναίυγα!]γ, ὑπογθίοσθ, [Π 6 Ὺ 
ἀϊὰ ποὲ (ὉΠΠονν {Π6 Ἰανν ἃμα σοπιηδηἀπηθηΐβ,  Ιοἢ [μ6 Ἰμογα οοτ- 
τιδη ἀρᾷ [πΠ6 οἰ] άγθι οὗ 8.0}, ἐο σβοῖὶ μ6 ρᾷνβ ὑπ πᾶτηθ οὗ 
18γ86] (δι. χχχὶ 29; 1 ΚΙ. χυῖ, 81), διά ν οὶ γρααϊγοα ἐμ 
8016 ψΟΙΒΗΪΡ οὗ Φϑμονδῖ ἢ [Π6 Θχο[ αβίοιι οἵ 411 οἵ!οῦ σοά8. ΟἹ 
ν. 85 Εν, οοπιρ. Ἐχ. χχ. ὅ, δηᾷ [Π| τϑπιαυῖβ οα ν. 7. ἰ)Λ ΤΣΞ3 

8 οαπά, Εἰχ, χχχῖϊ. 11, δῃά Στ) » Ἐκ. νἱ. θ, χχ. 88 ΕΣ 

Ὅσαι. ἵν. 84, ν. 16.---Ἰη ἐμ ψοῦάβ ΠΡ ὩΓῚΣ ἜΦΗ (σ. 87) (86 
στ είθη οοπροβίεϊοι οὗὨ {Π ἰδνν {πτουρ!ι Μόβο9 ἰϑ ΡΓΟδθαρροβαάᾶ ; 
ἴον δου ρἢ [6 πᾶμιθ οὔ Μοβββ 18 ποῦ πιθηθοποά, οὰν δαίῃοῦ 
Κποῦσβ πὸ οἴπαῦ ἰδνγ ἐμᾶηῃ ὑμὰὲ σίνθῃ Ὁ Μόοβθβ, δοζῃρ. ἅθουβ ρΡ. 
20 (.--ὉΘὦᾷ 40. ΤΕΣ ὈΘΌΣ 18. [Π6 ἀἰνῖπθ νγουβηΐρ Θοτηροβοά οὗ 

ἸάοΙαὐγν ἀπά ἐπα οχίογμαὶ βοσυίοθ οὐ Φϑβονδῖ, οοταρ. ν. 84. 

, ἃ ΤῊ τϑϑβοῃβ δῪ τ ῖοι Ηδγίζ, 1, Ρ. 4. Ρ. 118 δὲ, τυϊβμοᾶ ἰο ὑγοόνο, {πδὲ 
1818 βοοίϊοῃ τγὰβ πυϊἐύθπ ἴθ {86 ἰΐπηὸ οὗ «οϑδῆ, δηᾷ ἐπδὲ (μ0 βαπιδγὶ- 
18 δ τοπουποοᾷ 1ΔοἸδίσυ δἱ ἐμαὶ ἐΐτηθ, δὰ ἐμϑρϑίοτθ βϑίοσθ (80 Βδδγ- 
Ἰοπίδη οχίϊθ, ἃγθ ποί οορθῃΐ, 88 ἐμ πογάβ, γ. 41, “ἐμὸν (ἐμθ88 
βϑέ (1618) δπᾶ ἐμοῖν ομ!] άτθη, βηὰ (μον ἈΠ] ἀγοπ᾿Β ΘΠ] ἄγοι (ρταηᾶ ομ[]α- 
00) Ια 85 μοῖν ἔδίμουβ᾽" τηυβὺ ποῦ ὈῸ 80 βύγιου Υ ἕακϑη, ἐμαὐ 10 οουἹά 
Ῥὸ Ἰηϊοττϑᾶ ἔγοπι (μϑῖι, ἐμαὶ τὰ (86 ἐμτὰ χαπογδίίου, αὶτὰ ἐμ6 σταπά- 
ΘΠ] ἄνθη, δρᾶ ὑμογοῖογο αἰποίυ Ὑθδῖβ δέου {86 [Ἀ}} οὗ (π6 Κίπράομι οὗ 
[βγδθ], 16 1Δο]αίγ ν οὗ (86 βδιηδγί(δη8 οϑδβοᾶ ; δ᾽ ορϑίῃον δρδτί ἔγοπι 
186 οομβί ἀϑγδίου, ὑμαὺ ἐπ18 Θοπιρυϊαίίοπι 18 δηίθρθ ΘΕ} Ὁ ἔ8186, Ὀθοδῦθθ 
ἐῦ ΒΌΡΡΟΒΕΒ (παὺ Κ' ΒΑ] π ΒΉΘ ΒΟΥ ὑἰγαηβρὶδηϊθα (Π6 τιοὺν οο]οπίβί9 ἰο ϑβιηδτία 
ἐπητηθα βέ6}} δέον [μ6 Τθιονὶ οὗἩ ὑμ6 1βγβο ϊθ8, Απά ἔγομῃ {86 ἔδοί 
ἐπαὲ οὐ ρου οπΐπρ ἰο θ6 8]]ονγθὰ ἰο (δῖα ρατί ἴπ ἐμ Ὀυϊ]αϊηρ οὗ (86 
το ρ]6 ὈῪ ΖογαθΡδὈοϊ, (ΠΟΥ͂ ΒΥ ἰο ἔδπθ “6νγ8, “γγθ βθοὶς γοὺν (ὑοά, 85 
γ6,)᾽ οἵα. (Ε2γ. ἴν. 2), 10 ἄοοβ ποὺ ΦΌ]]1οὺν νυ οογίδιπέγ (μαΐ {πο Ὺ μδὰ 
δὖ {Παὺ (τη εἰ γ Ι Υ τοπουποϑᾶ ργορον ἰΔοἸδίσγ. : 
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ΤΗΙΒΡ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΒΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΞ ΚΙΝΟΘΟΜ ΟΕ 5 0 ΑΗ ΕΒΟΜ ΤῊΞΕ ὈΙΒΒΟΚΌΤΙΟΝ 

ΟΕ ΤῊΒ ΚΙΝΟΌΟΜ ΟΕ ΤῊΒ ΤῈΝ ΤΕΙΒῈΒ ΤΟ ΤΗΕ ΒΑΒΥΠΟΝΊΒΗ 

ΟΑΡΤΙΨΙΤΥ. ὃ 

ἴῃ {Π1|8 ρουϊοά, νη] ἢ Θρα ΓΘ 68 δὴ ᾿πέογγαὶ οὔ 184 γϑδγβ ἔγοτη 
186 βἰχ! ἢ γᾶν οὗ {Π| τοῖσι οὗ ΗἩθζεκίδι, 122 Β.0. ἰα ἐμ6 Βαγηΐπν 
οἵ δογιβαιθπι ΕΥ̓ [88 Οἰια!άθαπβ, ὅ88 8.6. (606 ἀῦονο Ρ. 187), 189 
Κἰπράοπι οὗ “0 ά8}} ΙΒ αἱ 1Π6 ὙΘΙῪ ἢγδὲ βουϑῖυ ργαβϑβεὰ ὈΥ ἐπ 
Αββυυῖδη ΘΘΠΠΔΟΒ ΟΡ, θὺΐ ἂὖ [Π6 οπίγθαίυ οὗ [Π86 ρίουβ Κίῃρ 
ἩοοΚίδἢ ͵β ταὶ γα ]Ο ΒΙΥ ἀ 6] νογθά ἔγοτῃ 0818. ρουγθυα! ΘΠΘΤΩΥ, 
ΧΥΙΙΙ.--αχ. ; ἐπουρὶι ἴα {Π6 Β έγ-βονθῃ γόδιβ οὐ [Π}6 Ὁ φΌΑΙΥ τϑῖρῃβ 
οὔ [πὸ ἰΔοϊαίτουβ Μδπαββθῖ ἀπά ἢΐ8 βοὴ Απποῃ, 1 18 τηδθ χρα [Ὁ 
8 8}, χχῖ., ψΒῖοἢ ονθα {Π6 ροά-ἔϑατὶπρ «]οβἴαμ, ποι βιαπαίηρ 
41} ἢ18 Θῃἀθανοῦτβ ἰο οχίϊγραϊα ἰἀο]αίγΥ ἃπὰ σϑϑίοσα ἐμ6 ὑσὰς 
ΜΟΣΒΗΪΡ Οὗ Φ ὁμοναῖ οου]ὰ ποὺ ἀντί, θὰ} ΟὨ]Υ ἀ6]ΑΥ [ῸΓ 8 ἐΐπηθ, 
ΧΧΙΙ, - ΧΧῆ!, 28, ΑἸἴογ [}15 ρίουϑ ἰηρ Πδά [Ἀ]]6ὴ ἴῃ {π6 πηξοτία- 
πίθ 8116 συἱ Ῥάτδοι ΝΘοθο, {116 ΟΕ σγὰ8 οοοαρίοα ὈΥ͂ 
ἴιο Εἰργρεΐδη8, 8 βοὴ «ἰθμοαιαζ, τγηο τγὰ8 τηδάθ Κίηρ ὈΥ {π8 
Ρθορ]6, γν88 οαγτϊβα ἰπίο Εὐσγρί Ὀγ ΝΘΟΒΟ δἴου ἃ σαὶρῃ οὐ ῆχϑο 
τηοητ8, απὰ ἢἷ8 Ὀγούμον ἘΠ ΑἸκῖπὶ ἀπάθυ 1π16 Ὡδτηδ οὗ “ 6 μο δ Κίπη 
δρροϊηἰοά Κίηρ, χχὶϊ. 29---86. Τῇηάον Φομοϊαἰκίπη ΝΟΡυομδά- 
ΠΘΖΖΆΙ, αἶαν μ6 πδά ἀοθἔοαϊοα [Π0 Εἰρυρίϊβη διταγ οὗ Νϑοιιο αἱ [ῃ6 
Ἐυρμγαῖθβ, ἰπναάθά υθα, ἀπὰ ἴπ {π͵|86 οαπηραῖρη, {π᾿ Δ 06 
ἵπο οὗ σ ΑἹ ἢ σογα οοοδβίοπθά ὈΥ (Π6 τϑνοὶὶ οὗ {π6 «[ουίβῃ Κίηρο 
1ὸ μΠ84 Ῥθοοτηθ 815 ἐπ] δα αγθ8, τλϑ4θ ἀῃ ὁπά οὔ ῃ6 Κίηράοπι οὗ 
δαάαῖι Ὀγ 188 τοιονδὶ οὐ {Π9 ρβορὶβ ἰο Βδθ 8], ἀῃὰ (Π6 τορθαίθα 
ὁὐπαποβὶ ἀηὰ ἤπα] ἀεδβίγαοίοῃ ἀπά Ὀυγαΐῃρ, οὗ «ἰογιιβαίθαι, χχίν. 
δῃὰ χχυ. 
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ΟΠΗΑΡΤΕΒ ΧΥΠῚ. 

ἘΕΙΟΝ ΟΕ ΚΙΝΕῸ ΒΕΖΕΚΙΑΗ, ν. 1---12. ΒΕΝΝΑΟΗΒΕΒΙΒΈ ἘΧΡΕΡΙ. 

ΤΙΟΝ ΑΘΑΙΝΒΤ σΌΡΑΗ ΑΝῸ ΦΕΒΌΒΑΙΕΜ, Υ᾿ 18---867. 

Υ͂. 1-8. Βορὶπηίΐηρ, ἀυταίίοῃ, ἀπά 5ρὶτἱξ οὗ {π6 τοῖρτι οἴ Ηδζο- 
Κι. Υ.1 δ “Τὴ ἔδο {π|γὰ γϑὰν οὗ Ηοβῇθϑα οὐ [8γ88] Η βζθκίδῃ 
Ὀδοδίῃθ Κίηρ, δηᾷ νγὰβ ὑνθηίγ- ἔνθ γϑαῦβ ο]4. ΑΒ, δοοοχγάϊπρ 
ἴἰο νυ. 9 δπά 10, {π6 ἔουσι δορὰ ΑΒ} γϑαγβ οὗ Ηθζθ ἢ σοΥτο8- 
Ῥοπά ἰο {π6 βϑνθῃίῃ δηᾶ πἰπίμ οὗ Ηοβιθα, 18 ἤγβὺ γϑᾶῦ ἀρρθδιϑ 
ἴο σὰ ΡΆγ81168] σῖτ ἐπ6 ἔοατ οἵ Ηοβῆθα. «Ῥοβθρμαβ [88, [μογο- 
ἴοσβ (Δπί. ἰχ. 18---1), Ἰπβίθαά οὔ {π6 {π|γτὰ γϑὰν (νυ. 1) ρἰδοθά ἔτει 
τετάρτῳ, ἴον ΜΆΘΟΙ αἰδο Μϑυγ, 88 ΠπΆ}}Ὺ ἀθοϊἀοά. Βαϊ ἱξνγο 
ἀββαταθ {παῦ {Π6 Βερὶπηΐηρ οὗὐ Ἡ ΘΖ [8 }}᾽8 γϑίρῃ [8118 'ἰπ (86 δπὰ 
οὗ Ηοββθαβ {π|γ4 γϑαγ, μἷβ ἐου σε]. ἀηα βίχίἢ γϑᾶν πηπϑὺ ἐμθη οοἷῃ- 
οἷἶάθ ἴον [86 πιοβὲ ρατὺ τὶ [86 βανθπίῃ ἀπά πἰπίβ οὗ Ηοβῆθα, 30 
ὑπαὶ Ὧο ομδηρθ οὗ [86 υἱῷ ἴῃ γ. 1 18 Ὠθοοβϑασυ. ὙΤῈ6 ἂρθ οὗ 

ἩροζΖοκίδῃ αὐ {116 σοταμηθποοιηθῃΐ οὗ ΒΒ τοῖρτι 18 ΒΌΓΡΥΙβησ. ΕῸΓ 
8.5 Ἀ18 ἔδί μου Αια αϑοθπαθά [Π ἰπσοηθ ΒΘΠ ὑυνγθπῖν Ὑθαγβ ὁ], 
δμα γεϊρηθα ΟὨ]Υ δἰχίθοῃ, 15 Ηζοκίδ!ι γγὰβ ἐνγθηίγ- ἔνθ γϑαῦβ οἱ] ά 
αἱ ϑ ἔλι μ οι β ἀθαίῃ, 86 πησβϑὲ πᾶν θθθῃ θοχη ἴῃ Ηΐβ δἰθυθηίῃ 
γοαγ. ὙΠ18 σΟΥΓΑΪΠ]Υ ᾿πηρ]168 ἃ τη α  Ὑ ἴῃ ΑΒαΖ θαυ] ον ἐμ 8π ἴ5 
ἴουμπα ἴῃ οὐὐ πουέμοσῃ ΟἸΐπηο5.' ΜΆΠΥ ἱπίοσργοίθυβ, ἐμογθίοσο, 
ῬΥΘΒΌΙΩΣΠρ᾽ ΔΠ ΘΥΤΟΥ ἴῃ {86 ὨΌΤΩΡΘΙΒ, Πάγ6 Βαρροβοά δἰ μοῦ ἐμαὶ 
ἩδΖθκίδ γγὰβ ποῖ ὑνθηίγ-ῆγθ (Σ2) θαΐ ΟὨΪΥ ὑπθιὶν (Ὁ) γοαῦβ 
ο]4 αὖ Ἠ18 δοοθβϑίοῃ ((ἴβσ., 4. οχϑρ. ἨΔ ἢ.) δῃᾷ οὐ θγ8), οὐ {παὶ 
ΑἸ ἴῃ {16 Θοτατηθησοπιθῃΐ οὐ ἢΪ8 τϑῖρῃ νγὰβ ὑνγθπίγ-ῆνο δπά ποί 
ὈΘΏΓΥ Ὑθ 878 οὗ ἀρῖθ, ἃ5 {π0 Τ,ΧΧ,, Κ'γγ. ἀπά ΑὙΔΡ. δοίιδ!]γ τοδά 
ὑνθηῖγ- ἔνθ γϑατβ πὰ 2 ΟἾγ. χχυῆ. 1 (71η. ΕΒ ὟΥ. ἰ. Ρ. 45.) 
Βοί ἢ ΒΡΡοβ᾽ "1018 8.6 ροβϑβί]6, ἴοσ' ἴῃ [86 Ἰαϊοσ οαϑο ΑμδΖζ ψου]Ἱά 
ΟὨΪΥ 6 Ῥοιῃ ἰπ ἴΠ6 ἤθη γραῦν οὗἨ μ18 ἔδέμον «οὐ απ 116, 
δ] ΠΟ. 18 ποῦ αἱ 411 ᾿πηρσοθ}]6, ἀπά τπῆδὺ Ὀ6 5 οἰ ὁ ΠΕΙ͂Υ [πϑεϊῆθά 
ὉΥ {6 δοῖαδ)] οοοαττθηοθ οἱ 8[ τ 1] 81 Τηΐϊϑίακ68 ἱπ {Ππ6 βἰαἰθιηθηΐ οὗ 
ὨΌΤΑΌΘΙΒ ; Ρυΐ [ΠΟΥ 8.6 ποὶ δ βου 6] 7 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ, 85 ἰπβίδποοϑ οὗ 
80 ΘΑΥΪΥ τηδίΌΥ  Ὑ ἃτο ποῖ νγϑηπρ' ἰπ βου ξῃοσῃ σου πη τῖο8. ὅπηι. 
Βοοβατί, ἱπ μῖ8 Εἰρϊδίοῖα αὦ Ν). Οαγϑδοποῖϊέ, ὯΔ8 χυοίοά ἤοτῃ 
Ἡϊδτομγτηῦβ (6ρ. αα Ῥιαϊοηι 182) ἀπὰ δὴ οἱ σίοββα, [ἢ οᾶϑὸ5 
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ὁ ἃ ὈΟΥ͂ οὗ θη γθαγ8, ἀηὰ οὗ ὁη6 οἵ πἷπο, φιΐ πρμύνέσθηι δαηι φγὰ- 
υἱδαυΐί, ἀπ ΒΘνΘΙΆΙ ΒΤ 1] 87 ̓πβίδποθϑ [ΤΌτὰ δίον τυ 618 (9600. 
ϑαον, Ὁ. 920 ΕἾ, οα 7λιρά.) ὙΠονθποῦ αἰβὸ γϑη δ 8 ἴῃ ἢ18 ὑγανθ}8 
(ρα ᾿1, ῥ. 168), ἐμαὶ ἀιηοηρ [μ6 [πάϊαηβ ἀγθ [ουπά ἔλίΠο 18 οἵ 
ἴδῃ ἀπ τηοί 615 οὗἉ οἷριξ γϑαγβ οὗ ἀρθ, δπά δυθὴ ἰαἰθὶγ Καὶ. Κόοῖ 
ΚΩΘῪ ἃ γουηρ ΡΥΪΠΟΘ55 ἴῃ ΜΊΏρΡΤΟΙα, Μ0 1 ΠΘΡ ΤΘΏΔ γθαν σαβ 
τρδΥΤΙοα 10 ἀῃ ΑὈΚΗβίδη ρυΐποθ πῃ 815 ἐν ἢ γϑὰν (566 ὑγανα ]8 
{του ΒΕ αββῖα ἴο [μ6 Οδαοαβίδη βέμτημβ, ρατί 11. ἰπ [μ6 Ὑ71ά6η- 
τᾶπῃ ἀπά ΗδυββοΠθη ϑδγητη]. σου Ἐθίβθῃ, ραῦ 26, ρ. 194.) 
--ΤὉύ.ψ. ὃ Ε΄, Ηοζοκίϑμ ναὶ κθα ἴῃ {Π6 [Ὀοἰβίθρβ οἵ μιἷὶϑ ἀποοϑίου 
Ῥανὶα ἴῃ οαγηθϑὲ ἀθνοίθάμοθβ ἴο {μ6 1ωογὰ, ἴῃ 4}1 οοηβάθηςθ ἴῃ 
πὰ δηᾶ βίποοσο ορϑάϊθηοθ ἴο 18 δοϊωχηδπάτηθηϊϑ, πα ϑη ΠΟἢ ἃ8 

86 μα4 θϑθη ἐαγηθᾶ ἰο {π6 Τωογὰ Ηἷβ Οοα ὁπ {μ6 ομθ μαῃά ρϑῖ- 
μαρ8 ὈῪ ὑμ6 οϑ] τη 168, συ Βϊο [μ6 ἀπε μϑοογαίῖο τοῖρῃ οὐὨ ἢἷβ ὰπ- 

δον μον μδά Ὀγουρηξ οα {μ6 Κίῃράοτῃ, πὰ οπ {π6 ΟΘΓΡ 
ὃγ {ππ ρον α! ἱπῆπθηςα οὐὗὨ {πΠ86 ρῥχορμδὶ 1βαϊδῃ. Ηδ ἐπδγθίογο, 
ἴπ ἔπ6 νεῪ ἢγϑί γϑὰῦ οὐ ἢΐβ τϑῖρτι, σθορθπθά ἂπᾶ ρυτῆθα {88 
ἰειιρ 6 ἐμὲ μα4 θοθῃ ἀθΕ]64 Ὀγ ἐμ6 ἸΔοϊαίτουβ ργδοίίοθβ οὐ ΑμΖ 
δηὰ αἱ ἸΘηρ ἢ ΘΠ ΙΓΟΙῪ 6]ο564, πιδάδβ αἰοπϑιηθηΐ ἔου [Π8 51π8 οὔ πὸ 
ΤῈ016 ῥθορίθ ὈΥ ἃ β[η-οδυίησ, ὅπ Ὺ ἃ σγθαὺ Ὠυγη -οβοσίηρ 
τοηθνγοα [Π6 ᾿ΟΥΒἢΡ οὗ (ὐοά ἰπ {86 ἰδταρῖθ, Ὀαὶ αἴθουνσαγ 8 βαπι- 
πποηθὰ 480 ἐμ6 ὑγ]1016 ρθορ]θ, ποῖ τρθγθὶΥ μἷ8. οσσ Βα] θοίβ, Βαϊ 
͵50 [86 τοιηπδηΐ ἐμαὶ νγὰϑ δες οἵ 1Π|6 ἐγῖθ68 οὗ 18γ86], ἰο ἃ σταπά 
ῬΆΒΒΟΥΘΙ οβεϊναὶ αἱ 79 Γυβαϊθιη ἴῃ ΟΥΘΥ ἰο το κί πά16 {πον Ἰονα ἰο᾽ 

1π6 ψουβῃΐρ οὗ [86 Τ,ογά, ἀπά 4}1}Υ ἀδδίγογοϑά 811 [Π6 τηοπυπιθηΐβ, 
οὗ ἸΔΟ]δίυυ ἴμ [π6 τβ016 1απ4, δπά δυθῃὰ ἰο Ερμγαΐτα δῃὰ Μ8- 
ὨΔΒΒΘΉ, ὙΓ}116 ἢ6. ῥγονιἀϑὰ πὸ ὑθτηρ]θσουβῃῖρ τ ἢ {Π|6 τηθδῃ8 
ὨΘΟΘΘΒΑΥΎ [ῸΓ (8 ἀπ6 Δαπι]η!ϑἐγαίϊομ, δπα ἀσταηροά 1 ἐπτοπρθιουῦς 
Δορουἰησ ἰο [ἢ6 ἰᾶὰτσ.0 Α1] {18 18 γοϊαίθα δ ἰᾶγρθ ἴῃ 2 ΟἿν. 
Χχὶσ, 8--χχχὶ, 19, τ }116 ΟἿ δαΐθοῦ οοπέθηἐβ Ὠΐγη861} ψ ἢ ταθη- 

ἰοπίηρ ἴπ ἃ ἔϑνν σογάβ {π6 δχεϊγραίίοῃ οὔ 1Δο]αίσυ δπὰ ἐμ6 ἤΆ1Π18- 
[π] οὔβοσναῃοθ οὐ {π6 1 οὗὐἨ Μοβθβ οὐ {86 ρατῇ οὗἉ {μῖ8 Κίηρ.Ἶ 

1 Το αἰύβοκθ οὐ Πὲ ὙΥ οἰΐο (Βοϊέν. ἱ. Ρ. 1186) δηᾷ Θτδηρογρ (ἀϊ6 
ΑἸδαῦν. ἃ. σβσου. ρ. 188 θ᾽.) οα ἐμ ογθαϊ ἐγ οὗἨ ἰμθ86 δοοουπὲβ οὗ 
ΟἸτοπίοϊϑβ, ἰοὸ σοι οσθὰ πον (ΕΒ ὟΥ. ἱ. ῥ. 68) δββθηίθᾶ, μανϑθθθα 
δἰγοδαν βῆουσι 0 "6 πηϊουπᾶθαᾶ Βγ ΠΑ ]ον ((16 ἐν. Ῥαναῖ. Ρ. 181), νοι 
Βετὶς (1. Ρ. 4ᾳ. ῥ. 148 8.)), ἀπᾶ ἴῃ τὴν 800]. Ἴογβ. ρ. 899, συ} Ὑ ποῦ 
[δ8 ραϊᾷ πο αἰὐθπίΐοη ἰο ἐμθ86 τορ]Ἰοδέϊομβ. . Ὑ αὺ ΟἸγοπίο!θβ στο ]δίθβ 
ἷῃ ἀοῖα!} οὗ ἩΘΖΟ ΣΙΝ Β οδοτίβ ἰο σϑβίοσθ δῃᾷ τονῖνο (μ6 ὑγουβεΐρ οὗ 
δομονδα, ἴδ ΟὨ]Ὺ ἐμ6 ἰβίοσίδὶ ϑῃ]δγρθιηθηὶ οἵ (6 Ὀγίϑῦ ἀπᾶ βϑηθγαὶ 
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ν. 4. Ου τὸ Το» ΓΝ» δά ΣΤΥ» 598 δῦονο, Ρ. 220 δ᾽ 

ττνῦν ἰβ Βοσθ δ οΌΒΙΥ ἴο ΒῈ ἴδῃ οοἰϊθοίίοα, 85 [88 Ὀθθῃ α]- 

δἰδίοιιθηξ οὗ ουν δυΐβον, ἐμαὶ (18 Κἴηρ' πα ογιν δάμβοροᾶ ἐοὸ ἐδο [,οτὰ 
διὰ Κορί Εἷ8 δοπηπλαηπιθηΐβ ρίνοη ὉῪ Μοθθϑ; ἴον Ηδνοτγη. (Εἰη]. 11. 1 
Ῥ.- 22) γΘΥῪ αἰ] ΤΘιΔ ΚΒ, “ ἰο ὑμ6 δυγοχαίθαά μθδίμθη του ΐρ, βοπιθ- 
ταΐηρ᾽ ροβίενο, ἃ ῬΌΓΟΙΥ ὑβμοοογαίίο υγουβῃΐρ, τηαϑὲ 06 ορροβοᾶ." Ὑεὲ 
186 Δ᾽ ̓πϑίοπβ οὗἩ {86 ργορμοί [βαΐδὴῃ χχ. 80, δπὰ χχχί. ὅ, ἰο νβίοι Ηᾶν. 
Τεΐοτβ, 1 ὁδηποί σϑοοβτῖθθ 88 Ῥγοοίβ, Ῥδυθν Ὀδοδῦβθ ἐπ 6 Υ ἀο ποῖ ροϊπέ 
εἰθατὶν οπουρὰ ἰο [86 ρστοϑὲ βϑββονϑὺῦ ὑπάϑὺ ἘδΖοκῖδῃ τηϑηίξοπθα ἴπ 
ΟἈγοηΐοϊοβ, ραγε! Υ θθοδαδβο (ΠΟΥ͂ 8.6 ποὺ ἐὺ Ὀ6 τοίδυτϑα ἰο (ἷ8 ϑυθηΐ, ἴπ- 
ΘϑΙΠΠΟἾ 88 (88 ῬΓΟΡΆΘΟΥ οὗ [86΄δῃ νγγᾶβ ἀ 6] νογοά Ὀοίογο (6 48]} οὗ [μ 8 
Κίηράοπι οὗ {86 ὕδη ἐγῖθεβ (θοιρ. Ἠᾶν. ΕἾη]. 11, 2, Ρ. 189), ᾿Εΐ16 Ἐἢ6 
ΒΟΪΘΙΩΠ ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΓ Βαί ου ἴροί ὉῪ Ηθζοκίδϊι γγ88 ταδη θυ ΒοΙ ἃ αἴίον ἱϊ. 
ΠᾺϊ9 [Ό]]ονν8 οἰθαυὶ οσα (86 ἱπυϊδίίοηι ἰο {118 δδίϊναὶ βοηί ἰο ἐῃ6 σϑ- 
β'άπα οὗ [86 ἴθπ {γ1068, πὶ τ ς ἢ, διμοηρ᾽ οὗμον ὑδίπρϑ, ἰΐ 18 864, "" γα 
οἰ] άγθη οὗ [βγδϑὶ, ἰαγῃ ἰο ΨΘΒον δῖ, {μαὶ ἮΘ ΤΩΔΥ ἑστῃ ἰο γος ἐλαΐ ατὸ 
δϑοαρεά, υὐἷο τονιαίη ὕγοπι ἰδ μαπὰ ὁ ἠδ καρ 0} Αϑεγνῖα ; δᾶ Β6 ποῖ 
γ6 {{κὸ γοῦν ἔλίμογβ δηᾶ γοῦν Ὀγοίμγθη, σγῆο ἰγοβραβϑοᾶ αρδίηβὲ Ψ68ο- 
γϑδὰ ἰμ6 αοα οὗ γον ἔδίμοτθ, οα. ἡ βΐοι δοοοαπί ἢ6 ρᾷγνϑ ἐβοῖὶ ἀρ ἴο 
ἀεβοϊαίΐοη, 88 γθ 8668 ; 8πᾶ Ὁ γ6 ποΐ 8: ιϑοϊκϑά, ἃ8 γοῦν ἔδίμθγβ, ρῖνϑ 88 
Βαπά ἰο Φοβονδὰ δα πίον ἰηΐο Εἷβ βδποίυαγυ, συ ἈἸΟΒ ἢ6 Βδε ἢ βαποιβϑα 
ον ουϑῦ, διὰ βεῦυθ 7ϑβονδὰ γοαν οἷ, ἐλαέ λΐ δἰ παϊοα ταί ταν ᾿πρη 
αὡαν ὕγοτα ψοι; 2 ὑγ γε ἕμρη ἰο ϑδπουαῖ, γοκν δγείδγοη απαὰ ψοιιν οἰ ὶϊ- 
ἄγοη υὐἱἱ πα σοπιραβϑβίοπ δείοτο ἰλοὶν' σοηφιιφροῦβ, ἰδαΐ ἐΐον πιαν τοίωγη, 
ο ἰλιὶς ἰαπά,᾽" εἰο. (2 ΟἸν. χχχ. 6---3.) [Ἢ [688 νγοτὰβ ἐμι6 ἀδροτίαϊϊοι 
οὗ (μ6 ρστοαίον ρατύ οὗ 186 ἴθὴ ἐστὶ 68 18 5ὸ ρἰδί] γ ἱταρ] 164, (μδὲ γγὸ οδη- 
ποῦ σοῖο ἰβϑὴ ἐρ {86 ἀοροτίαἰιίοη ὃγ Τὶ ἢ ῬΊ]ΊΘβον, τ ΒῖοΒ οχίθηαϑα 
ΟἿ] ἰο ἐδιο ὑἐγαπβογάδηϊο ὑγῖθ68 πὰ (86 Νρ δ! ἴθ8, θαὲ τοί ἰο ΕΡΒνδίπα, 
Μαδμδββθῆ, δηᾶ Ζοραίοη, ἰο σβοπὶ 180 πιθβθθηροῖ8 οὔ ΗθΖοκίἢ τ  Θ 
βοηὐ τὴ ἃ ἰοίον οἵ ἐλὲ5 ἐπιρογέ. Οἱ ἃ ΘΌΓΒΟΥΥ τοδάϊπρ' οἵ 2 ΟἾγ. χχίχ. 
--ιαχχὶ. Ὁ ταῖρι ἀρρθδν δὲ ἰἢ {πῖ8 ραϑβουθν πϑγθ οαϊθδταίθᾷ πῃ [μ6 γΡῪ 
βτθὲ γϑᾶν οὗ Ηβζεκίδη᾽' 8 γοῖρῃ, δῃᾷ ἴον (818 γβαβοῃ, ἱῃάθεᾶ, δοπίγαγυ ἴο 
{86 ἰδνν ἴῃ ἔθ βροοπᾶ τηοπίῃ, Ὀθοδῦθθ [Π6 ἄγβύ πιομίῃ τγα8 οοουρὶοἃ τ ΓΒ 
τη6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ργοραγδίϊοηβ (2 ΟἿν. χχχ. 2 ἢ) Βυΐ (μῖβ Δρρβαγϑηοθ 
ὙΑπΐ8} 68 οἵ 8 Οἶοβδὺ ἱπϑρθοίΐοῃ οὗ {8680 ομαρίθσβι ἀοοογάΐηρ ἰο χχίχ. 
8 Ἠρχοκίβ ἰὼ ἐμ βθτυῖ γϑὰγ οὔ 18 τοῖρε, ἴῃ {ῃ0 βγβέ ππηοπίῃ, ορθηϑᾶ ἐμ9 
ἄοοτβ οὗἉ ἐ)6 δουδθ οὗ ἀοα δηᾶ στεραϊγοα ἐβϑτη, ὑμβθῃ ἀββθι Ὁ]Θ ἃ [Π6 ῥυῖθϑέβ 
δηα 1 ον τ 68 ἱπ ογάθν ἰο οβαγρθ ἔμθπὶ τ (ἢ ὑμ6 ραν βοδῦοη οὗ {86 ἐθιηρ]θ : 
ὙΕΘΓΘΌΡΟΙ (ΠΟΥ οοπιηθποοᾶ {86 ραν βοδίίοι οἡ [86 βγβὺ (δὺ οὗ ἐμθ ἔχβε 
το (ἢ, πᾶ οη ἴδ βἰ χίϑοπι ἄδυ οὗ [6 β8πι6 τιοηίἢ οοταροίοα ἰΐ (ν. 17.) 
ὙΠῚ8 ρατ βολιίοη Ὀοραπ οὐ {86 ἢγβί ἀδὺ οὗ (86 ἔγβέ τοδί οδηποὶ ἤλυθ 
ἘΔ η ὈΪδοθ ἴῃ {86 βγβέ, δαῦ δ {π6 αν θεαί ἴῃ ἐΐθ βροοβὰ γϑδῦ οὗ Ηθζϑ- 
Κἰδἢ᾽ 5 τοῖρ, Ὀϑόδαβθ ἴῈ γγ88 ργϑοθάϑαὰ ὮΥ (6 τϑρδίτίηρ οὗ (89 ἀοοτβ πα 
Ἐ86 Δηθθι Ὁ  πρ' δα οοτοτη βδϊ οηΐηρ, οὗ Ῥείοβδίθ δηὰ 1,ονἱίθ. Αἴ 
ἔδο Ραγϊ βοδίδοη τγϑ8 δοϑοπιρ  βῃφά, 186 Εἰηρ, πιῦ (86 ταϊογβ οὗ ἐμ οἰέγ, 
οετοὰ ἃ Βοϊουβῃ βδουξῆσο ἴοσ (86 γϑεοπβοογαίλοη οὐ ἐπ ἐθιιρὶθ, τι μθτθ- 
ἀρου [86 σοηρτοραίίοη 8180 ργθβθαίθα δυγηί-οἴοτίηρβ, δηᾶ ἐπι ἐμ βογ- 
νἷοθ οὗ {86 Βουθο οὗἨ Οοαἃ νγ8β γ΄ ϑϑί δ] ἰδ. Βαΐ [86 ῬϑΒβΟσῸΣ πηθῃ- 
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ΤΟΥ τοιηαγ κοί, Ρ. 225 ποίθ, Α]] {Π9 οἱ γουβίοηβϑ μᾶνθ ἴπ6 ρ] ταὶ, 
σι οι 20 οοαά. ἴῃ ΚΚοπηϊοοί! α]80 σῖνθ “Ἅ Απά Ὀγαῖθ ἴπ ρίθοοϑ 
116 Ὀγᾶζθῃ βοροπῦ {πᾶς Μόοβεβ Πδά τηδᾶθ : ἴοσ' απίο {Ππ6886 ἀδγβ {16 
οἰ] άγοη οὐὗὨ Ιβγαθὸὶ μδάᾷ Ὀυγῃΐ ἰποθηβθ ἰο ἰΐ, δπὰ 1 νγα8 οδὶ] θά 
Νοεβυβμίδη. ΤῊΪβ Ὀγᾶζοθη βοῦροῃῦ Μοβϑβ ῃδά βοῖ πρ ἴῃ ἐδ σὴ]- 
ἄθγῃθ88 αὖ ἐπ σοτητηδηά οὗ οὐ 88 ἃ βυ}0] οὔ {π68 βιιθάπίηρ ἀπά 
Ἑφοπαποσῖπρ οἵ {Π|0 βουρϑηΐβ δηὰ {ποὶν ἔαίαὶ ὈΙ06, ὈῪ ψνΠΙΟἢ {16 
Ρθορὶθ σψοσα νἱβιθὰ (Ν . χχὶ. ὅ--:-10, οοπρ. Ηδν. ἘΠη]. 1, 2 Ρ. 
502 4) [π ἴον {ἰπ|68 [π6 ρθορὶβ ἱπο]ηθα ἴο βαρθυβε οι τηδάθ 

. 1815 5γτη 0} ἂη ομ]θοῦ οὗ Ἰἀο]αίγου8 γϑηθγαίΐοῃ. ἘΕῸΧΪ 88 ΟἸ]οσῖο. 
ΥΘΡΥ͂ ΠᾺΪῪ ΤΟΤΩΔΙΪ8: ποη 68, σγοάἰδιϊα ἃ ἱθηιρογίδιι8 ὠδφιιθ Ἰοϑβὲ8 
δὶπο εἷία ὑπιέογηιυϊβδίοτιθ σιν Κμἶδ86 αθηθὶ 8θγρθηδἰ8 δἰπιμϊαογιηι. 
Νοη υἱάοίιι»" ἦοοσ ραδϑδιιγὶι8 ζμ886 71λαυϊά υἱὲ πιδο ϑαίοπιο ργἱηιϊδ γορηῖ 
ϑιιὰ αππῖδ. θα ροζιιθγιιηξ 6886 ᾿οηιΐπ68 ϑιιρθνδεϊἐϊοϑὲ, φιυὶ ἱπίονάμηι αὐ 
ἐμϊωά δἰηναζαογιηι δι έέμηι αἀοϊουογῖηξ, φιαϑὲ ἴηι ποπονθηι υϑνὶ [)6ὲ, 

Πόποά δἷἴον (818 ἵπ οἢ. Χχχ, τημϑὲ δραΐῃ πᾶνθ ἔΆ]Π]16ὴὲ ἴῃ ὁπ6 οὗὨ {80 
Φ]]οσῖπρ' γϑᾶῦβ. ΕῸΥ 1 16 μβδᾶ Ῥθθῃ ἱπίθπἀθα ἰο Βο]ᾶ ἰξ ἴπ (μ6 βοοοπᾷ 
γοᾶν οἵ ἨοζΖοκίδῃ, δένον (π6 ρυγ βοδίΐοῃ δηᾷ ἀθάϊοδίϊοῃ οὐὁἨ ἐμ ἰσταρὶθ 
Ἧ48 ΔΟΟΟΤΩΡ]Βμ6ἃ ἤθη [86 τα! 44]6 οὗἩ [86 ἢγβὺ τποηί οὗ (818 γὙθ8. Μ7ὰ8 
Ρϑδβί, ἰξ οουϊα ΟὨ]γ Πᾶνγθ ὈΘΘη βιδίθά 8Δ8 ἃ τθᾶϑοη ἴῸγ ἀθίδυτίπρ [86 ρ88- 
Βουϑν (1}1 (86 Βροοῃᾷ τηομίῃ, “’ ον {π6 Τοατέθϑι ἢ ἀδΥ οὗ (μ6 ἢ'γβί τποπίῃ 
88 Δγοδαν ραβδί, Ὀπύ ποὺ “0 Υ ἐΠ6 0 οουἹᾶ ποῖ Κϑορ ἴὲ δ ἐμαὶ ὑϊπιθ 
(ἰμδὲ 18, π [86 ἄγε πιοπίῃ δρροϊηἰθα ΟΥ̓ 164), θαοαιβα [86 ργἱθδίϑ μδᾷ 
ποὺ βδηοιϊβϑα {πθυηβοῖνθθ ἴῃ βυϊοϊοπὺ ἐΐηθ, ποῖθμον μδᾶ ἐπμ0 ρϑορὶθ 
δαιμβογοά ὑμϑιλβοῖνθα ἰορϑίμον ἰο «“6γαβαίθι "᾿ (ν. 8.) Τὸ {818 Ὁ 18 
δ ἀοὰ {πὲ [86 ἀΒθθιῃ ] Πρ Οὔ 6 ρθορίθ, “ ἔτοπὶ Βϑϑσβββθβ νη ἰο Πδη," 
ςοὐϊά ποί ἴ)6 Δοοοιῃ ] 18Π|64 ἴῃ ὑγγο ΟΥ̓ {Ὡγ6 6 σγθοῖχβ, 8ο ἐμαί, 15 16 βαᾶὰ βθθα 
ἀεὶ ρτοα ἰο οο]ο γαίθ {μ 6 ῥῬϑββονοῦ ἴῃ [Π 8 8Β8π|6 γϑδῦ, 1ὑ νγόυ]ᾶ ανθ Ὀθθῃ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ ἰο ἀδίον 1 ποὺ ἰο [18 βροοπά Ὀαΐ ἰο ἃ ᾿αον πιοπίι οὗ [86 γᾶν, 
Ἦθποθ ἐδ ἀρρθᾶτβ αὐ 1ϑδβὲ ἐμαὶ (86 ῥρϑββουδὺ δϑίϊνϑὶ οουἹᾶ ποΐ ἴανθ 
Ἰλκοη ῥ͵δοθ Ὀδίοσο {86 ἰμῖγᾷ γοᾶν οὗ Ηθζεκίδῃ. Βαΐ ἴῃ ἐδο ἔουγί γϑὰῦ 
ΒΔ τη ΘΒ Θοτητηθησοα γγΑΥ} Κα ΟρογαίΐοηΒ ἀρ αἰπϑί ὑμ6 Ἰδπᾶ οὗἉ [βγδοὶ, 
0 οοπ ϊηυθα [ῸΡ ἔπ γ60 γθδγ8, ἀπτίηρ τ ΒΟ, 8 ῬΑΘΒΟΥΘΥ ἤδαβί, ἰὸ 

σ οι (86 τοιηηδηίΐ οὗἨ (86 ἴδῃ ἰγῖθοβ βῃου]ὰ Ρὸ ἰηνιἰθᾶ, 18 ποῖ ὑο Ὀ6 
ἰβουρθὶ οἱ Νον ἱβννδ δᾷὰ ἰο ψυιδὺ 88 Ῥθθῃ ρτονίουβὶυ βαϊᾶ, (μα (86 
Αἰγοδάν ποίϊορα β γϊ Κἰπρ' ῥτομηΐπθποθ ρίνθη ἰο {86 νἱβιἰαίϊοθ Ὀγουρΐ 
ὍΡοα ἴπι6 [Βγ86 1168 ὈΥ͂ ἐμθ Αβϑυσίδηβ ἴῃ 6 Ζα τ δ᾽ Β ἰοίίο οὗἨ ἰηνίἰαὐϊοι 
ἱπιρ]168, ἐμαὶ (86 Ἰαδρταεπὶ οὗ Θοἄ ἐμαὶ ΒΔ ὁοπιθ ἀροη {μθπὶ τν88 8.}}} 
Τγθθἢῃ 1 [86 τηθιηοσῖθθ οὗ ἔμο8θ 0 Βαᾶ οβοαροᾶ ἴδ (πϊοὶ οοαϊᾶ πο 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ θ6 Βαϊ οὗ {μ6 ἀθροτγίαἰίοῃ οὗἩ (μ9 ΑἸ]θαᾶίί68 ἀπᾶ Ναρῃία] το, 
ἵποῖνο ἰο βἤἴθοι γϑαγβ ὈΘίογΘ, ᾿πϑϑηυ ἢ 88 ἐμ ἰγῖθ68 σγθο 84 ποί ἔοϊὑ 
1Π6 ἀγτὰβ οὔ Τί ρ αι ῬΊ]ΘΒῈΡ μδα ἀπαπθβεϊομΔὈ] Ἰοπρ βῖποθ σθϑβαᾶ ἰο 
ταοῦτη οὐ ν 10), {18 ῬΆΒΒΟΥΘΙ ἔδϑεϊναὶ οδπποί πᾶν οοοιγτθᾶ Ὀθίοτθ, θαΐ 
πιθβὲ μᾶγθ ἐδ Κθη ρ͵δοο ἱπιπιθά  δίο Υ δέλου [6 [411] οὔ (Π6 Εἰπρᾷοπι οὗ 6 
(60. ἐγ 68, ΒΘ ΔΡΡΘΔΥΒ αἶβο ἰο "6 ἱπάϊοαίθα ἱπ 2 (Ἔν. χχχὶϊ 1. 

ΜΟΊ,. ΤΙ. Ε 



δ2 2 ΚΙΝΟΒ ΧΥΠΙ. 1---ὃ. 

φεὶ 7ωιδεοταὶ Δέοδοηι ἐὰ οοηαγθ; ἀξία αὐοία οἰΐαηι μὲ βέ διρρονδξί- 
ἐΐοπο οοϊμογῖπε αἰὸ Ποιηι ]Ιογαοίδδ δι ῥα ἱπιασῖπο, αὐ φιοά ἀξέονίιδ 
ἐγαΐ, ρογεστίπιηι πυπιθη ἀπίηιο δὲ διιδδίϊἐιογῖηί, αἰψαδ δἰπιμζαογίμι 
4) οὶ δον ρϑιΐοπι αὐπθωηι παδιονίπί. ΤῊΪϊΒ ἀθπ8θ νγὰβ [ΠΕ ΤΏΟΤΘ 
παίαγα], 88 δηοηρ ἴμ6 μιοδίμθη, ραγ σα] ἴπ6 Εἰργρίίδηβ απὰ 
Ῥμρηϊοΐδηϑ, βουρεπίβ Ὑγ το δάογθά 8δ5 {Π6 Ὀβᾶγουβ οὐ ἃ μϑδ]πν 
υἰγίαθ δῃᾶ οὗ ἱποχηοσίΠ εν ; 2. ΘΟΠ|Ρ. ΟἿογ. οὐ [80 ρϑββαᾶρθ δπὰ 
Οτθῦζοσ, ϑΐγτμθο!. 1. Ρ. ὅ26 Εἰ. οὔ 1μ6 2πά εἀ. ἩΠΦΤΓΣ Τοσπιθὰ ἔγοτα 

ΓΤ) ὈΓα88 βί στ βθ8 βοιῃθι ἰπρ Ῥσαζθθ. Μοβὶ οὔ [89 οἱ ἀον δχ- 

Ῥοβί ουβ ὑμῖηΚ [86 πᾶπιθ μ88 [Π6 Δοο}ββοῦυ ἰάθα οὗ οοπίθιηρί. Βαϊ 
{πῖ8 Ὡοὲ μον 1168 ἴῃ {86 ἔοσια ΠΟΥ 18 16 ργοῦδ0]6 ἴῃ 1[8618, θοοδθθ 
᾽ξ τηυϑὲ οἴου γῖβθ ἤανθ Ῥθθη Ἀρρ]164 ἴο {π6 Ὀχᾶζθῃ βουρθηῦ ΟὨΪΥ͂ 
δἰ δῃά αἴον 158 ἀοβισιοιίοη ; οορ. οἰ. ἀιῦ. νος. Ρ. 452.---Υ͂. δ. 
«Απά αἴον Ὠΐτα γγᾶβ ποῖ ἢἷβ πΚθ διποηρ 411] {ὸ Κίῃρβ οἵ πάλῃ, 
ΟΥ διποηρ ἔποβα {Ππῶὲ τοῦθ Ὀθίοσα πίη." Ετοπι [86 ἔγβῦ οὐ {8μι686 
ΟΧΡΓΘΒϑο8 «7. ἢ. ΜΊοβ. οοποϊαἀοά ἐμὲ {Π0 δαίμποῦ οὗ οὔ θΟΟΚΒ 
ἸΟΟΚ 1 ἤτοτι 818 βουγοθ, συ οἢ, δοοοσάϊηρ ἰο 2 ΟἾγ. χχχὶϊ. 82, 
οᾶπηθ ΠῸΠπι ἴμ0 Βαπά οὗ 8618}, 88 Κίῃρ «“οβίδῃ. οἄπὴθ ἴο {86 
ΒογΓ ρσηἰΥ ΠΗ͂Υ-ΒὶΣ γϑαῖβ δἴϊον Η6ζθκίδἢ, ἀπ ἃ τν88 ποί ἸΏ ΘΥῖοῦ ἴὸ 
.ὐτὰ ἴῃ ῥἰο ἐγ δηὰ βίποθυθ ορθάϊθποθ ἴο [6 ἰαὺγ (οοιρ. Χχὶϊ. 2.) 
Βαὲ {μῖ8 φοποϊυβίοῃ ἰβ ΕΥ̓͂ ΠΟ τη 88 οογβδῖῃ, ᾿ΠΔΒΙΩ ΟΝ 88 «} 0518} 8 
σοπάποί 18 ἀοβουῖθοά ἴῃ (6 8δηηθ ἰθυτβ ἴῃ χχῖϊ. 25, ΤΏΘΠΟΘ 8 
Ραζοθῖγθ ἐμαῦ {818 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ Ὑγὰ8 Οὗ ἃ ῥγον 18] πδίατο α6 60 
φμοά ταν δοίην δὲ οἰγι8 πεΐΐα πιοηιουΐα 68ὲ, σοταρ. Ο]θν. οἡ Εἶχ. 
Σ. 14.---Υ,, 6. ΤῊΓΤΒ ΚΞ ΤῊ ϑοπῖρ. Ρ. 106. Υ΄. 7. ΌΤΙ νΪ86 

δοῦϊηρ, ἱποϊυάίηρσ 18. ὨΘΡΡΥ͂ Θομβθαιθηοθθ, 866 ἅδον Ρ. 2]. 
“ Απᾷ [6 γγαϑ γθῦϑ]]ουβ ἀραϊπβὺ ἐπ6 Κίηρ οἵ Αββυσίβ, δῃὰ γγὰβ ποῖ 
(ΔΎ τθοσθ) βαθήεοϊ ἰο ἴα. «πάλῃ νγὰβ Ὀσουρᾷῖ ἰμΐο ἀθρϑθη- 
ἄδμοθ οὐ Αβϑυσία ὈΥ ΔἢδΖ, σοι ΗΖ κί ἢ γαβιβίθα ΟὈΥΪΟ ΒΥ 
ΟὨΪΥ ἴον [π6 τϊάγανγαὶ οὗἨ 5}|Α] πη βον ἔτοπι ῬαΙθβίπθ, ρϑῖ- 
ΒδΡ8 ΟὨΪΥ αν [18 ἀθδίϊ, ἕο ὙΒῖ ἢ γϑαβοι Θθθηδομ τ χηδα9 
ὙΆΣ ὍΡΟΣ εἷτῃ ἴῃ οὐδ᾽ ἰο γϑάποο «πιάδῇῃ ὉΠάοΣ ἢ18 5υσαῦ (νυ. 18 1) 
Υ. 8. “Ξ:23ὁ βιιοίο {π6 Ῥ]  Ἠϑεΐηθ8 υηΐο δζα δηὰ [118 βογάθβ,᾽ 
ἴδ.) ἢθ 1108 ρα ῃἰϑῃθα Ποῖ (ΟΣ μοῦ ἱπναβίοι οὗ “υάἀδῃ πάρος 
ΑΜ}ι42, ἰοοῖς ἴτοτὰ ἔμοπὶ [Π6 οἰδ1θ8 ἴμθῃ σοπαπογοά (2 ΟἿ. χχυϑὶ. 
18), δπά χοἀυοοα ἔμποπὶ ἴο {πεῖν οἷά Βουπάδτυ, ααζαβ. ΤῊΐβ 
δια οταοθηΐ, ᾿πογθίοσθ, ΘΟ στΩ5 1Π6 δοοουηὶ οὗ ΟΠ σοιῖο]θ8, σοι 
[88 Ὀθϑῖγ 86881164 ΕΥ̓͂ ποοϊορίοαὶ οὐἰεἰ οι, τυ μῖοἢ 15 ὈΘ81468 ρχονϑά 



2 ΚΙΝΟΒ ΧΥΠΙΙ. 9---18. 88 

ἴο Β6 ἔγαθ ΕΥ̓͂ [8. χίν. 28---82, σοαρ. οὔγ ποὶθ οὔ χυΐ. 16, ἀπά 
Ἠᾶνοση. ἘΠῚ]. 11, 1, Ρ. 220, εἷϑο Μονοσβ᾽ Κτίς. Ὀπίθυβ. ὑ. 
128, τ Ὦθτ6, το σθονοσ, {πὸ Ὁ] οσίης πογάβ, “ς ἔγοτη ἐπ ἔοτνοῦ οὗ 
[πὸ νγαιομπηθη ἰὸ {16 ἑδποθᾶ οἰτγ,} δὺα ΘΥΤΟΠΘΟΌ ΒΥ οχρ]αἰποά 
οὗ 16 οἰεἴοθβ Ἰουαπάρά Ὀγ Ὁ ΖΖίδἢ ἴῃ τμ6 ἐδιτί του οὔ (π6 ῬΆ1]1Φ- 
ἔπε8) ἃπα [Π6 ἰοναῦβ ὈαΠῈ ον (μ6 ῥγοΐθοϊίΐοῃ οἵ ἷ8 ἤσοϊβ ἴῃ 
[6 ὙΠ] άογμθθθ (2 ΟἾγ. χχνΐ. 6, 10), σι μαῦθαβ {18 ργονθυθίαὶ 
ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΙ (ΘΟΙΏΡ. οα ΧΥΪ!. 9) ΟὨΪΥ Δ νηβ ἐμαὶ Ἡοζοκίδῃ βιηοίθ 
811} [π6 βῥαἰίοῃβ οὗ [π6 ῬῊἸβεΐπ68 ἔγοιη [ἢ βιῃ}}]8βὲ ἴο {6 στϑαῖϑδβε 
δῃἀ βἰγτοηρσοϑῦ. ᾿ 

ἴῃ νυν. 9---1Ἰ2 [80 ἀαδἐγιοίίοη οὔ [μ6 Κίπραοπι οὔ 18γδ6] Ὀγ 5.84]- 
ἸΩΔΏΘΒΘΙ ΔΙΓΘΔΟῪ παγγαίθα, χυἹ!. 8---, Δοοογαΐπρ ἴο [86 ΔΠη818 οὗ 
Ἰβγδοὶ, 15 τθρβαϊβα ἤοτι [Π6 ἃπη4]8 οὔ τμ6 Κίπράοτῃ οἵ 66}, ἱπ 
ὙΠ 0ἢ. 1ξ γα 8. αἷβο γρ᾽βίθσβα 88 8ῃ δυθιξ οὔ 116 Εἰ ρἢαϑὲ ἱπιρογίαποο 

. ον ἴῃ6 1πϑοοσδογ. 
Ἑτοια ν. 18 ἴο οἷ. χίχ. 87 [0]]οὐγβ {πὸ παγταϊνο οὐ Θθημδομον θ᾽ 8 

ἰηγαβίοῃ οὔ 1 πάδῃ δηά Ηἷβ ἀεἴδαϊ, Ὡς ἢ 15 συ αἰτιοβὲ πογά ἔὸσ 

ΜΓ 4180 'ῃ οὐ οΟ]]Θοἐΐοη οὗἉ [π6 ργορῃβοῖββ οὔ 1βαἴδῃ, χχχνὶ. δπὰ 
ΧΧΧΥΪΙ., Πα ἴπ ἃ Ὀτῖοῦ αρϑίγαοῖ, Βαΐ πον βιδηάίηρ [18 ὈΓΟΥ Υ͂ 
ἔπγηἰβηΐπρ ΒΘ νυ γα] ἱπιρουίαπξ βαρρίοτηθηΐβ, ἴθ 2 ΟἾγ. χχχῆϊ. 
Ὑθο86 [ῃγϑϑ δοοοιηΐβ ἃγΘ ἰῃ ἀθρθῃ θη Ὁ οὗ ϑαοῖ οἶμον φοπηροβοᾶ 
ἴτοπη [πο οοἸ]θοίίοη οὐ ἐπ ργορ]ιοοῖοβ οὗ 1βαἴδῃ (2 ΟἾγ. χχχὶ!, 82), 
ὙΠΟ γὰβ θη οάϊθα ἴῃ [Π6 δῃηα}8 οἵ {π6 Κίηράοπι, 48 1 ̓ ᾶνθ 
Ῥτγουθᾷ ἀρσαϊπϑὲ (ὑθβθῃΐτ8 ἴῃ ΤΩΥ 800]. Ὗ ε18. ῥ. 229---285, δῃὰ ἃ8 18 
ΠΟΥ, ΔΟΚηον ]θάροά ὈΥ͂ ταοβὲ οὐ 65 δηὰ ᾿πέουργθίθυβ ; οοηρ. Εὐγα]ὰ 
ἰπ {π6 Τ,εἰρσίρον Α.1,.Ζ. 1888 Αὐριυϑὲ, Νο. 188, ρ. 1502, Μονοσβ, 
Κπηὶ, ὕπίοσβ. ρ. 181, Ηἰἱἱῖρ, Τ]πιθτοὶς, αμα Κορ οΪ ομ 18. χχχυΐ. 
8η4 Ἠᾶνοχιι. ἘΠη]. 11, 8 Ρ. 147 Β΄ 

Υ͂. 18. Οοταρ. 18. χχχυΐ. 1. “Ἴπ [86 ουτίθθμε γϑᾶσ οὐ Κίηρ 
Ἠρροκίαῃ, (714 8.0.), βϑμηδομουὶδ Κίηρ οὗ Αϑβυτΐα οᾶτηθ ἀρ 
δραίηβί 8}1 1Π6 ἐεποοᾷ οἰϊί68 οὔ Φαἄδμ ἀπά ἰοοὶς ἐβοιη." ΤΠΐβ 
γΈγθο ἰοστη 8 ἐΠμ6 ἐπίγοάιιοίίοη ἰο {Π6 [Ὁ] οτἱηρ παιταῖϊνθ, ἴθ τ ῖ 
[86 οοσαραίίοῃ οὔ [86 Ὑ8οΪ6 Ἰαπᾷ Ὁ [6 Αβϑγυίδῃβ 18 Βαμητι 
βίδιθα, υμοσοίη ὁ 411 [μ6 ἔδησϑα οἰἦθ8᾽᾽ 18 ηοὶ ἰο Βα ἰδ Κβϑῃ ἰῃ [6 
δἰτϊοιθϑὲ βθῆβθ, 88 θ6βί468 [ἢ βίτοηρ' οαρίίαὶ “ογιβαίθιῃ, [6 ἔοσύ- 
ΤΕβ868 οὗ 1,8 δ 8 δηὰ 110 πη88 (ν. 17 δῃᾷ χῖχ. 8) ψσοσα ποὲ γαϑὲ 
(οπααογοά, τ οι [86 ΠΠ]οντῖπρ πορούδοη8 τ Η 6 Ζϑ δ ἢ ὙγοτῸ 
ὁρθποὰ, ϑϑηπδομοσῖρ (νγπ9Ὁ» ἱπ [Ὧ9 ΠΧ Χ, Σενναχηρίβ οΣ 

Σενναχηρίμ, ἴῃ “οβορῖι. Σεναχήριβος) ταδῃεϊοποά αἶθο ΒΥ Βαχοσαε 
ἙῈ 



84 . Ὁ ΚΙΝΟΒ ΧΥΠΙ. 14 .---Τ 6. 

ἰπ υοθορλὶ. Απὶ. χ. 1---4, ἀπὰ ἴπ Εμθοῦ. Οίγοη. ἀγηι, Ρ. 18 ἔ., ὉΥ͂ 
Αργάθητιβ (1 Ε8. ΟἿ. ἀσπι. Ρ. 28), ἀπά Ὀγ Ηογοάοίυ 11. 141], 
ἘΠ Βισοθβδβοῦ οὗἩ 5'ΠδἸτηδη δον (866 οἢ χυ. 19) γεϊσπιϑά δοοοσάϊηρ 
ἰο Βοχοβιιβ αἱρβίδθοῃ γϑᾶσβ ἴῃ {Ππ6 τπη6 οὗ Ηθζϑκίαν, δοπιρ. 511}} 
οῃ χίχ. 81. Ὑθθ πᾶπὶθ ὩΥΎΓ ΟΟΥΓΘΒΡΟΙ 45 ργΟ Δ ὈΪγΥ ἴο {9 

βδηβοσῖς Θϑηᾶρτῦ ἀπά {π6 πενν Ῥεγβίαῃ «τὸν αἵ λα» οπογοϊξιατη 

υἱοίον. 8.0 δοοογαϊπρ ἴο Ῥ. ν Βοῇ]οπ, (188. ἐΐδε. ἰ1. 962 ; οὐεῦ- 
νῖβο Ὑ͵Ίη. ἰρω. 8.υ.,) ἩΠΖὶρ δὰ (168, ᾿ιϊπλ86]6 οῃ 18. χχχυΐ. 1. 
Ἡεγοάοίαβ (ἰ.6.}) 64118. Ὠἴτῃ βασιλεὺς ᾿Αραβίων τε καὶ ᾿Ασσυριων, 
Δα βαγ8 [πὶ ἷδ Θχρϑάϊείοη γγὰ8 ἀἰγθοίθα ἀραϊηδὺ Εργρί, Βῖο ἢ 
αἶδο Δρρθαῖβ ΠῸμ σχῖχ. 24, 18β δοῃβιτηθά ὈΥ 18. χ. 24, δπά ἰ8 
με 581 468 ΘΑ 51] γθοοηο [64 Ὑτῖ ἢ οἷν παυταίνθ, 88 ὁ} πάδἢ ἑοστηθα {Π9 
ΚΟΥ ἴο [86 οοπαμοϑί οὗ Εργρὶ ἔοῦ {π6 Αββυυΐδῃ, 88 [Ὁ 411] Ὄρρενγ 
Αϑἰδξίς σοῃαπθγοῖβ, δπἃ μα ρουθδρδ ἔΌΓΠΊΔΠῪ 411164 186} (ο 
Ἑαγρὺ, σιθη Τ τ μ Κα τλατομβοα ἀραϊηβί βθηηδομουῖρ (ΧΙΣ. 9.) 

Υ. 14---16. Οπ {π6 πιο] ρσθηςθ οἵ βθπηβοβοῦῖ᾽ 5. ἰηνδβίομ, 
Ἡοζοκίδῃ αὐ ἢγβὲ τδάθ ργθραγαῖίοπβ ἴον ἀθίδβῃοθι Ηδ οδυβθὰ 
Φογυβαίομι ἰο θ6 584}}1 Ἰηοσθ Βιγο ΡΥ [ουΠ64 ἴῃ οα56 οὗὨ ἃ 5ἴθξβ, 
δῃά {86 Τὐυπίαΐη8 οὗ [Π6 ὍΡροὺ ΑἸ Ποη ἃ8 γ78}] 88 {ῃ9 Ῥγοοῖ θ65149 
Πι6 οἷἐγ ἴο "Ὸ βίορρϑά (866 οἡ συ. 17), ἰπ ογάθϑυ ἴο οαΐ οδ' (Π6 νγαΐϑυ 
ἤτοτι ὅμ6 θοβίθρουβ, 88 18 γϑϊαιθα ἰῃ 2 ΟἿ ν. χχχὶϊ. 2---ὃ, ἀπά οοπ- 
Βγηιϑα ἴῃ [86 οἸοαγαβί ππϑπηοῦ ὈΥ 18. χχὶϊ. 8---1], ΘΟΙΏρ. ΤΥ Δρο]. 
γοῖβ. ρ. 824, Ἠᾶν. Ελη]. 11. 1, Ρ. 221, δῃὰ {Π6 βχροβίζοιβ οῃ 18. 
χχὶ. Μοδησ ϊθ ϑθηηδομουὶ Πα ροηοίγαίβά ἴο 1, Δ ἢ Ἶ8ἢ,, ποσο- 
ὍΡου Ἠοζοκία, ἀουθεϊησ [86 ῬοΒββι 11 ν οὐ Ῥεΐπρ' 40]6 ἴο τοβὶϑί 
18. ἈΥΙΏ8, 8018 ΤηΘΒΒΘΏΡΘΙΒ ὉΠ|ΠῸ} τὸ ἰγϑαῦ ἢ Εἶπα ΘΟΠΟΟΓΗΪηρ᾽ 
Π18. Βα Ἰββίοη, 8Π4 δοίπα Πγ βϑη 8 ἴπ6 ἐγ δαΐθ ἀθηηδι θα ὈΥ βθῃ- 
ὩΔΟΒοΥΙὉ, 88 18 γοϊαιθὰ 'π ΟἿΓΡ γϑῦβεβ. ΤΠ6 [Ὀγγοβ8 οὐ 1,8 88 
ἸΑΥ̓͂ βϑαύθῃ Βουηδη τηΐ]88 βοιίἢ οἵ ἘΠΠΘΌ ΠΘΓΟΡΟΙ 8 (866 οα χῖν. 19), 
δῃᾶ {πογθίοσθ βουὶῃ νγαϑὺ οὗ “}6γαβδίθηι οα [10 ΜΑΥ ἰο Εσγρί. 
Ετοπὶ [μ6 ψογάβ οὗ Ηοζθκία, “1 Πᾶνα βίπηϑα, ἀδραγὲ ἔγοπι τηθ,; 
οἴο., 186 ο]46᾽ θχροβίζουβ ἱπίδσ, ἐπαὺ Ηθζθκίαῃ βἰπηθά ἴῃ Ηἷ8 
τον ]Σ Ποπι {Π6 Αϑδβυυΐδῃ Βα ρΥΘΠΊΔΟΥ ὈΥ γϑβαβίηρ {6 ἔἈΥΕΠ ΘΓ ρᾶγ- 
τηθπὶ οὗ ὑσϊθαῖθ ; Ῥαΐ 88 8 ργθάθοθον ΤΊ] δίῃ ῬΊ]Θβοσ δὰ 

. Ὁ ΤῊ ΪΒ βίδίοιηθηί 8 ὀσρίαἰπμοᾶ ρϑυμδρβ ἰπ (86 βίταροδέ ταϑηποῦ ΒΥ [ῃ6 
οἰγοιιπιθίδποθ, ἐμαὶ Ασα, ἔα θη ἴῃ 8 τ θ᾽ Βθῆβθ, ἀθῃοίθβ 41] {86 ρσο- 
ψίμοθβ οἡ {818 846 οὗ ὑμ6 ΤΊ ρτίβ, τυ βίθι (86 Αβεγτίδμβ ρονογιθᾶ ἴῃ 
δά εἴοι ἰο {μδὲν οὐ ρῖπαὶ δοπη Ύ Αβϑυγία. Οοιρ. Βοοβασὶ Ῥλαὶ, ἱ., ε. 
7, 0. 81, ἀπά ϑοβγοθον ἐπιρεν. Βαδψὶ. Ῥ. 166. 



ἢ ΚΙΝΑΒ ΧΥΙΙ. 17. δὅ 

Ὀγουρμὲ ἔπ Κίπράοπι οὗ Φπάδῃ ἰπίο ἀθρθπάθποθ οὴ Ἀἰπιβ6}} ΟὨΪΥ͂ 
ὈΥ ἀθα]ησ ἐγθδομοσοῦϑ!ν τὰ ΑΖ, {π6 αἰτοιηρὲ οὗ Ηοζοκίδῃ ἴὸ 
δ[8 Κ6 οἱ 618 γο κα νγᾶ8 βΒοδγοϑὶυ [0 Β6 ὑ]δηχθά ἔτοπι ἃ ἐμβθοογαίίς 
Ῥοϊπΐ οὗὨ νἱοσσ. Βαΐ ΗθΖθκίδῃ οογίαίΥ δοίθά ττοησ ἴῃ {818 
τεβρθοῖ, ὑπαὶ αἴτον Β6 Πδά ἰδκϑθῃ [16 ἔγβι βίθρ ἢθ βῃγαπκ ἤοτι 118 
ῬΟΙ]οΒ σομιβθαυθηοοθ, πὰ υϊβῃθα ἴο ρατοδαθθ ἀραίῃ ἴΠ6 ρθδοθ, 
ὙΠΙΟΒ ΒΘ Ηἴτηβ6}}" μα Ὀγόκθη ὈΥ ποὺ δα δηιϊβδίοπ δῃὰ ραγτηθαΐ 
οὗ τὐραΐϊθ. ὙΉΪΐΒ [8188 βίθρ οὔ 188 ρίουβ Κίηρ, ϑγίβίηρ ἔγοτι ἃ 
ΤΑΟΙΊ ΘΗ ΔΑΥΎ νυ Θά κῃ 688 οὗ [Ἀ10}, νγὰβ πόυσαυοῦ ἰυγηθά ἰπίο ἃ δ] οββίηρ, 
ἴον μἴπι ἀπά ἢ ΐβ8 Κίπράοπι {πγουρ [8 ἀττοράποθ οὐ βθηπδομουῖο 
δηὰ [πΠ6 σονθηδηί-Π βα ]Π688 οὗ {16 1,μογά.----Ὑ, 15 ἢ, Ιπ ογάον 
ἴο Δ Κ6 ἊΡ {ῃ6 ἀδιπδηάοθά ἐτθυΐε οὗ 800 ἰα]εηί8 οἵ δἰ ͵νϑγ ἀπά 80 
τΑϊθη8 οὗ σο]ά, 48 186 ἐγθαβιγαθ οὔ {μ6 ἰθπιρ]8 δῃά [88 ρα]δοθ, 
μΒανίηρ' θ6θῃ ΥΘΙΥ͂ πη Οἢ ὀσχμαυβίθά πάθον {πὸ θ44 σονογπιηθηΐ οὗ 

ΑΜιαζ, ἀϊ4 ποὶ βαβῆοθ, Ηθζθκία! νγὰ8 ου]ρθα ἐο τα κα {μ6 ροϊά 
Ῥἰαηρ, ννῖτἢ ψΒΐοι ἢ6 Ηΐπι561} μ84 ονϑυϊαἰὰ [μ8 ἀἄοοῖβ ἀπ ροβίβ 
οὗ 186 ἰδιαρῖθ (2 ΟἾιγ. χχῖχ. 8) δῃά βοπᾶά ἰξ το {π6 Κίηρ οἵ 
Αβογσῖαὶ ὙΠι6 βυθδβίαηξίνο χγγδγολᾷ ΟσοαστΙ Πρ ΟὨΪΥ ᾿θγθ οἰ γπιο- 

Ἰορίςα!}]ν γ68 διιγοϊοπέθ8 ἀθτιοῦθβ [Π6 ἄρον ροβίβ (θὴρ; Ἰλαϑου; 

3 ὥουζ 

ὡααζ.ν}, ἐὐηυΐπα, διρον ἰηνϊπατία, 1, ΧΧ., τὰ ἐστηρυγμένα.) 
Υ.17. Νοῖ οοπίοπὸ νὴ τἢ ἐπϊ8 ραγτηθηὶ οὗ ἐγ δαΐθ, βϑπηδομθυθ 

βρηὺ ἃ ϑίσοπρ' ΒΟΥ οὗἁὨ ἰγόορβ ὑπάθ [μ6 οοιηπιδπᾷ οὗ Ταγίδῃ, 
Ἐαθβατῖβ, ἀπ ΒΑΡ -Βμ Κθὴ, ἔτοσα 1,8  ίβῃ ἴο “9 ϑγιιβαίθηι, συ οι 
Ροβίθα 1861} οῃ (6 νγϑϑὲ βἰ46 οὐ (π6 οἷΐγ. [ἢ ἐπ ἰοχὲ οὗ 15818]} 
ΒΑΡ ΒΑΘ. ΟὨΪῪ 18 παπηθα, θθοαιβ ἢ6 ϑοίθα δ8 βροκδβιιδῃ ἴῃ 
[86 [0]ονΐηρ οοπήδγθηςα (86 ν. 19.) Τατγίδῃ μδα ργ ΌΔΌ]Υ 186 
ΒΌΡΓΘΠΘ οΟΙΛΠΙΘ Πα, 88 ἢ6 18 παπηιθα ἤγχϑὶ μοσθ, δῃά, δοοογάϊηρ ἰο 
Ϊβ, χχ, 1, α͵8ο οοπάποίθα ἐμ βίερα οὗ Αβῃμάοά. Οοιμρ. ἐμθ ποίθ 
οη χΥ. 19, ΤῈ6 πδῆθ ἸΣῚ» ψΉ ΟΝ, 1 τα πλΔῪ σοη]θοαΓ6 ΠΌΤ 

[88 οἴδον ἔγγο πϑιηθβ, 18 ΟΩΪΥ ἃ Ὠδη6 οἵ οἶσθ οὐ {{{|6, (ἰββθῃ. 

Δα Ηεσίρ' οι 18. χα. 1 οχρίαἴῃ ὈΥ ρἧ ρθύβοι οὐ σόν οὗ {Π6 

δοάγ ωσϑδπ- Ὁ 3 ῬτορουΥ ργίποορε θυπιολογίμη (69. 
“2 

Ὧν γὶ "- , 
ἐλο6. 1, 978) διὰ τυ Ἰῶ.9 .525 μ6 οἰϊοῦ ΘΌΡ-ὈΘΑΓΟΥ ἃ γΘ 

ΙΝ 

1 οὐκ ἀπέχρων οἱ βασιλικοὶ θησαυροί. ἔθος οὖν ἐν ταῖς τοιαύταις ἀνάγκαις, 
καὶ τοὺς ἱεροὺς θησαυροὺς δαπανᾷν καὶ πάλιν αὐτοὺς ἐκ τῶν πολεμίων ἀναπλη- 

Ὕ Η . ΝΗ « ᾿ 
ροῦν, ἡ ἀνάγκη δὲ παρεσκεύασε καὶ τὰς πύλάς χωνεῦσαι τὰς χρυσᾶς, ἃς οὗτος 
κατεσκεύασε καὶ τοὺς σταθμοὺς τῶν θυρῶν. Τοοάοτοί. 



86 ὦ ΚΙΝΩΒ ΧΥΙ͂ΣΙ. 17. 

ὩΒΙΩ685 ΟΥ οἷοκ. ὙΠΟΣΘ ἰ8 ΓΒ υθίοσο τὸ ὕτουπα [ὉΓ ἰακίηρ Β8Ὁ- 
θα ΚΟ τὴ Ὑμοοᾶ, δηθὰ Ῥτόοορ. ἴογ ἃ Ηθθγονν, το Β8α οἰὐμο 
οΓ Ηἷβ οσσῃ δοοογὰ ρΌ:Θ ΟΥΟῚ ἴο ἔπ6 Αββυσίϑῃβ, οὐ δὰ θθθῃ οατγθα 
ἐμοῦ τ 106 οαριῖνοβ. ΤῊΘ βαρτοπιο οουτί οἰοοτβ δὲ [0 
δ81η6 ἐΐπη6 8116 (Π6 οὔἶοθ οἵ σβῆθγα]β ἴῃ ἐπ 6 ἀταιγ. ὙΠ6 (Ό]]ον- 
ἵπρ' υγογὰβ ἡρᾷ νὴ γρυη 600 Ὁ ἩΜΙΣΝῚ 8:6. σαπμΐηρ; ἐπ Ιδαΐϑ!, 

Ῥαοδαβθ ΠΟΥ ΓΘ ᾿ΠΏΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ΤῸΓ 16 Β6}86.--- ΤῊΘ οοπάαϊ! οὗ 
ἴπ6 Ὅρρεγ ροοὶ ΒΥ 1π6 Εἰσαναν οὗ {π6 β.}161}8 .]4᾽ (15. νἱῖ. 8), 
͵8 ἐπ6 σοπάαϊξ τ οἷ τγθηΐ ἔγοτη {Ππ6 γεβθσνοῖν οὗ [πὸ ἀρροὸῦ ΟἿπομ 
(Βιγξοὶ οἱ Μαη1114) ἴο [Π6 Ἰονγαν ροοὶ, ἔπ Β τοὺ 68 ϑυ] δ (868 
Αθονϑ Ρ. 11); ἃ8 ἔπ οπᾶ οὗἉ {π|8 σοπᾶαϊξ 15 τϑηοπορά 18, νἱΐ. 8, ᾿ 
ψἘΙ ἢ 6 οδηποὶ ἀπάογβίαπα ἱ ἢ ΗΠ Ζίρ; (15. Ρ. 75) οὗ {πθ οπὰ 
οὗ 1π6 οδπᾶ], πῃ ϊοῃ σοπάποίοα {μ6 ἑοπηίαΐη ἴο ἐμ ροοὶ, Βαϊ ΟὨΪΥ 
ἢ ΚποΡεὶ (15. Ρ. 46) οὗ π6 δπά οὔ ἴπ6 οοπάπϊξ Ἰοαἀϊηρ ἴτοτα 
188 Ρο0] ἰο {π οἰέγ. Αοοογάϊηρ ἰο οἰᾶρ. χχ. 20 ἀπά 2 ΟἘγ. 
Σχχῖ;. 80, ΗοΖοκίδῃ βίορραβά ἐπθ ρρϑὺ πιουῖῃ οὗ 1π6 νυδίδυ οὔ 
ΟἸδοη, ἀπά οσοηάαοίοα ᾿ξ ἀοντῃ ἔγομι {Π|6 τγϑϑὲ ἴο {π6 οἰϊγ, [πᾶ 15, 
Μ6 οονϑῦθά (88 οοηάδαϊξ σοΐῃρ' ἤοπι [Π6 ρροῦ ΟἼΒοΣ ἴο [Π6 Ἰοντο 
Ῥοοΐ, δῃὰ 80 οοπά ποίοά ἐπι νγαίθσ, νυ ῃϊοἷὰ [ουτ  ΕΥ γᾶ οα 186 νγαβὲ 
58:46 σι ποὰῦ {π6 οἰ τ. 4118 ἀονῃ ἰηΐο Π6 ν]]6Υ οὗ Βϑη-ἰπποιι, 
τὨγοιρῖ ἃ οᾶπ8] ὙΠ θονθγαὶ βαθίθσσαπθδῃ ομαπι 68 ἰηΐο [Π6 
οἰδγ, ἩΠΘΥΘΌΥ ἴῃ οα86 οὗ ἃ βίθσθ {9 νψγδίϑὺ σου] θ6 τι μάγανγῃ 
ἔγοτα 1Π:6 ΘΠΘΠΥ ΔΠα ργθϑουνά ἴον {Π6 ἱπη δ ιξαπίβ οὐ [Π6 οἰΐγ. 
ΤῊ ποσκ, οἷ 18. πηθπίϊοηθα 4180 ΕΥ̓͂ “168. δῖ, 48, 17, Ηοσο- 
Κίαμ. ὀχϑουΐθά, πὲ ποί, 88 Κπορ. ρ. 154 {μη 5, ΟὨΪῪ δὔον [86 
ἀοραγίασο οὗ {πΠ6 Αβδυγίδηβ, θὰ οα {Π6ὶγ δηίγαποθ ἰμίο [Π6 
φΟσΏΤΥ; Ὀϑίογο {ΠῸΥῪ ἀρρθαγθᾶ δὲ «ϑγυβαίθπι, θη μ6 τιϑᾶθ [0 
ῬγΘρΑγ  οπ8 ΤΣ ἀθίθποθ τηϑηξοπθά ἅθουθ ἴῃ υ. 14, ἰο σμῖοὰ 
Βεϊοηραά, δοοοσάϊηρ ἴο 2 ΟἾγ. χχχὶϊ. 8 ἔ7) [86 βίορρίῃηρ οὗὨ [86 
τϑῖθν ἐουπίαϊπβ δηα οὗὨ [86 Ὀγοοῖς Ὀγ {Π6 οἰΐγ, δηά, δοοοτάϊπρ ἴο 
15. χχῆ. 11, [Π86 οοπβίγαοίίοῃ οὗ ἃ γϑϑογνοῖν Βθίνγθθῃ ὑπ6 ἔνγο νγ8}}5 
ἴον {μ6 ναῖον οὐ [86 ο]4 ροο], ἐπαὲ 18, ἐῃ8 ἀρρεῦ Αἴμοπ ; ἀραΐπβὲ 
ψ Οἢ {π6 Οἰτοπιηδίδηοο, [ῃδὲ (818. ψγοΥῖς 18 τωϑη οποθα ἴῃ 2 ΚΙ. 
χχ. 20, 2 ΟἾν. χχχίϊ. 80, Ὄὔ]Ὺ αὖ ἴμ6 οπά οὔ Ηδζοκίδ ἢ β σοῖστι ἱπ 
116 ΒΕΙΩΤΉΑΥΎ Υἱονν οὐὗἨ [ιἷ8 Πφοἰουγαίθά ἀθθάβ, ῥγονθβ ποίμίηρ. ἢ 

1 ὅομρ. ΒΡ. ῬΑ]. 1ΐ. ρ. 1604 ὥ, τβοτθ σϑέθγθποο 18 τηϑᾶθ ἰο 8 βἰπιῖϊαν 
Ῥγεοδυίίου, ΜΆΘΟΙ}, δοοογαϊηρ ἰο 1. Τυτ. νὴ]. 7, ἐπ6 Μοβδιωηπιθάδῃβ 
ἰοοῖς οῃ ἐμ γβὲ δάνδῃοϑ οὗ (86 ογυβδᾶθγβ ἑουγδγάβ ψϑγαθαί θη. 



2 ΚΙΝΟΒ ΧΥΠΙ. 18---25. 87 

“ὙΠῸ Βἰρῆναν οὗ [6 [Ὡ]16τ᾽8 6614 (18. υἱῖ. 8), 15 6 ᾿ῆρῆνναῦ 
ὙΠ Σοὶ ΟἰἴΠοΥ Ῥαββθα ὈΥ͂ [Π6 {1161 8 614 ον Ἰδὰ ἰο ᾿ξ, Το ἢχϑί 
ΘΕΑΘαΤΩ ΡΟ 18 Τ]ΟΓΘ ὈΡΓΟΘΔΌ]6, θθοδπθθ ἔμ ἔ}|16τ᾽8 Π6]4, τ ογ [86 
ΦΌ]Π1ΘΥΒ, ποράϊηρ 80 πιθοῖ τγαίου ἴον {πεῖν δυδβίμθεβ, οἰθαηβοά δηά 
ἀγῖϑα 61|6 οἱοί 8 ἀπά βεμβ, τασβὲ μανθ Ὀθθη ἴῃ ἐμ ποῖρῃ ουτμοοά 
οὗ ἘΠ Ὁρρεῦ Ρ00], Ὑμογθ ἃ ἀἰβίτίοῦ μδά θθθῃ δβϑίρῃθά ἴο ἴμθπὶ 
ψἱτποῦΐ {86 οἰἵγ, 88 [Π6 Ποταδπ ἔᾺ11915 ραγβαρά {μοῖρ Βαπάϊοταῖ, 
τορϑῖμον πὶ μοῦΐ [Π6 ΟἷἐΥ (οομρ. Μανία), ἱν. 98, αηὰ δαί. 
Αϑβίῃ. ν. 2, δ7) ου δοοοαῃὶ οὗ [μ6 πηρίθαδαπῦ 8π|6}1 (866 ὙΥ̓Ϊη. 
ΒΟΥΎΓ. 1. Ρ. 184.) 

γυ. 18---25. (13. ν. 8---10.) Αὐτῖνρα δ “εγαβαίθη (π6 Α8- 
Βγτῖδηι βΘΠΘΓ18 ο8]16 ἃ ἴογ Κίηρ Ηοζοκίδῃ ἰο ἀθιιδπά οἵἁ πἰπὶ ἐπ 0 
ΒΌΣΤΘΠ ΕΓ οὗἉ (Π6 οαρ[Α] ; δα  ΗοΖοκίαῃ ἀοθ8 ποῦ ἄρρβᾶγ Ἀἰπιβοὶ 
Βΐ βοπ 48 οὐ Ϊ8. ἐῆγθθ οἰ νϑῦ τη] ηἰϑύοσβ δέου {16 ΟἸΕΥ νν8}}8, ἴο 
ὙΠ οπὰ ΒΔ Ρ- Πα] ἢ δΔάγοββθβ ἃ θοδβί αι] βρθθοῖ 'ῃ Ἵτά ον ἴο ἱπΕϊπη1- 
ἀαία Ηδζοκῖαι δπά ἱπάποθ Ηΐπι ἴο βυστεπάθυ. Ὑμαὶ {ΠΟῪ ἰηνῖα 
1μ6 Κίῃρ Πἰπι86}} ἰοὸ {Π6 σοΠΈσΘ ποθ 18 οὐ ἐοα, ἴῃ (89 ἰδχὲ οὗ 
1βαῖδβ. ἘΠ]Ιαἰκῖπι (μ6 βοῃ οὗ ἩΠΚΙΔΙ τγὰβ ΟὨ]Ὺ ἰδἰοὶν ταϊβαὰ ἴῃ 
ΘΒΘΌΠδ᾽8 ΡΪδοθ, ἴο 6 Τηδϑίου οὗ [Π6 Βοῦβθ Οὐ πη ἰδίου οὗ {Π6 σου] 
οοατΐ (ϑτ-ὃν ΘΟΙΊΡ. ἅδον Ὁ. 44), δῃὰ ἴῃ {Π|8 οοθ ἃ ἔἈ Π6Ὶ 

οὗ Πΐβ ρβορὶβ (18. χχὶ!. 20 5.) Οὔὐμαρ. αἴβο οῃ 183 οὔοβ Ῥδιυΐβθῃ 
ἃ, Ῥορ. ἀ. Μογρβϑῃὶ. ρ. 821.---μβθῦμα (χη): ΟΥ μφ 0} ἷπ 18.) 

τᾶϑ ΓΟΥΤΩΘΙΪΥ ΟΥΟΣ [π6 ΒοιΒ6Π014, θα τΆ8 Ἰαξοὶν τοιμονθά ἤῸπι 
1818 οδῆοθ οῃ δοοοιηΐ οἵ τηϊβοομά ποῖ, ἃ5 ἴΠ6 ρσορ]θὺ μδα ἀῃηποαπορά 
ἴο Βἴτῃ (18, χχ. 15 84), 1πουρὶι αὐ {Π|6 ὑΐπιθ 5{1}} ὑρηΐξ βθογθίασυ οἵ 

186 Κἰὶπρ' ΟΣ βθοχοίασυ οὗ βίαίθ (9 Δ] 6 διηοπρ [μ6 Ῥουβϑίδῃβ 4.5.5 

Τοδυαξέαγ, ῬΤΟΡΘΥ͂Υ ᾿ΠΚ-Ποσπ ὈΘασαῦ, δμοηρ ἐπ6 ΤΌΣΚθ οὼ οἱ 
ΑΚιμέοῦ, Ἠθαά οὗ {π6 βουῖθ6β ; βεθ Ῥϑι βεῃ Ὁ. 292 δῃὰ ν. Ηδιημηου, 
ϑιααίβυοσγί, 465. Οβιθδῃ. Ἐθίοτβ. 11. ρ. 109, ἀπά οπ {Π|8 οβῆοθ 
διμοηρ ἰπ6 ΗΘΌγοννΒ ΟἿΌΣ ΤΟΠΛ ΔΤ 8 ἴῃ Ὁ. 48), Ὑμογθαβ 1βαῖδἢ μδά 
Ῥτθάϊοιθα ἴο μἷπι θα βμπιεπί ἴο ἃ ἀϊβίαπὶ ἰδ 4.1} «Φ΄οδἢ, [Π6 βοῃ 

1 ΑΒ5 ἐδο πᾶπιθ οὗ ββθρηδ᾽β ἤαίθοῦ 18 ποῦ ρίνϑη οἰϊμον ΠΘΓῸ ΟΓ ἴῃ 18. 
χχῖϊ. 18, [86 οχροϑίϊοτβ οὗ [βαΐδῃ πᾶνθ ποὺ απΐλί τ οοποϊαδοα (μαὲ μ6 
ΑΘ 8 πουι8 ἔοηιο, δι ἀρϑίατί, γῖο δουβοᾶ ἷβ πὶρᾺ βιβίίοη οὗἨ οίοῖ 
βίενγαγα οὔ (μ6 τουδὶ ΒβουβθιοἹά ἕοσ {π ϑησγίοβπιθηὶ οὗἩ 18 δοῦβθ, ἄγον 
ἴῃ 8 ΒρΙ]οπᾶϊὰ οματίοι, δηὰ νυ ϊϑῃϑᾶ ἐο ϑβίβ] βῆ ἃ πᾶπιθ ἃπὰ πιθΠΙΟΥῪ [ῸΓ 
Βὲπιβθὶ ὈῪ 186 Ὀγθραγδίΐοη οὗ ἃ ΒΙρΉ βπἰβιθα ΤᾺ ΠΉΠΠῪ Βθρυ]οιτο (18. 
χχὶϊ, 16), ἀπὰ νγδβ ὑβογοίογθ αἰ βπιϊϑβοὰ ἔγοπι Ηἷ8 οἴἶοθ, Οπ {86 οἴ 
μδηῃᾷ, 186 ἰατίμον οοπ)εοίατο οὗ ΗΠ Ζὶρ 18 δἰτοροίμον ρχεοδγίουβ, {μαι Βθ 



88 2 ΚΙΝΩΒ ΧΥΠ]. 18---25, 

ΟΥ̓ ΑΒΑρ, νγᾶδ γϑοογάθσ, γ}10Ὸ Κορ (89 ΑΝ ὙΥΧῚ (868 8Βονο γ. 

48.)---ΤΥἮ. 19 Εἰ ΒΑΡ - 88 Ἰκθ θῃ ἀθανουγθ, ἴῃ ἢἷ8 84 ἄγα55, ἴο βου, 

ταὶ ΗοΖο κα} 8 οοηβάθησθ ἴῃ ἢἷβ ΔΌΜΟΥ ἰο γϑϑὶβὲ [Π6 Ῥουον οἵ 
16. Αββυυΐδηῃβ 8 νη, ἱπαβιημοἢ δ8 ΠοΠον Εἰργρὲ Ὧν. 21) ποῖ 
μΐ8 αοά (ν. 22) ποῖ ἷ8 τι ΑΥῪ Τοβοῦγοθϑ οδῃ ρῥχγοίθοὶ ἢΐπὶ (Υ. 
28.) Ὑ}6 {{Π||6 οὗ 1Π8 στοαὶ Κίηρ, οὗ Κίπρ οὗ Κίηρβ (ΕΖϑξ. χχυί. 
1: Ὅλη. 1ϊ. 86) γνᾶβ8 ἀϑϑαιηθά ὈΥ 1π6 Αβϑυσγίδη, Βαρυ])οηΐδη, Ρογ- 
β8η, δπηἃ οἵἴμβεγ Ουδηὶδὶ βονθγαίρηϑ, Ὀθοδιθθ ἢοΐ ΟὨ]ΪΥ͂ ΠΙΔΗΥ οὗ 
ΠΟΘΙ ἀθραςν βΌνΘΥΠΟΥΒ Οὗ ργονίποθβ θοσα {π0 {116 οὗ Κίῃρ, Ὀυΐ 
αἶβο Κίηρβ οὗ οοπαᾳιογθα σοιηίτῖθ8 ὑοῦ ἀμ ον {Π6 Ὁ ΒΕΡΥΘΠΊΔΟΥ 88 
ν 8818, οορ. 668. Οὐιητι. οα 18. ἷ. ρ. 392, “Ὑ7γμαὶ 18 {18 
οοπβάοπος ἐδαὲ ἀΠποὰ Ομ νβῃ δ, {πᾶΐ 18, [ΠΥ οομῆάαθποθ ἐμαί 

[που Πιαϑ0 15 ἃ ναΐῃη οη6. Υ͂. 20. ΩΝ 18. ὈΥ βϑῆθγαὶ δά πη ββίοῃ 

1 οὐἱρῖπαὶ τοδαΐηρ, δηά ὙΠῚΩΝ {5. ν. δ) ἃ 1688 βυϊξ4 0]6 ΑἸ τογα- 

Τ]οη.--- Το βαγεϑέ- - ΟΠ] ἃ Μογὰ οὗ {π6 1108. 18. σοι Π86] ΠῚ 
βγη ρίῃ ἴον {Π6 νν αν, ἐπᾶΐ 18, [ποὺ βαγϑβί, [ῃοὰ Παϑὲ σοιη86] διά 
βίγοηρι [Ὁ {Ππ0 στᾶτ, θὰ! {{18. 8. ΟἽ ἃ ναΐῃ ργθίθμοθ. 80 
ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ ΑΡθη Εχτα ἴῃ 71. 46 ἴίθω αἀ ἢ. ἰ. ΘΒ "ΣΠ δ 8 

ψγοΣ ὦ {Πα ΘΟΙΏ68 ΟἸΪΥ ΠΌΤ ἐπ6 1ΐρ8, ποῖ τΌτα 1Π 6 ΤῊ (ὗ), 186 

βοδὲ οὔ {π6 πηἀεογβίαπαϊηρ, ἀπά {πο γθοσ δῃ ἱποοηβίἀθγαΐθ Τοοίθι 
Βρθϑθοῖ (Ρτον. χὶν. 28, σοιῃρ. αΪ8ο οὐ χὶ. 2.) Υ. 21. “ Ἐργρί ἰ3 
ἃ Ὀγαϊδβοά τϑοᾶ, ψ οι, ᾿ξ ἃ τηὰπ ἰθᾶ οἡ ἰδ, ρο68 ἱπίο {π6 μιᾶπά 

ἀηά ρίογοοβ 11. ἘΠῚ8 ἤραγο 18. γθῦῪ βίρηϊβοδηὶ οὗ Εἰργρί, 1π88- 
ΤῸ ἢ} ἃ8 [86 γϑρ 18 Π6ΓΘ ὈΙΌΡΟΙΥ δ οθ. Εζθκ. χχῖχ. 6, ἴ, 
[8 θοιτονρα {1Π||8 ἤραγθ ἔτοπι ΟἿΣ νϑῖβθ. ῬΉΣῚ ΤΡ ἰ5. ποῦ ἃ 

ῬγόΌκαη, Ραΐ ΟὨΪΥ ἃ Ὀγαΐδοά, σγυβῃθα γθϑά, ψ ῃ]οἢ ἃ τηδῃ ΠΊΔῪ ἰακὸ 
ἴο δ6 ψμοΐθ δηᾷ 80 ἀβοθῖνθ ἢ] πΊ8616, οοηρ. 18. χ] τ. 8, Π τΘ 

18 ορροβϑά ἴο “Ὡὐ: Υγμαὶ ΒΔ Ρ- 5} ]κ ῖι, ἀυτοραμ.]}Υ σο βηρ ἴῃ {86 

την ποΐ8]6 ταΐρ}ιῦ οὗ Ηΐβ πιαδίου, μοῦθ 5808 οὐ [μι νΔῊ ΠΥ δηὰ σαΐη- 
Οὐ8Π688 ΟΕ ὑγαδέϊηρ ἴῃ Εἰσγρὺ, νγγὰ8 06 ΓΆ}}Υ ἔγὰθ, δηὰ ἢδά δἰ γθδὰῦ 
Ῥ6Θ ὙΘΓΥ ῥ᾽ δἰ μ}Ὺ βίαίρα ὃν [β86ἴδ} (χχχ. 8---ὅ) ἰο ἢἷ8 ρθορὶθ. ΤΘῚ 
ἴῃ Μὴ ἱπίσοά 668 ἴπ6 σοηβθαῦθηοο.---Ὗ, 22. θὰ. ᾿οβ8᾽468 Εἰ σγρί, 

Ταδαῖ μα ἃ βίσοηρ' 5.16] οΓ' Θομῇ ἄθῃοθ, παιλθὶν, [86 οὐηηϊ ροΐθῃοθ 
οὗ 8 αοά. ΤῊ]8 ΤΌΟΘΚ, 4180, μοι ἀθοθῖναβ πὸ ὁπ 6 Μ}}10 ΟΠΪΥ͂ 

88 ῬουὮΔΡΒ ἃ ἀἰβοοηίοηίοα ϑγτίδη, ψΠ0 ᾿δᾶ ΘΟμη6 ἔγοτῃ ᾿ἷβ ΘΟ ΠΥ; 
ὙΠΟ 88. Βα ͵ θοῦ ἠο {86 Αδδβυγίδηβ, ἰο {' ἐπαισῦ, δηά {μογα οοπηζοῦ- 
δοίοα {16 Αδββυτνίδη ἰηίογθβί, 
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Ρυΐβ "5 Θπεῖγο ἐγαβὲ ἴῃ 1, ΒΑθ ΒμΆκοῖ τεῖβμος ἴο Ἔῶκο, ᾿πδεσνηςΒ 
88 Β6 ΑΥΕΌΠΥ σοργοβοηΐβ {πὸ ταΐοιτπαου οὗ τερῖοει εδεξεϊεὰ ὈΥ͂ 
Ἠοζοκίδη, ἀπά {π8 ἀεβέγαςοι οἵ ἔμ δἰέδγβ οἵ ᾿ιρὴ μίδοες, 25 δπ 
᾿π80}} ἴο 1π6 αοά οὗ ἴδταοὶ. Ὑμ Αβεγτγίαπε μδὰ τπ5 ποασὰ οὗ 
ἨεΖο κι} 8 γϑίοστωβϑ, ἀπά, δοοογάϊηρ ἴο {πεῖγ μοϊνι μεῖδεῖς ποὔοτιβ, 
αἰβοογοσθα {μογεῖῃ δὴ ἸΠ]ΌΣΥ ἴο ἔμ6 πόσβμῖρ οὗ οὐ, νῆῖοΒ ΕδΡ- 
ΒΠΔ ΘΙ ΓΌΓΠΒ ἴο Πῖ8 οὐτῇ ὁπάϑβ 'π ογάεσ ἴο πιᾶκο {πὸ ρϑορὶς νγᾶνεσ 
ἴπ {πον σομβάθποβ ἴῃ (μΠ6 Τογτὰ. “ ΠῚ γε 58γ, γε ἰγαὲ ἴῃ Δεδο- 
γαῖ ον Οοἀ ({πθη 1 5840) 135 ποῖ {π|5 μα, ἐμιδὲ 5, 15 ποῖ ἐμὶς {86 
ἀοά, νῇοβα δἰΐαγβ, εἰς. Υ. 28 ἢ Τὸ 1δδὲ στοπιά οὗ Ηεζο- 
Εἰ} 8 σοῃ ἀθηοθ Ἀρρθϑγβ ἴο Βα θ- 5 ΚΟἢ 50 ἱπείρπιῆσδηι ἀπὰ οοπ- 
ἰθιηρΉ 016, ἐπδὲ μα οἶἶδσβ μῖπι 2000 μοσβεβ, 1 Ἠδζοκίδῃ οδπ ομ]Ὺ 
Ρυΐ τάοτβ ου ἔβθιθ. Ηθγο (6βθῃ. ΙΓ σαπιδτῖα, (Πᾶς {Π6 τηοδπ- 
ἴῃν 18 ποὺ πὲ ΗοΖοξῖα ν}}}} ποῖ γαίβε 2000 πιβη, δαὶ 2000 πιϑοῃ 
ψο οου]ἃ βοῦν ἃ8 Ββούβοηθῃ. Τ7|ι6 96 }8 δὲ (πδὲ {πι6ὸ δὰ 
οΟΥΔΙ ΠΥ σάν γγ,) πα αἰίδομεά παποῖὶ ἱπιρογίδποε ἴο ἔμποπὶ (15. 11. 
1, χχχ. 16), θαὐ {Π6 0 σου] πονογ Ὀ6 οοπιραγοά νι [Π6 πιιπιοσοῦβ 
οΑγΑΪΓΥ οὗ 1ῃ6 Αβϑυτῖδῃ δηὰ ΕἸσυρδῃ δτοῖθθ. -ὙΎῸ ΓΊΣῚ ἴο ἐπρᾶρθ 

ΜῊ ΔΠΥ Ο0Π6, ἀπά Πθποο Ποσο, “ [0 δηΐοσ ᾿ηίο ἃ οοπέεβε᾽ ((]εσ. 
πα (ὑπιββϑῖ.) “ ἭΤΕ ΓΙΤΒ “ὁπ6 σαρίαϊπ οὗἉ [π6 εαϑὶ οἱ τιν 

τιδϑίο 8 βοιυδηΐβ,᾽ ἰμαΐ ἴ8, ὁπ οὗ [μ6 ]οαβὲ σαρίϑίπβ οὐἵἩ τ 
Ὠιδϑίθ. ΣἽΓΠΏ 5: πῆ 8. ἴῃ 156} ὁ ἀθραίυ ογ ᾿Ιδπίθπαπί, τπιβ08}} Ὁ 
116 ἀθρΡΌΓΥ ρόνοσποῦ οὗ ἃ Ῥγονῖποθ ππάθσ [π6 ϑαίγαρ, δαξ δὲ 
πὸ βαγηθίϊπιμθ, ἴῃ τα] ατγ βίδίοβ 4 ᾿Ιθαἰοπαηΐς ρΌποσαὶ οὗ δὰ 
ἉΤΤΩΥ. ὙΠῸ ΣΤ ἅγθ ἔπι τΔΟ Ὁ" Το ἱπίογροδίεοι 

οὔ χη Ὀούνθθη [Π6 ποπι. γοφέτι8 ἴῃ [86 δέαξ. οοπδίν. πιὰ ([Π6 ποπῃ 
ἀοροπάϊηρ οὐ ἴὲ 18 ψιβοῦΐ ἃ ργθοθάθηϊ, 88 Υ͂ σττιὶθ “πὸ 8δ4- 
᾿βοῦνθ, ργοποῦμ, οὗ οἵου ψογὰ οδῃ οοπ!θ Ὀαΐτγθο ἴΠπΠ6 γεβέτοἰθά 

1 Το. γ]αγ. ὕρῆιν ὈΥ ὙΜΙΘΝ ἐμοθα πογὰβ ἃγὸ δι ἀγεβϑθὰ ἰο ἐμ 

Ρθορῖθ, βρρϑᾶγβ δἱ ἥγεί βίρῃς ρτϑίδθγαθϊθ, Ὀαὲ '5 πὶ ἔλοξ συ δὴ ἰίθγα- 
οι οὗ [86 οτρίπαὶ τϑδάϊηρ᾽ νυ ϑ 7 Ργθϑεγυϑᾶ ἴῃ 1888}, 1 ἴΒοὰ βαγεϑί, 

πδιηοἶν, (Π6 Κίπρ' δἀἀτεββαά ἴῃ ἐμ βθσβοῃ οὗ 818 ἀπ θα βϑ88 0γ8, ΘΟΠΆΡ. ΤΥ 
800]. 6γβ. ρ. 229. Βδγίμον, (86 δϑβουίΐοῃ οἵ (ὕθβθῃ. 18 8186, ἐμιδι 189 
δυῖμοσ οὗ ΟἸμσοηῖο]68 μδ αὔὐΐθ ταϊβία οι {Π6 οοπείγποιϊίοι οὗ ον σὑϑῦβθ, Ὁ 
ἸΠΔΒΙΉΠΟἾ 88 {Π||8 ΒΡΟΘΟΝ 18 τοροδίθα 2 ΟἿγ. χχχῖϊ. 12 1ἢ ἃ οοπίγδοίθα Ὁ 
ἄοττη, ποὺ γϑυΌ Δ} Ὀαΐ δοοογάϊπρ' ἴο {86 86η86. [,Δ8|Πν [86 ᾿πέθγεμοθ οὗ 
Κποθοὶ ἤτοι ἰἰ6 οἴδιθθ, “' γ8 5Β8Υ ἴο πη6,᾽᾽ 8ἃ8 (0 8 ᾿ΓΘΥΪΟΥ8 ΘΟμἔθγθηοθ οὗ 
ἴδιο ἀο]ογαύοε πεῖ ΒΔΡ- ΒΒ ΔΚ ἢ, 18 εἶβο ἔα 186. 
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δηὰ (89 τοδεςπηρ ποπη" (Εν. αν. ὃ 509), Ὀαξ νγθ πισβὲ οοποοῖνο 
ἽὙΓΙΜΝ 85 οο-ογϊπαίθ τ ἢ, ποῖ βαθογάϊπαίθ ἕο συ (Β|12.) Υ. 

25. Αἴον Βδθ-ϑμαϊκδη ἐπί ηἰκα ̓ ιΘ ᾿848 πη ἀοστηϊηθα ἜΘΥΟΣΥ στουπά 
οἵ Ἠσχοκῖδ ΒΒ σοηδάθηοθ, μ6 ΘΟ, 68 ἰο ΒΑΥ 880 οὗ [ιἷ8 τηδβίου, {παὶ 

ἢ0 88 ποῦ σΟγὴ6 ἀραἰηβὺ “ΘΓ Βα οτῃ π]λῃουξ “ Θμοναῖ, Βαϊ πιποὶὶ 
τῖμ ον ΒΥ͂ ΒΒ Θοτηπϊβδίοη. ᾿Βδῦ- ΒΑ Κον τῖσῃςξ μᾶνθ ᾿θαγὰ βοπιθ- 
τοΐπρ᾽ οὗ 18 ἴδ᾽ 8 ργϑάϊοίομβ οὗ [ῃ9 βοηΐβθηοθ {πὲ γγαβ ἴο 6 δχθ- 
ςαϊοά οπ “πάδ}ῖ ὈῪ ἐμ Αββϑυυΐδηβ, ψ ΐοι ἑαγπίπρ ἴο Βἴβ ρῬΌΓΡΟΒΟ 
[6 80 σϑρυθϑθῃΐβ, 88. 16 ἢΪ8 τηδϑίοσ. δὰ ἀπάογίδϑη [86 σατηραΐῖρτι 
δὲ {π6 οοιηπηιαπὰ οἱ «[εμονϑῆ. χΑΣ γπν (8. ν. 10) 
ἰπϑίεϑᾷ οὗ ΓΙ ΘΊΡΌΙΤ- ΟΝ ἷπ οὰγ ἰοχὲ οΥγαβ 118 οτῖρὶπ ΘΗ] ἰο 
186 Ἰοπάθμου ἴοὸ Αϑβί πα αΐθ 1} ἢγβὲ 8θῃύΐθῃςθ ἴο {πο ΤὉ]ουσὶ Πρ 0η9. 
ΤῊΣ ὈΎΡΌΤΙ ἰ8. ἀογαβαίοτη. 

γνυ. 26---28. (8. ν. 11---18.) ΤῊ ἀο]οραίοβ οὗ Η 6ζβικιδῃ ἔδαγ 
186 δοαϑίηρ οὗ ΕΔὈ- ΒΑ ΚΟ ταῖρ  τηαῖκθ ΒοΙη6 ἱπηργοββϑίοη οἡ {{|6 
ῬΘΟρΙςθ, σ]ο τοῦθ ]ἰβύθπίηρ οα [π6 ΟΕ γγὰ}}8: (ΠΟῪ ἘΠΘΓΘίΟΓΘ 
1ηξουταρὶ Ὠἶτη, πα τϑααοϑὺ ᾿ΐπὶ ἴο βρϑὰῖκ Ὑ1}} ἐπαπὶ ἴῃ Αγαπιδῖο, 
88 ΠΟΥ αηἀογβίαπα {παὶ Ἰδηρπαρθ; Ὀαΐ ΒΔΡ-ΒΠ ΚΘ σϑρ δ, ἐμαὶ 
[18 τηαβίοσ 84 τηποῦ ταίμον ΘΟΙη τη ββίοποά ᾿ΐτα ἴο Δἀγ658 εἷς 
ΒΡΘΘΟΪ [ο {π6 ΡΘΟρ]6, δῃᾷ Ῥορίῃβ ἱπητηθα ἴον ἴῃ ἃ 8.}}} Ἰουάον 
γοΐςϑ ἴο ἀΡρΘ [6 Ῥθορὶθ ἰο σϑυοὶῦ ἔγοπι ἐπὶ Κίῃηρ, ἃ πὰ σου οὐ ῦ 
ἴο 1η6 Κίηρ οὗἨ Αϑϑγτῖα (ν. 29 1.) ΕὟοπι [Π686 νϑυβ68 1Ὁ ἄρ ρθδτϑ 
τμδὲ [Π6.Αβϑυγίδη σοπιπιδη 6 8 ἀπάογβίοοι «΄ ον ]8}) οὐ Ηθῦτονν, δηά 
10 “9 νὴ ΠΟΌ]68 οα {π6 οἶος μαῃά Ασδιηαῖς. Τ|16 τροῖμοῦ 
τοησὰθ οὗ Αβϑυσία γγχὰβ σθυ [ΑἸ Ὠ]Υ ποῖ Ασϑιηδῖο, θαΐ ἃ Μϑάο-Ροι- 
βἴδη ἀΐα]θοῖ ; θαΐ ἴῃ 411 {16 ραγίβ οὗ [86 Αββυυίδη πιοπδΡ ἢ οα 
1818 8146 οὔἿΠ6 Ἐπιρῃγαίθ8, ἰῃ ϑγτῖα, Μοβοροίαπηιϊα, ἀπ ΒαΑθγ]οηΐδ, 
[86 Αγδπηδῖς γγὰϑ {Π6 ἰΙδηρᾳααρθ οὗ {Π|0 ΘΟ ΠΙΓΥ, ὙΥΒΙΟΝ ταβὲ {Π6γο- 
ἴογθ αν βθϑὴ Κπονῃ α͵8ο ἰο ἔπ Αβδυγίδῃ ρονιπτηθηΐ οβῆοοΓβ, 
Δα Βροόκβϑη 880 δ οουτί, [δ 1ὰ γγὰβ ποὺ δοίπα! γ ἐπθ οουτέ ἸΔη- 
δύλρθ. ΥὙΥΓΓ 5, ρηϊῆθ8 16 παίϊγθ Βρθθοῖ οὔ {μ6 Κίηράοῃι οἵ 

Τυάδῃ, ἀπά ΒΥ πὸ πιθϑῃβ ἱπιρ}168 ἃ Ἰοπρ' ἱπίογναὶ αὶ [μ6 οαρί!- 
σἱεγ οὔ (86 ἴδῃ ἰγῖθ68, ἂἃ8 (ἀσββθη. δϑβοῦίδβι ΤῊ σπδηρο οὔ {86 ρτο- 
Ῥοϑοἢ τὴ ΤῊΝ ὈΝΤῚ (σ. 27) ἰ5 γοπιονϑά ἴῃ 15, (νυν. 12); 

116 βυῆσ ἴῃ ΤΌΝ Τοίδτβ ἴο ΕἸ ακῖπι, 1π6 βροκοβιωδῃ οὔ [86 

δ.).} ἀοϊοραίοθ. ΤΗ6 ἴω ἰβ αἶδβο ποὲ θχδοῖ ϑααίναϊθηξ ἰο 

δῷ δας ἱποία468 [86 ἰάθα ῬΑΥ ΠΥ οὗ οἰδνδεοπ ἀθονθ (δ οἵ μοσβ, 
ΡΑΓΕΙ͂Υ οὗἨ Βοβί! Πγ. ΒΥ {π6 ψογάβ, “6 ΠΟ 5} οἢ {Π8 τν 8118 ἴο δαὶ 
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ἐδοῖνς σῖσαι αχογοιιθηῖ, δὰ ἀσῖκ ὑπ 6} οσσῃ υσπο,᾽ ΒΡ. ΒΒ Κα 
ἀοβοσῖθεβ ἔΠ6 ΒΑΡ λαπὲβ 88 ἀδέοστηϊποα ἰο οπάυσο ἃ μαγὰ βἰθρθ 
τ δὴ Ἱπεϊπηαΐϊοη οὗἁ 118 ΠΟΥΤΌΥΒ, ΘΌΙΏΡ. νἱ, 3. ΕῸΣ ὉΣΤΣ 

ΞΞ ΣΤ ἐπονοτηθηΐα δια δια ἰοἰἈ λ"") πρίπαδ ϑιια8 186 Μίαοσ. 

μανθ βυβεεταιοα ἐμ ΘΌΡ ΘΙ ΒΙῺ8 ὈΠΒῚΣ ἀπά ὈΙΤ ΝΑΌΝ 

Υ. 28. ἼΩΝ)». 4068 ποί βιαπὰ δορογάϊηρ ἰο ἸαΐοΣ βρθθοὶ ϑᾶρθ ὧν 

᾿ (Θοθοπ., ΗΖ.) ἀπὰ οὐδμογ8) ; Ὡρν νου] μορθ 6 4αϊέθ πη- 

δα 8016, Βδοδῦβϑο ΕδΡ-βῃδίϑῃ ἀϊά ποῖ πον ἴου ἔμ6 γβὲ ἐπη6 βίδα 
ἘΡ ἴο Βρθβξ, Ὀπὲ γγὰ8 ΔΙσβδ αν βίη ΐπρ, ἀπ ᾿ι8ὰ Βροόκθῃ; ΩΨ 
ΤΆθ8}8, ἢθ 8θῖ μ1π|56]}, ἰοοἹΚ ἃ ροβίἰἴοπ ἀοβίρπϑα ἔοσ ρτόροῦ οἴϑοῦ. 

γν. 29---88. ([5. 14---20). ΤῊΘ δάἀάγοββ οὗ ΒδὉ- μα κθὰ ἰοὸ (89 
Ῥθορίθ τ ΣΠ8 ἀραῖῃ οἡ ἴπ6 ἐμουρῆί, {μὲ Ἡοζο κί οδἢ ΠΟ το σΘ 
ἴδιλη μΐ8 Θοα ἀοίοῃά «Γ᾿ γαβα θα ἔτοπι [μ6 Ῥοῦγοσ οὗ [ῃ6 Αββυυίδῃβ ; 
16 Ῥθορῖο ἐβογθίοσβ βῃοι]α ποὺ 8]1ὃνγ {μϑτηβοῖναϑ ἠο ΡῈ ἀβοοϊνϑά 
ἘΥ ἃ ναὶῃ οοπβάθηςο ἴῃ πΐπι, θαϊ γϑίῃ Ὁ ΒΌΣΤΘΠ ΘΓ ἱτπητη θά αίοΥ 
ἰο ἐμ8 στϑαΐ Κίηρ οὗἉ Αββυτῖα, ὑπαὺ ΓΒΘΥ͂ Τ]ΔΥ ΘΒΪΟΥ͂ 8 ΠΆΡΡΥ {18 
τπᾶον ᾿ΐ8 Βοθρί6. τσ» “Ἰρὲ ποῖ Ηϑζοκίδ ἀθεοαῖνθ γου;; 

ΠΔΙΠΘΙΥ ὈΥ ἐΠ9 ργϑέθῃοθ, {παὶ Β6 οἂπ ἀοίεπά {π6 ΟΥ̓ ἀραῖπβε {ῃ 
4588} οὗ [6 Αββυτίδηβ. ΤΠ Θσ δου Ἰ ΠΑΥῪ ΡΠ γα86 ὙΝΩ “ουἱ 

οὗ εἶ ([π6 Αββυγίδπ᾽ 8) μδῃηά," ὉῪ συ ῖςι {μ0 βρΘΆ κου 5108 ουΐ οὗ 
186 Βροθοῖ θϑρτῃ ἴῃ {Π6 πϑπιθ οὗ [εἷβ ταδϑίϑσ, 15 οὐηϊ θά ἴῃ 18. γ. 
14, Υ. 80. Οοπεογπίπρ' [86 τ89 οἱὨἍ γην νὴ ἃ Ῥαββῖνθ 860 οῃ 

Υἱ. ὅ, Δπ4 Εν. ατ. ὃ 494 δῃηὰ 572. ΤῸ ἴ8 οὐ ἴῃ 15. ν. 1. 
Υ. δ1. ΓΒ ὙΠΙΣΝ ἸΩΣ» “ΠιΆ 6 ῥθᾶθθ ὙΠ τη. ΓΘ 00 |68- 
βἷηρ, ἨΔΡΡίΠ688, ἴδ. Βεσθ δοοογάϊησ ἴα Ἰδίθι τιβᾶρδ -- [μ6 ΟἸ 614, 
νοῦ ΡΘδ09 ; ἃ βρη! βοδίϊοη, πο ἢ 18 ἀονεὶορβά ἔτοπι {Π|6 ἴΌΥτὰ 

οἵ νοποάϊοίίοι πρ οὐρῳ. ὃς ΜΝ “' σοτηδ οἂΐ (0 τη 6," ΠΑΙΠΊΘΙΥ, 

ἤοια γοῦν ψν6}15, ἐμαὶ Ἷ δ, ΒΌΓΙΘΠΔΟΡ ἰο τὴ, ΘΟΙΠΡ. (768. οῃ 18. 
ΣΧΧΥΙ. 16, ὙΠΘΓΘ (8 ΡΏγαθΘ 18 βαρρογίοα ὈΥ͂ ΒΘΥΘΙΓᾺΪ ραβ5αρῸ8 
βομι Βὰν Ηθῦτ. “ ΤῸ δὶ [8 ουνῃ νἱἷπο 8πά [ιἷὶ8 ονῃ βρ-ῖγϑθ, ἀπά 
ἀτπῖηῖ (μ6 νγαῖοσ οὗ [ιἷ8 οὐγῃ νγ76]},᾽ ταθϑῃ8, ἰο Θῃ]ου 1868 ἔγαϊἐ8 οὕ Η15 
ΟΥ̓͂ΤΙ ΡΓΟΡΘΙΕΥ ἴῃ τοδὺ δι! ρθ806, ΘΟΙΏΡ. [Π9 δΠΔ]ΟρΌι8 ἀοβουρίϊοπ 
οἵ ἃ 11{8 οὔ ἀπάϊδιαν θα μαρρίποδθ, 1 ΚΊ. ν. δ αθονϑ, ρ. ὅ7. ΤῊΘ 
πωρογαίίνοβ ὙΓΨῚ 58) ἀθποίο {86 Θοῃββαῦθηῃοο ἤονίηρ οὗ 1186] 

ἤοπι ἐπαὶ ποι ρχθοθάθβ, δοπι. Εν. Οὐ. ὃ 618, “80 ν1}} γα δαὶ 
πα ἀτῖηκ." Ὗ. 82. “Τ|} 1 οοτηθ δῃὰ ἰδ γου," οἷο. 1η οδ89 
οὔ βαστθη θυ αἶβὸ [9 Αββυσίδῃ τῖβμ88 ἴο πηδῖκα 886 οὗ ᾿ΐβ υϑυδὶ 

ε ἢ ᾿ 
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ῬΟΙΙΟΥ͂ οἵ ἀδρογίαίδοπ, ἰηίο οἵπϑν οουηίτῖθβ. Οὐσαρ. ἐμ6 Θχβπιρὶ 8, 
οΟἸ]]οοἰοα Ὁ Ηδφμηρβίοηρ. ἀκ τόδιι8 Τυνίον. ῥ. 51 ἢ.) οὗ 1[8ΐ8 τηθϑβαγο, 
Μ ΉΙΘὮ γγν88 80 οἴὔϑῃ Ὀγουρῇῦ ᾿Ἰηο ορογαϊίοῃ 1π δηοϊθης {πιθ8. Βαξ 
πὰ ογάδν ἕο γϑοοπῃοῖϊα ἔπ Ῥθορία ἴο ἰδ, {Π|0ὸ Ὀοδϑίθν ργοιιΐβοβ ἐχαὶ 
βϑμηδοῃουῖῦ Μ1}} ρῖνθ ἔπθπὶ ἃ ἰαπὰ 88 ροοά 88 {Ποὶ" οὔῃ. ΤῊΘ 
ἀοβογρεοη οἵ 118 Ἰαπά (ν. 82), ψν μῖοἢ 18. δοσίαρεβά ἰπ 18. ν. 17, 
88 ἃ ἰαπά οὗὨ ὁ. ἃπὰ Μῖπ6, Ὀγθδά δη4 υἱπαναγάβ, οἰἶνθ ἴγθϑϑ δῃᾷ 
ΠΟΠΘΥ, ͵8 οορίβα αἴϑνγ [π6 ἀββουριίοη οἵ Οδπδδῃ (Π δαΐ. νἱϊ!. 8, 
χχχὶμ, 28), Ὀαΐ ποῖ 80 88 ὕο ὈγΘΒΌΡΡροβα ἃ Κπον)θάρθ οὔ {πθ88 
Ῥᾶββασθθ. Μοχσθουδγ, ἰΐ 18 ἃ ναΐη ἰδθοιν, 1 [Π6 δχροβίίουβ (Η1|2. 
ΚαοΡ.) νυ ὶβῃβά ἰο ἀἴβοονον π6 Ἰδηα δοοογαϊῃρ' ἴο {118 ἀοβογί ρείοῃ, 
5 ΒΔΌ-ΒΠ  Κοἢ ἴθ 818 Ὀοδδίϊηρ᾽ Βοαγοοῖυ Ἐπουρθ Ϊ 1861} οἱ ΔΗ 
ἀοβηΐτα ργονίπο οὔἼμ6 Αβϑϑυγίδη θπιρῖγο.---Υ.. 88 Ε΄. Αον στερτο- 
βϑηξίηρ ἴο [86 ρβόρ]θ {π6 ἀθ! ρ ιν βα!π 688. οὐ [μ6 ἀθροτίαίϊοη, μ6 
ΤοϊΌΓΠ8 [0 [8 Ὀυποῖρα! ἀγραμηθηΐ, ὑπαῦ Θνθῃ ΦΘμονδὴ σαπηοῖ 
ἀο]ἶνον ογυβαίθα ἤΌτω [6 Αββυσίϑη ΔΥΠΊΒ, 88 80 ΙΏΔΗΥ͂ ΟΠ 
Ροᾶϑ μα ἔἈ1|64 ἴο ἀοἰῖνον {πεν οουπίτίθθ, Τῆι σορίοῃβ Θῃμαπηθ- 
ταϊοά, ν. 84, οσουγγοα αἰγθδάυ, χνὶϊ. 24, ἃ8 [ἈΓ 88 ΒΝ πὰ 

ΜῈΝ νοὶ, ονγθνοσ, οαηποὶ Ὀ6 ἀοἰογηιϊηθὰ σὴ φογἑαἰπίγ. 

Ατρϑά (ἴὰ ὅγγ. τ25) ἈΡΡΘΆΙΒ ἰο πᾶν Ὀθθῃ ἃ δυτίδῃ (ον, Ὀθοδ86 
ἴν 18 Αἰ νγαγβ τηθη οπθα ἱπ οοπ] ποίου τ Ηδπιδίῃ (χίχ. 18; 

᾽.15. χ. 9, χχχυΐϊ. 19, χχχυῖὶ. 18 ; Ζ6Γ. ΧΙΧ. 28), θα  σαπποί 6 
(αυῖμον ἱπάϊοαιοά, ὙΥΙπον ΒΥ. 1. ρ. 103 Παβ ϑῃαπιογαίθα 6 
ΔΙ Οροῖμοῦ ἀποογίδη σΟΠ] θοῦ σο8Β οοποοχηΐηρ ἰ. Μοβὲ δῇοσ 

Βύβομίηρ (866 (168. ἐΐδδ. ἴ, 887), ἰακο Ηθπὰ ἔον [88 οἷδγ χϑδῇς» πιθὴ- 

Ποποά ὉγῚΥ Ααυ]ῇ, οπ ἃ ἰογά οὔ {πὸ ΕἸ ργαῖθβ ; οοιαρ. «4 δεζ, 
6860». ἴᾷ Ῥδυ] θ᾽ ποὰ. Ἐβορογί. 1]. Ρ. 83, δηα Αββοιηδπηὶ δίδί. ον. 
ἐπ. 2, Ρ. 111.--ΕΑἸεσὶσ (οπα 18. Ρ. 425) Ἔχρ]δῖπβ ἱζ ὈΥ ἰοιοίαπά 
ἤοτὰ πλῷ ἑηηοαϊξ 869) ἀθηιϊδὶξ τς, - ἀν, οοπηθοίβ Ὁ ἢ Οὐαπδδη, 

απ ὑπάογβίδη 8 ὈΥ ἴδ ἃ γαρίοῃ οὔθ Ῥογβίαῃ σι] ἴτοπι σῃΐοῃ, 
ἀοοογάϊπρ ἰο Ηοτοάοίυδ, [μ6 ῬΠθηϊοΐδηβ οπιρταίθά. Ο νϊουβὶν 

[Ἀ186, 88 «λῷ ἴο θονν, θ6 Ὀθηῃΐ, ογοο κα, βίδῃ 8 ἴῃ ηο Ἰορίοα] Θομπθο- 

ὕοη ὙΙ Ἰον απ. Οὐμρ. τὶ ἐπ18 ΟὟΤ ΤΙ ΑΒ οα {ἢ 8 Ποτθ- 
νΠ ἢ σοῃποοίοα Θχρ δηδίίοη ρίνθη ὃὉγ ΗϊΣίρ οὗ Στ οἡ χνΐϊ. 81.1 

1 ΤῊΘ ὨΒΙΏΘΒ ΓΗΜῚ ΜΣΣῚ ὅτ ψϑηϊηρ μΒογΘ ἴῃ {86 ἰοχί οὗὨ [Βῖδἢ: [Ὁ γ 

{86 Βᾶπ|6 γθᾶβοη ἴον Ψ ΒΊΟΝ {818 ἰοχί μ88 Ῥθθῃ βονθγαὶ ἐΐπι68 δργἀροὰ 
ΠΟΥ͂ το Β6ΓῸ 88 βϑηυηθ δηα δββθηῦδὶ (0 (ἢ 6 Θοπιρ] οίθη 688 οὗ {86 ἀϊε- 
ΠΟΌΥΒΘ ΔΒ ἴῃ χὶχ. 18. 
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-τ. 84. ὙΠΟ πογάβ ΠΡ ΤΑΙ 5» “18ὰ0 {πογ ᾿ιδά ἀο] γεγο," ον 

ὙΒΙΟΣι ἴα Ὑ5Ὶ 5ιῃά ἴῃ 18. ν. 19, ἀθρεπὰ οπ ΣΤ ὙΠ ΚΣ ἴῃ- 

δϑιηπ ἢ 88 ἔπο Οοά οὔ Θαχηατῖα αἶϑο 8 ἱποϊπἀϑα ἀπάθν ἐῆ680. 
γν. 86, 87. Τὴ ρθορὶβ Κερῦ β||θποθ δὲ {18 βρθϑοῖ, Ὀθοδιβθ 

Ἠεζοκίδῃ μὰ ουδἀἄθη ΔΕ δηβνγοῦ, ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἴῃ ογάον ποῖ 
το ἰσγϊξαΐθ ἘΠ ΘΠΘΙΩΥ͂ ΔΠΥ͂ ΠΠΟΓΘ, ΟΥ̓ ἴο ΓΙΌ ΟΚΘ ἔμθηὶ ἰ0 {119 'π|- 
πιθάϊαίθ βίουτηϊηρ οὗ «6γαβαίβιη ; δηὰ [μ6 ἀθϊβραίθβ γϑέασηθα σι 
{8οῖγ' οἰοῦιοβ σϑηὺ ἴῃ [ΌΚϑη οὗ ἐποὶν ρτίϑ ου δοοοιμὲ οὔ [π6 Βρθθοὶ 
οἵ ΒΔ- 5 ΚΘ ἢ ὙΠ] ἢ σϑν!]θα ποὺ ΟΠ]Υ {Ποῖγ Κίηρ, θὰ δ [16 8810 
ἔπι6 ἃ πα 5.11} ποτ Φ μονα ἴο Ἠοζοκίαϊι, τορογηρ ἴο πΐτι [Π9 
βαῤβίδηςο οὐ [88 βρθθοὸῖ. Τὴ ὌΝ (σ. 86) 15. φαϊΐο ἴῃ 118 Ρ[6οθ, 

᾿δβηιι ἢ 88 Π6 Βρθθο νγα8 Δ] γοϑβθα ποῦ τη ΥΘ]ν ἰο {π6 Κὶηρ᾿Β 
δάνγίβογβ, θαΐ ἴο [π6 Ὑ11016 δϑβθῃι]6 ἃ ρϑορίθ. 1708 οπιϊββϑίοη ἴῃ 18. 
γ. 21 15 ἐμουθίογθ ἴο "6 τοραγάϑα 88 ἃ οβδῃρθ οὔ {Π9 ογίρί πα] οοτω- 
Ῥοβί οι. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙΧ. 

ΘΕΙΧΨΕΒΥ ΟΕ ΦΕΒΌΒΑΙΕῈΜ ΑΝῸ ΤΙΒΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ “ΡΌΑΗ ἙῈΟΜ 

ΤῊΒ ΑΒΒΥΒΙΑΝΒ. ΟΟΜΡ. 18. ΧΧΧΥΙῚΙ. 

γν.1--4. Αἴδν Ἠρϑζοκίδῃ Ἰθατπθά ΠΌμι ἢΐ8 σουηβ6]10γ8 189 
ΒΡΘΘΟἢ οὗ ΕΑ Ρ-βῃδιθι, ἢθ σϑηΐ ἢΪ8 οἱ οἵ 68 ἴῃ ΠΟΥΤΟΥ αὖ (86 ἀαγίηρ 
το ΚοΥΎ οὗἁἩ αοά (ν. 4), ραΐ οἡ τηοαγΐπρ᾽ σαττηθηβ 88 ἂπ δσχίθγηδί 
βίσῃι οὐ 1Π8 βοστονν οὗ ἢΪ8 βοὰ] (ςοιῃρ. οἡ 1 ΚΊ. χχὶ. 27), ἀπά τϑ- 
Ραϊγοά ἴο {86 ἔθπιρ]6, νν }1]6 μ6 βθιὶ ΕἸ] κῖτα διὰ Θμθῦμα τ ἱ [Π8 
εἰάογβ οὗ {6 ρῥσίβϑβίβ οἰδά ἴῃ τηοαγηΐησ ἴο 1Π6 ῥγορῃδὶ 1βαΐδῇ,, ἴο 
ἰδᾶση ἐπτουρἢ ἶπα ἘΠ 6 ἀπδυνοῦ οὐ 1Π6 Τ,οτά. Αλλ᾽ ὁ σοφώτατος 
βασιλεὺς οὐχ ὅπλα ταῖς ἐκείνου βλασφημίαις, ἀλλὰ προςευχὴν 
καὶ δάκρυα, καὶ σάκκον ἀντέταξε, καὶ τὸν προφήτην ᾿Η σαΐαν γεν- 
ἐσθαι πρεσβευτὴν ἡντιβόλησεν. Τπεοά. ΤῆΘ ροδβίεἴΐοπ οὔ 16 
ψογά8, “ὁ 1βαἴα!, 1π6 ῥγορἢοῖ, [π6 8οὸπ οὗ Ατηοζ," (ν. 3), 8 υὰπ- 
πβαδὶ, (οοηΡ. χῖν. 28, χχ. 1; 1 ΚΙ. χνΐ. 7; 2 ΟἾγ. χχυὶΐ. 22, οἵς.), 
δηι ἐπογθίοσθ ομδηρθά ἴπ {16 παγγαίϊνο οὐ 1βαΐδῃ ἱπίο “[βαΐδῇ, 
ἴδ βοῃ οὗ Απιοζ, [π6 ργορμεὶ,." Υ͂. 8, ἢ, Ὑπ6 ἀεϊοραῖοβ οὗ {6 
[πα Ὀαδθοοὰ ἐπ9 Ῥσορμθὶ ἰο ἱπίθγοθάθ [Ὁ ἐμ ρθορὶβ 811}} γθ- 
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ταδί ηἰηρ,, 88 (9 δίαϊθ γγὰβ ἴῃ ἃ ἀθβροσγαίθ δοῃάϊοι ἀπ α πηϑθῖο ἰῸ 
Β6ΙΡρ 1861, δ! Ἔσρσθβθβ 86 βορβ, ἔπδὲ ροῦβδρθ 6 1,οτὰ μἷ8 Οοά 
του Ἱὰ ἤθὰν ἐμ Ὀ]αϑρἤογαΐθβ, το ΒΑΡ -Βμα κοι αἰξογθά ἀραϊπει 
186 Ἰνίηρ αοά, {π|8 18, σου] οὔβοσνθ δῃά ρυπὶβῃ ἐϊθηι. ΤΙΣ 

Ῥινῖπο ομαβεϊβοιηθηΐ, ταν.) οοπίοπιρί, τοϊοοοη οὗ {Π6 Ρθορίθ οῃ 

[89 ραγτί οὗ (4, οοἴῃρ. ΥῈΣ ἴῃ Πρϑυΐ. χχχὶϊ. 19 ; 96. χὶν. 21 ; 

ΤιΆτα. Τὶ, 6.--ΤῊΘ Θχργαδββίου δοσγουγεά ἔγοτι ὑγοταθῃ ἴπ ἸΑΡΟῸΣ, 
“18 ΟὨ]Πάγθη ἀγα οοῖαθ ἰο ἐπὸ τηουἱῃ οὗ ἐμὸ πόση, δῃά [Π6ΓγῸ 18 
ποῦ Βίτϑηρίῃ ἰο Ὀτίηρ τ Ίἢ, 8 πβοὰ ἃ8 ἃ ργόνθσ ἰοὸ ἀθποῖθ [ἢ 6 
Βἰρμοϑὲ ἀδηροῦ, [Π6 πηοϑὲ ἀδβρογαΐθ οοπα ἴοι δπά σοπιρ]εΐθ ἴπ- 
ΔΌΝΙΕγ ἰο μοΙρ οποβοὶξ, Ἐξοβθα μα8 ἃ βἰπηῖϊαν ἤρτιτο χἱτ. 18, ἀπά 
[0 ἃ Κιπάγϑά ργόνθῦὺ οὗὨ 16 Αὐδὺβ βοθ ϑ'οβυ θη αὦ “οῦ. Ὀ. 8], 
Δῃα (168. οῃ 18. χχχυΐὶ. 8.--- Το ἀοβὶσῃδίϊοη οὗ (ἀρὰ 88 μ6. ᾿ὑντηρσ 
(ὙΠ) βιδη 8 ψῖτἢ βρθοῖδὶ Θπιρμαβὶβ ἔπ ὀρροβί(οη ἴο {μ6 Ἀθδίμιθη 

βοάμ, ὙΜΙΟΒ. ἀγΘ ΟΗΪΥ ἀοαὰ 14οἶ8, γγυϑόγΤ) δοοογάϊπρ ἐο (16β., 

ΗΪῖΣ., π05. βίαπάβ Ὁ ἱλλΡ Ἄζα «0 χονῖϊδ ᾿ἢ Βαϊ ΓΟ ΠΟΡΟΣ 

τλθδῃ8 ἰο ΤΥ ]6, οὐ δΙαπιθ, βπὰ ἔλα]: τ π, δὲ 16αδὲ ἰπ ἐμ ῬΑΒΒΑΡῸΒ 
α θη. χχί. 2ὅ, ἀπά ΕΖοῖκ. 1], 26, αυαοίϊοά ὃγ Εποβεὶ, θαξ ΟὨΪΥ ἴο 
δΔάτηοηϊβη, οογγθοῖ, ἃπα σδηποί πθσα Ὀ0 υπάογβίοοα οἰ υνν186 
τη δ ἀΑΡυΣ (υ. 8); γηϑ τ 135. »γαοί. γοϊαί. ἀδρϑῃάϊηρ οα {9 

βιδ)θοὶ τπῆττν “9 ν}}}} ομιαϑεῖβο Εἷπὶ ἴῸὺ [86 σνγοσάβϑ, ψ ῃοἢ “6 8ο- 

σἂ (ὮΥ ἄοι μαΐξβ μοαγὰ,» (Δἔδυυ) Ἐὸν {μῖ8 τηϑδηΐηρ οὗ ΕῚ 

(ΟΡ. χἷν. θ, ἀπά (ἀθῃ. χυΐ!. 28. 
γν. ὅ---Ἴ. Ἰβαῖδἢ ΔΏΒΥΤΘΙΒ ᾿π [Π6 πᾶπὶθ οὗ ἔπ Τ,ογά, {πᾶΐ ΗοΖο- 

Ἰἱδἢ 18 ποῦ ἰο θ6 αἰταϊὰ οὐ {π| Ὀ]ΑΒρηθτηΐθβ ᾿Θ 88 μϑαγὰ Ποπι [86 
γουπρ πιθῃ οὗ ἴδ Κίηρ᾽ οὗ Αδϑϑυτΐδ, ἴου 186 Τωμογὰ ν71}} ὑου τ  Ὗ Εἶπα 
ΒΥ ἃ ΤαπΠλΟΙ, 80 ἐπαΐ ᾿8 Ὑ11}} γϑίασῃ ἴο ἢἷ8 οὐγῃ απ, πὰ οδαδ6 
Βίτν ἰο [8}1 ἔποτὸ ὈῪ ἴπ6 βιγογά, ἩΡῸ ὍΣ 186 γουῃηρ τη6η οὗὮ 

1:6 Αββυτίδῃ Κίῃηρ 18 ἃ οομίθηιηρίθοιβ ̓  ἀοεϊρπδείοη οὔ ΤΠ6 Αββυσῖδῃ 
ἔϑπθαἶβ, ΓΥ ΠιΘΔἢΒ πρί 6. ΜΝ} ποῖ’ β6η88, δας [86 ρονοῦ οὔ 

ΟΘοά οροταῦίπρ οα τηδῃ δπὰ ἀθιθστηϊηϊηρ Πἷ8 βρὶτῖῖ, ὙΜοοά. μᾶ8 
ἴ00 ΠΑΙΤΟῪ ἃ Υἱοῦ οὗ 1[, τὴν δειλίαν οἶμαι δηλοῦν. πη 8 {110 

χζοροτγέ οὗ [Π6 Δρργόβον οὗ ΤΊ μα καῖ, το Θθ πη δου! ὙΟΓΥ Βοοη 
μβοασὰ (νυν. 9.) ἜΠ6 ῥγοαϊοϊβα ἀθδίῃι οὐ βδῃπδομοσῖ 4180 ννα8 80- 
ςΟΠΙρΡΠἰβμθἃ (866 σ. 81.) Βαϊ {μ8 ῥγοαϊοιίοει ἰβ ποὲ ἴοσ ἐμαὶ 
τϑδβοῖν ἴο δ6 τοραχαθα 68 οἰ ἐμοῦ ἃ υαὐϊσίπύιηι ὁ ουοπίι (( 6861.) 
ΟΥ 8 ΤΩΘ 6 ῬΓΘΒΘΏ ηθηΐ οἵ [πο ρο] Ποἰαη Ια (ΗΖ. δῃὰ Κποβ.), 
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ἴον {παὶ δὲ {πδΐ εἴπιθ ἐΠ9 ρίαρτιθ μδά οοιημιθποθὰ ἴῃ [86 Αϑευγῖδῃ 
ΘΟΔΠΊΡ, 88 ἘΚ ΠΟΌΪ δββοσίβ, 15 ἃ σταϊυϊΐοτιϑ ἀββατηρίίο. 

γν. 8---18. Μοδην 116 ΒΑΡ -Β δ κϑἢ παὰ τοίαχηθα ἰο ἢἷ8 βογθ- 
τοῖστι ἰο Τυϊρπδἢ, ἰο ποῖ μ6 μδὰ βοὲ οαΐ, ργΟΡΑΡΙΥ δον {80 
τδκϊηρ οὗ 1.δοῃϊδῃ. Ηοτθ βθηηδομοσῖρ μοαγὰ {Π0 τυτηοα οὗὨ [80 
ΔΡΡΙΌΔΟΙ οὗὨἁ 6 ἙΠΗΙορίδη βονογεῖρῃ ΤΊ μαἰκαῖ, ᾿ῃ ΠοΒ.116 ΑΥΤΑΥ, 
Δα {ΠΟΥΘΙΌΣΘ ἱπητλοαϊίοὶν πηαᾶθ ἃ βθοοπά αἰἰθιαηρί, ὈΥ͂ ΒαΠαἸηρ 
ΤΑΘΒΒΘΏΡῸΓΒ ἴ0 ΗΘ Ζοκίδἢ 1 ἃ ἰοίλον (ν. 14), ἴο ἔογοθ {89 βι- 
ΤΈΠΔ6Ρ οὗὨ “6 βαΊθπι, ᾿παϑιη ἢ 88 ἴθ ὈῬΙΌΡΑΡΙΥ Πορθά, ἤθη ἴῃ 

Ῥοβϑθβϑίοη οὗἹἨ [Π]8 οἷζγ, ἰο Ὀ6 4016 ἴο τηᾶκθ μοδαὰ ἀραῖπδὶ 189 
μακέρνν οὗ ΤΊγμδ Καὶ. Οοποογηΐηρ' Τὐρπδὴ οοτΩρ. οἡ νἱ ῖ: 22.-- 
Υ. 9. “ἼΣ διν ἴοσ ΒΟ ἢ βίη 8 ἴῃ 18. δ» ἸΏΘΔΠ8 ἴπ χτοΐδ- 

τθποθ ἰο Τίτ. -- ΤίΓμα Κα ὰ (πρστςν 1,ΧΧ. Θαρακάλ), ἰδ ὃγ μ6- 

ὩΘΓΑΪ ἀπ πα ΘΒ ΠΑΡ] οοττθοῦ ἀβϑυτηρίίοῃ, {π6 Ταρακός οἵ 
Μαποίδμιο, {ῃ8 βισοθββοῦ οὐ βθυβοβοβ (συϊ!. 4), {26 (μϊγὰ Κίπρ οὗ 
186 ὑνθηῖυ- ΕΠ ἀγπαϑίυ, δά ἐπ Τεάρκων οὗ βέγαθο (χν. 687), 
Ὑ80 τεῖρηθά, δοοογαϊηρσ ἰο 4]. Αἰτῖο.) ἴῃ ΒΎΠΟΘΒΙ], ((. Ρ. 89, οἀ. 
Ὀϊπ4.) εἰρμίθθηῃ γϑασθ, δοοουϊηρ ἰο ΕΠαΒ6Ρ. ἱπ ὅγης. (ρ. 140), 
ὉΥΘΠΓΥ ὙΘΆΓΒ, Δοοουἀϊησ ἴο οι ΗΖ. (18. Ρ. 222) ἤχοβ [16 
Ρετιοά οὗἁ ἷ8 τεῖρτι δὲ 714---690, θαὶ Κποροὶ, (18. Ρ. 127), δὲ 
111---696 8.6.7 φοΙηρ. 468 ὙΊρΡΠοΙοΒ σπγοποῖ. 11. Ρ. 180 Β᾽, ἀπά 
Αὐοδίπαγά, οἠγοποῖ. Ρ. 67 δπὰ 86. ΑἸ μοαρὴ μοτα ἀθεὶρπαίοά 
Κίηρ οὗ ἘπΗϊορία, μα τυ ]θα δὲ ἐμ βδπη8 {ϊπι|6 ονοῦ Εἰσγρί, 8πᾶ ἰδ 
Τορχθβοηΐθά, Π| θβοβισίβ, 88. ὁπ οὗἨ ἔΐμθ σύθαῦ ΘΟΠαΌΘΙΌΙΒ οὗ 
ἴλ9 οἱὰ νγου]ά, γο ρεπαίγαίθά ἰο Ἐλισορο δπὰ {μ6 ρ111γ8 οὗ Η6ῖ- 
ου108 (Θίχαρο 1...) Βαΐ ον αν Τίγμακαιβ πα αἰγοαάν δά- 
απο σαῆποί δ6 ἀοίθγιηϊηθὰ ΠΌΤ ΟἿ γθῖβθ. [ὑ 88 ΘΠΟΌΡΗ 
ἴμδὲ (μ8 τϑρογὲ γγᾶϑ ἃ τηοίνθ ἰο Θθῃηδομουῖ (Ὁ εἰεσίπρ, 1 
Ῥοβδῖ 0186, {16 βυγγθπάου οὗ “6γτβαίθη. [πβίθϑά οὗ γιὰ Ὁ 

“6. βοηΐ βραΐη δβίδῃ4β ἴῃ [8. τ ψὴ »Ὄϑον “ ΩΝ ἶο 
μεαγᾷ (18) ΒΘ βοπὲ," σβίομ ροῦθαρβ 'β τοογο οὐ ρσῖπαὶ (Πδῃ 
ΟὟ ἰοχί, Α8 Βαρ-βῃα κοι μδΔ4 οβδβοιθα ποιίηρ ὈΥ [18 γαΐῃ- 
Εἰουίουβ βρϑβοῖ, Θθηηδομουῖρ Βθηξ τη βΒΘΠρΌΥΒ ἩΙ ἃ Ἰοἐίοσ, ἴῃ 
ὙΒΙΟΙ μ6 ΟΠ]Υ τορϑαΐβ σγχμαὶ τὰ8 Ὀτουρῃὶ ἔογσασαὰ ὈΥ ΒΔ Ὁ- ΒΒ ΚΘ ἢ 
Πα ΤΉΘΓΘΙΥ ΘΠ στη Γαΐ68 8.1}} τηοσα οὔ {Π6 Ἰὰπ48 Θοπαπθγθα ὈΥ [Π9 
᾿Αβογσίδῃϑ ἔπαπ [86 ἔοσπηον μδά παιηθά, ἴῃ ογάθυ ἴο τηΆθ ἃ 58{}}} 
δΤΟΙΡΟΡ ἱπηργθββίοι οὐ [88 ᾿γγββίβε 8 ]6 τρὶς οἵ {16 Αββυτίδῃ 
Ἀστοδ ὁπ Ἠεζεκία, Ὑ'. 11. ὈΟΥΎΓΙΓΤΡ ῬΤΟΡΕΙΙΥ ἴο Θχοοχαταμηῖ- 
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οδΐδ, ἴο βΒέγῖκθ ὙΠ ἃ οαγβθ, οοαρ. ΝΠ. χχ. 8; ᾿δαΐ. 11. 84, 11}, 

θ, δἴα.,) ΒογΘ ἴῃ (π6 σϑηθγαὶ βθῆβ6, “ἐ [0 ἀδβί σοῦ [Π ΘΠ ὄπ ΠΒΝῚ 

ἴεν “ἐ δῃᾷ βιὰ] τῃοὺ 6 ἀο] νουθα 3 ἃ αυρβθίοη ἱρὶ γίηρ; ἃ 

ΒΟ ΠΡ, ποραῖϊνθ. Ὗ. 12, ΘΟΖᾶῃ τηΔΥῪ μοῦ θ6 Οδυζδηϊβ οὗ 
Μεβοροίδηηϊα, θὰ ΘΑ ΔΠ]Υ͂ γγ6}] ἃ ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ Αβϑυυϊδη ὑγουΐποθ ΟΓ 
ἀϊδίσίοι Ῥογοπά {86 ΤΊ ρτῖβ, ἃ8 α δυζαηΐα (οομιρ. ὁπ χνὶϊ. 6) ; [ῸΓ 
[18 οοἸ]]οοαίίοπ ἢ Ηδγαῃ 4068 ποῖ οογίδῖ ΠΥ ψαυταπῦ (Π6 ῥΓο- 
ΒιΠρύίοι ἐπαὺ [86 ὕνγο Ρ] 668 σγοῦθ οοη ριιοιβ, ἃ5 18 Θπατηθγᾶ- 

“ςω- 

ἴοι 18 ἰβίοσίοαὶ, ποῦ σθοργαρ !οδὶ. γ᾽» δι Χαῤῥάν 

(Χ.Σ.), Βάγϑη, ἔοτα ὙΠ ἴο ρίονν, Βοοσοῖ, 88 ἰΐ γγϑῦθ ἃ ΟὙΥ 

βοοσομοὰ τορίοι ΠΣ ἘΕῚ δι ἀποίθηϊ ΟἿΥ ἴῃ [86 πουίι ποβὶ οἵ 

Μοεοροίαιηΐα, ἴῃ μοι Τογαμ, ΑΡγαμδηιβ ἔδί μοῦ, ἀϊδ4 (6η. 
χὶ, 81), βἰἑααῖθά δοοογάϊηρσ ἴο ΑΒΌΠ ἴῃ δη αὐ τορίομ, σβῖ 
ἐγαάθὰ ἢ Ὑγτὸ (ΕΖοὶς. χχυῇ. 28), «4114 ὈγΥῚ {πΠ6 Οτθεῖκϑ 
πα Βοιμδη8 Κάῤῥαι, (αγγα, πὰ οϑἰθογαίθα ἴον {π6 ἀδίδθαϊ οὗ 
Οὔαβδαϑ ἴῃ 15 νἱ οἰ ΠΥ, δχἰβίβ 86}}} ἀοοογάϊηρ ἐο Ῥοοοοῖθ, Βϑβογ. 
ἃ. Μογρθηὶ. ἢ. ρ. 285, ἀπά ΝΙ ραν, Ἐοἶβθ 11. ρ. 410, 88 8 81|8}} 
Οἶδας ὕνγο ἀδγβ᾽ ᾿Ο ΠΟΥ͂ βουίμοαβὲ οὗ Ογία ὑπάϑγ {Π6 οἱ Πᾶπι8. 
866. {86 ῥγοοΐβ ἴῃ Βοβοηπι. 0]. ΑἸΈΙΚ: 1. 2, Ρ. 149, ὙΠΟ Β 
ἘΟΎΓ. 1. ρ. δ4δ, (188. ἐλθ8. 1. δ28, ἀπα ΕΓ σοι’ Β ΗΑ. 11. ῥ. 629. 

Ἦν ἘΘΖΘρΆ ἰ8 186. ΑΥδ. ζβϑιωω,. ὕσπδον ἐμ παπιο σαἰκαιί ἰπ 
Ἀ18. σϑορτ. ὟὟ .Β. Θῃμαμπιθγαίαβ πἰπθ οἰτί6β, οὗ σβίοῖ [μ6 ταοβὲ οοθ- 

Ῥγαΐθα νγαᾶβ Χϑιοϑδ ΟΣ οἶδ Χϑνο» ῬΓΟΌΔΟΪΥ {Π6 88πι6, ἐπαΐ 

Ῥιοϊειη. (νυ. 1δ) ς4}185 Ῥησάφα, ἴῃ ῬαΪπιγγθηθ, οἡ {Π6 γγᾶῦ ἔοτα 
Βδοοα ἴο Εἰπηθβᾶ, ἃ ἀν Β ἸΟΌΣΠΘΥ νγοϑί οὐ ἔμ ΕἸ ὰρΗγαΐῖθβ. ΤῊ 
8 {π6 ρίαοθ ἐπουρὶι οὗ ὉγΥ Μίομ. ϑιυρρὶ. Ρ. 2204, Βοβοπι. ΑἸΜΙΚ. 
'. 2, ν. 209, ὙΥΊη. ΒΥ. 11. 881, ἀπά (168. ἐῖό9. 1]. 1808 ; οη ἐδ 
ΠΟΠ ΓΑΙ ΗΖ. (15. Ρ. 424) απάἀεογβίδη 48 ὈῪ ἴδ δῃοῦμοῦ οἷἐγ οὗ ἐμῖ8 
πϑίηθ βἰῥαδίθα δοοογαϊπρ ἰο Αα]Ε ἴῃ [Π6 αἰδέχίοι οὐ Βαράδ, 
θΘοδι86 ξγκη ὈΥ 1Π|6 οπι ββίομ οὔ [Π6 ραγίϊο]α χη 18 ββραγαϊθά ἔγοτη 
ΓΠ δηα σοπποοίθα ἢ {16 [Ὁ] ΐπρ; ΥΡ ἢν ἃ βοπιονμαι ῥγὸ- 

ΠΔΙΊΟυΒ. ἀΓρατμηδηΐ, ΔΙ ΒΟῸρΡἢ τπ6 οἶμον ΟΝ δύνων 8180 Γϑϑίβ οἢ 
πο ἀθοϊβξῖνα στοιηά. ΤΣ 3 “186. 8018, ἐπαῦ 18, ἱπῃδθί αηίθ οὗ 

Ἐάθη.; γν ͵δ ΠΣ ΤῊ ποῖ ἐμ Πλαγηάβοθηο Εάθῃ οὐ Βϑιββάθῃ 

(Απι. 1, 1δ)» ἃ ΟΕ ἴῃ ἃ ομαγτηαΐπρ τορίοῃ οὰ 1 θᾶηοη, ἐπ γθθ 
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ΒοῦΓβ ἔτοτη Κι ἀῃοβίῃη, ο4]]6 ἴῃ Ῥίοϊβῃι. ν. 15 Παράδεισος, ψϊο ἢ 
511}} οχἰβίβ Ὡπάθυ 86 οἷά παιηθ Επάθηῃ (οοιιρ. μον, Ε.ὟΥ. 1. Ρ. 
198, ἀπὰ (168. ἐΐσ8. 1. 195), θὰ: [π6 Αβδγνίδη Εἰάθη, νυ ῖοὶι 18. 4150 
ῃϑπλρα ἴῃ ΕΖοὶς. χχυἹ. 88, αἰοηρ σὴ Ηδγαη ἀπά δ] πθὴ 88 ἃΠ 

- ω- 

πηρστίαπι ρῥἷδοθ οὗ ἰγαὰθ. Βαὲ {118 18 ποὲ [6 Αὐδθὶς »ὰς 

οη {π6 πάλη Οοοδη (Μίςοϊ. ϑιρρί. Ρ. 1840), θαΐ ργυόθαῦὶγ [86 

ἰγαοῖ «6, πο ἢ Αββθπιαηηὶ (Ὀ10]. οτ 11. 224) ραο68 ἰη Με8βο- 
Ροϊαπηῖα τονταγάβ {Π6 ΤΙ ρτὶβ ἴπ ἐπ6 ργδβθηΐ Ρτονΐποθ οἵ Τῖάγ- 6 Κν 
(οοχαρ. πον, ΕΒ ὟΥ., 1. ῥ. 884, (168. ἐλε8. ᾿', 996, ΗΖ. οἡ 15,» 
οἰς.}} ἌΡΝΟΣ ταϊάδοαι: 6ββθῃ., Ἦ ἸΏ., ἀπ οὔμθῦβ ἰάκθ ἴο Ὀ8 

ἔθ βάπιθ τὰ ἼΦΌΝ ἘΠ]αβαν (πα. χίν. 1); Ὀαΐ, τϑε οὔ 4}1, 018 

ΒΒΕΤΩ ΠΟΙ 18 ΘΧ γΘΙΩΘΙΥ πἀποογίαίῃ (σοτρ. ΤΌΘ οα (6η. Ρ. 72)» 
δηᾶ {πη ἘΠ]]ΑΒαν 8 ΠΙΚουν88 σομηρ] οἰ Θ! Υ ἀηκήονσ. ὙΠ6 ρἤγαβθ 
“ἢ 80η8 οὗ Εάδθῃ, ψῃο τοῦθ ἴῃ Ταιββαγ, 8 ΡΟ ΔΌ]Υ ἴο Ὀ6 
υπἀογβίοοά 80 ἐμαὶ ΤΘΙΔ588 1: γγὰβ ἃ Οἱ ΕΥ̓͂ ΟΥ Θγϑη ἔπ σαρίτα] οὗ {π 
ἀϊβιγιοὶ οὗ Εἰάθη. 

γν. 14--19. ΗἩοΖζεκίαμ Ὀγΐηρβ βθπηδομον θ᾽ 5 ἰθείο ἰπίο 1Π6 
τοι ρ]6 δΠ4 βργθδάϑβ ἐξ Ὀθέογθ [μ6 1μοσὰ, ἐπαὺ ἢΘ πηδὺ Οὔβοῖνθ ἀπά 
ῬαΠΙΒἢ ὑΠ6 ἰδαπίβ ἴδ οοηίαϊποα. Τῃο βργθδάίπρ οὗ {π6 θέτε ν 
θοίοσθ {π6 Ἰωογὰ ἴῃ [86 ἐδπιρίθ, τ μϑγοῖπ ἀῃ 6} 196 οδῃ ΟΠ]Υ {μη Κ 
οὗ [86 ῥγαγίηρ τηϑο πο οὗ {Π6 ΤΊροίδηβ (168. ὁπ 18. ΧΧΧΥΪ,, 
14), 18. Ἔχρ αἴπθά Ὀγ ὑπαὶ ΟΠ] ἀκα σοπβάθποθ οὗ ἔα τ, ψ  ἱο]ὶ 
ἔβα 1056} ᾿πιρθ θα ἕο αὐδοῦ 'π ΡΥΑΥΘΥ 811 [π6 ΘοΠΟΘΙΏΒ οὗ [Π6 
Βοαγῇ Ὀθίοσθ ἐπθ 4}}-Κπονίπρ αοά, ΔΙ ἐμουρ πὸ 88 411-Κποσίηρ 
8668 ἃπά Κπονβ 4ἃ}} (Πΐηρθ, δου τηδῃ ῥγθβθηΐβ [θπὶ ἴο ΐπὶ. 
ὈΣΊΡΦ τρθᾶπ8 ποῖ Ἰοίΐθυβ, θαΐ ἃ Ἰθίζθι, δ58 ζέον ; Ὁ ὅθῃ- 

παΟΒ υὉ ΠδΔ ὯῸ Οσοαβίομ (ο υγτῖΓ8 βθύθσαὶ Ἰθίθσβ οἡ [Π6 β8Π|Θ. 
δι ) θοῦ ἰο Ἠθζθκίδη. Ἠθηςθ 6150 {88 βίηραϊαν βμῆ!χ ἴῃ ὙΠ 

τ ΠΘΓΘΔ8 ὈΣΣῪ βίδπαϊηρ ὨΘᾶΓΟ ἰο ὉΣΠΕΌ 848 ἃ ρίαγαὶ Β0 Ἔχ, 

μοι ἰΒ ομδηροά ἰηίο ὙΓΣῪ ἴῃ 18. [0 ἴῃ 586 οὗ ππϊ οσπιῖεγ. 

1 Οἱ (86 οΘοπίγασυ Ηδνϑγη. Οὐτημι. ὁπ ΕΖΘΚ. Ρ. 478 Ἰἀοπ 868 Εάθη πὶ ἢ 
186 ΡΪδοθ οὗ {π8 πᾶπιθ πιθη οπϑᾶ Ὀγ ϑίορλαη. 8.0." Αδανα οα [86 Εαρβταίεβ, 
Ἰῃδβιη ΟὮ 88 ἢ6 [Ο]]ονσίηρ; Βοοματὺ τς ἷν. 18) δηά γιτίηρα οἢ 18. 
ΧχΧΥΣ . 12. [8 Κ68 Ἢ Ἡρῃ ΟΣ Ὁ Ὁ ἰο θ6 {86 βδιὴθ πίῃ {86 ΟΥ̓ 
ὙΒδ δία ταοϑπίϊοποᾶ ὈΥ͂ ΧΊΑΙ Ἰοΐθτα. Ὀθίονν {86 7πποίίοῃ οὗ {μ6 ΕἸᾺαΡἈγδίθβ 
διὰ ΤΊρτὶβ (566 (ἰεἰϊανΐ σοορν. ἴδ. 1λὶ, ο. 16, ». 641.) Βαὶ {818 δββυπὰρ- 
οι ἰβ ἴπ [86 Εἰρμιοβί ἄθρτθθ πποογίδϊη, ΔἸΕΒοαρῚι οἴαββαν οαππού 6 
οἰδογυνἶῖθο δβοογίδἰ πϑᾶ ; οοπῖρ. ΜίοΝ. ϑρίοἱϊ. '. ν. 251 ἢ. 

ΥΟΙ. 11. α 
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ον εἶθαγ νγ88 Η6ζϑ κί δῃβ σϑοορπίίοη οὗ (οὰ ͵8 βονσῃι ὈΥ ἢΐ8 
ῬΓΆΥΘΙ (ν. 15), 'ἰπ νι μῖοῖ μ6 σοπηθοῖβ [86 σΟΠμἀοβοθπαΐηρ' σγᾶοο ΟΥ̓ 
16 Τρογτὰ ΜῸ 8118 ονϑὺ 186 ομογαθίπα οὗ [Π6 τηϑγογ-ϑθαὶ ἴῃ [86 
δ] Ϊπχοδὲ τωδηποῦ Ἴὰ ᾿ἷ8 σὰ ΟΟἀΠ θα ἀπ βονογεῖ σητν Οὐ ΟΣ 
41} Κίηράοτηβ 48 ογϑαῖοσ οὐ βθάνθῃ δηὰ θαυ (οοπιρ. ἀδονθ 128.) 
Ιη αἰγθοῖ ορροϑβίϊοη ἴο ἴΠπΠῸ ἔΆΠΟΥ οὗ 1ῃ6 Αϑβυσίδῃβ ἢ6 ἀδβίρτιαῖεβ 
Φόβον ἐπ Οοἀ οἱὗἉ [8γ88] ἃ8 {π6 οηἱγ (ἀοά, Ιμοχὰ ἀπά ογθαίον οὗ 
{π6 σιῇο]6 πο], ᾿Εκεῖνοί σε, φησὶν, ἕνα νομίζουσι τῶν πολλῶν 
τῶν οὐκ ὄντων" ἐγὼ δέ σε μόνον οἶδα θεὸν, ποιητὴν τῶν ἀπάντων. 
Τμοοά. ἘαΑΙΥ ΒΑΡῪ ἰΒ [Π6 τιμαὶ Οὔ ἼΠ6 Βαπιθ ἔί Ποῦ οἡ ὑπ 0]- 
ἰονίηρ νοτάβ, ἦῬον ἀονῃ {Π1Π6 οὰν πᾷ Ποαν, τὸ δέ κλῖνον καὶ 
ἄκουσον ἀνθρωπίνως τέθεικε, μετ᾽ εὐμενείας δεχθῆναι τὴν ἱκετείαν 
ἀντιβολῶν.---Τῃ ν. 1δὅ αἴτεον ΩΝ βίη 48 ἴῃ [8. ΓΗΝΞ» δ ΟΜ7.0] 

Ῥτοροἴ8, ββρθοΐδ!ν βαΐδῃ, θα ΘΒΗΥ͂ α86, Ραϊ ν ΐοι ὀοοῦχα ἱπ 
116 Βἰβίοσιοαὶ τ ΡΒ ΕΞΈο: ἴῃ {π6 τηουτἢ οὗἉ {πὸ ργορῇδῖβ (866 11}. 
14,1 ΚΙ. χνῖ!!. 16.) Οἱ Ζ))) ΜΗ ΤΙΣΙΝ οοπιρ, Εν. ατ. ὃ ὅ48. 

ΤῊ Ρ]αν. τιον ἴΒ οοπίζαβε ΜΠ {116 βίηρ;, νης 18 δΙοπβ οογγθοί, 

᾿πδϑηιιο ἢ 88 [88 σοῃβίδης ρἢΓ456, ἴ0 ἰΠπ0]1π6.ἴΠ6 οὰγ (58. χν]]. 6, 
ΣΧΧΙ. 8, χ]ν. 11, δα οἴ γ5, θυθὴ ἴῃ πὸ ρ] γα], ἱπο} 1 Ππθ γὙΟῸΓ 68, 
πολ ἘΒ. Ιχχνῇν 1; 18. ἰν. 8) ἀῃᾷ ἴο ὀρθὴ 186 ογε8 (οἢ) χχνυΐϊ. 

19; Ῥτον. χχ. 18; Ζβοϊ. χὶὶ. 4: Ὅδη. ἰχ. 18); Ὀβθοδβθ τ 

ΑἸΤΑΥΒ Ὀρθη Βοὶμ 6γ88 ἴο 866 δηγείηρ, ἩΠΘΓΘα8 ΟὯ6 ΘΑΙ ἴ8 
ἱποι θά ἐο ἔπ βρθαῖζοσ. [Ι͂ἡπ {Ππ|6 ἐοχί οἱ 18, βία 48 "553 ψΠΙΟὮ 

15 ϑω αἶβδο ῥ᾽ αγαὶ, ΟΗΪΥ υτϊ θη ἀρ θοίίυθ, 85 1 ΕΚΊ. νἱῖ!. 29; 
Φοῦ χῖν. 8.-- 6 βυβχ ἴῃ ἡπρῳῷ δν ψ οι 18. ψαηθηρ ἴῃ 

1518}, Ῥεοπρβ [ο πος Δα γοίασβ 88 1Π|8 ἴο ἘΦΡ ᾿ΠΑΒΙΟἢ 88 

ὉΤΣἽ Βα5. {6 5β'ηραΐαν ταθδῃΐπρ; δροθοῖ,, “416 8ρϑϑοῖ, πβὶςὶ 
βθπηδομ θυ μὰ8 τσ ἴθη ἴῃ ΗΪ8 Ἰοίίογ." Υ, 17 Ε΄ Αἤον ΗοΖο- 
Κα} μὰ8 ὈῬεβουρηῦ [π6 Ἰμογὰ ἴο γαραγά, {παὶ 18, ταβθηῦ [π6 1π80}}8 
οὗἁ [8 τπηδ]θϑίυ οἡ {Π86 ραγξ οὗὨ βϑπηδομοῦῖο, μ6 τηθηθίομβ {π6 
ἔαοῖ, [ῃαὉ 1Π6 Αδβγυτίδηβ ἀθναϑβϑίαιθα ([π6 παίϊοπβ δῃὰ {Π01} ἰδ 48, 
δῃὰ θυγποα {πρὶν ροα8 ἱπ (πΠ6 ἢγθ, Ῥαΐ ἱπιπιθάϊδίθΥ δα ά8 ἵπ 
Ἴσχρίδηδίϊοῃ οὔ 818, ὑπαὶ {Π686 ροᾶβ σσοῦθ ποὲ (ο4, θαΐ [Π6 σψοῦΐ 
οὗ τηϑπ᾿ 5 δη 48, σγοοά ἀπὰ βίοῃϑ, δπὰ οι 8 ὁ {}ι18 ἐπ6 ρϑοη, 

τπὰῇῷ 186 Τμογὰ νου]Ἱά, ὈΥ βανΐηρ πα 8}} ἔτοπι ἰμ6 μαμὰ οὗ {16 
ΑΞΒΥΥΊΔΤ8, ΒΠΟΥ͂ 411 (8 Κίηρσάοιῃϑ οὗ {Π6 ϑαγίδ, ἐπὶ μ6 Ψ6βονδὰ 
ν 8 αΟ4 δἴοπθ, [πβίθδά οὔ "ἡ: ὈΤΣΓΤ ΓΝ ἸΔΥΎΤΗΣ 



3 ΚΙΝΟΒ ΣΙΣ. 20 --94. 99 

ἐμ Κίηρβ οὗ Αβϑυτία ἤανο ἀθβίγογθα [Π6 παϊίοῃβ δηὰ {Ποῦ 
Ἰαπά8, ἐπ6 ἐοχὶ οὐ 1814} [ι88, "η) Γηττ-5- ΠΝ ( 4}} {π6 

απ48 ἀπά ἐπϑῖγ (ονῃ) 1απᾶ," οὈνίουϑ!Υ ἴμθ τβούθ ἀϊβῆου!: ἀπᾶ 
οτὶρὶ πα] τϑδάϊηρ, ψΒΙΟΝ ον Δα ΠΟΥ 88 οπδηρθδά, ᾿π ογάογ ἰο βοΐ 

88146 [π6 Ὡοΐ 580 ΘαΒΠγ ἀηάεογβίοοά ἐποιρῃαί, {πᾶὶ ὈΥ ταδκίηρ νγὰῦ 
οἢ ἰογϑῖσῃ ᾿δπ 8 {ΠΟῪ δῇ [86 βᾶπιθ ἐΐπηθ ἀοβοϊαΐβὰ [Ποῖ οι ἰαπά, 
1μιαῇ 8, {Π6γ ἀορορυϊαἑοα δηά {ΠΟΥ ΌΥ ἀδβοϊαἰβά ὲ τ ἢ {πο ὶν οοα- 
Ππαρά νγαῦβ. (165.,) ΗἸ 2., πο.) ἀηὰ οἴδιογβ, θσρ] δίῃ 88 ἀδυΐα- 
ἰίοῃ οὐ μουνγῖβθ, θαΐ ἱποοσγθουγ, 586 ΤΥ ρο]. Ὑ 618. Ρ. 280. "721 

Αἶ8ο οἵ ουν ἰαχὶ 18 βαβίθ ἃ πα τηοτθ 08] ἐῃ8ῃ ἘΓ ἴῃ [βαἰαΐι. 

Τ6 βᾶπηθ μο] 48 ροοά οὗἉ ἔπ δάἀάϊεοῃ ΘΥτΟΝς ΑὔΟΣ ΤῊΝΓΤῸ ἴῃ τ. 

19, ἱπαβιηποῦ 88 [86 πι88 οὔ Φ μουδ 88 Ρτϑάϊοαίο, «ἐπα! ἴμοα ἀτὶ 
Φομονδὴῃ δ]οπθ᾽" (τόρ. δῇ. ἰχ. 6) 18 σᾶγθ, πᾷ ἐμθυβῆουθ αἶβὸ 
γᾺ8 τη δα πα θγβίοοά ΟΥ̓ οβθη. (" (ΠαὉ ἰῃοὰ «δῃονδῇῃ δ]οηθ τί 
1818, παπηο]γ, ἐμαὶ ν ΐ ἢ 18 ΟΠ]Υ ἔμ 56] ἀββογίθα οὔ 140]5.ἢ) 

Υ. 20 ἃ ὙΠοπ Ἡδζοκίδῃ ργαγϑά ἰο ἐπ 1,ογά, 1βαϊδῃι γϑοοϊνοα 
8 ινίπο σϑνϑἰαἰΐομ στ σϑϑρθοῦ ἰο [6 ργαυϑν οἵ ἐΠ6 ρίοπβ Κίηρ. 
Τμῖβ πογὰ οὗ 6 Τωογά, τ βῖοι {π6 ργορ ιθῦ βϑπᾶβ, ἐμαὶ 18, οδιιβθ8 

ἴο 06 ργϑβϑηΐθα ἰο {π8 Κίηρ, οοπίαϊπβ ἐπ γβα βθοϊΐομβ [ἡ ἐῃ6 ἢτβὲ 
(νυν. 21---28, ἴῃ 15. νυν. 22---99) Θϑηπδομου! ἰ5 Δα ἀγαββϑᾷ ; ἴῃ [ἢ 
ΒΘΟΟΠ4 (νν. 29---81, ἴῃ [5. νυν. 80---82), Ἡ 6ΖΟΚΙΑΙ ; ἴῃ {86 {μἰγὰ 

(νν. 82 ---84, ἴῃ 15. νν. 88---85), {π᾿ ἴβδαβ οὔ [π6 ὀοχρϑάϊοη οὔ ὅϑη- 
ΠΔΟΠΘΥ ἀραϊπϑὲ Φυάδἢ ἰΒ Δηπουηοθά ἴῃ Ὀτὶοέ θα γοῦν ἀοῆπῖϊθ 
ἴθυτηβ. [Ιη [8 νΥῪ ἱπιοἀαοίίοη (ν. 20), δοοογάϊηρ ἰο οὐν πᾶγ- 
ταῖϊγο {πὸ Ὁ] νπσ᾽ ΡΓΟΡΗΘΟΥ͂ 18 Δῃπουποθᾶ ἰο Κίπρ Ηζοθκίδῃ 8 
1868 ἔγαϊξ οὐἨ μ8 ῥγάγον Ὀοΐπρ ποατά, Τὴ 18. νυ 18 νδηεηρ, 

80 ἴμαὲ (6 πογάϑ, “" ΥΥ αὶ ἐμοὰ μαϑὺ ργαγβᾶ ἴο πιὸ ἴῃ ΤΘἤοΓΘ ΠΟΘ 
ἴο δθηῃδ ον, ἀγθ ἴο Ὀ6 οοππροίθα τὴ (6 [Ὁ] ονγίπρ' Ὑ6 788 : 
κ}18 15 [μ6 νογὰ τ μῖοι 6οναὴι μαΐι Βροκθη σοποογπίηρ Εἰμὶ. 
ΤῊΝβ γὰβ ΟὈν ΟΠ Υ 1Π6 οτὶρίπαϊ ἐθχί, δῃᾷ (89 δαίμοσ οὐ οὔσῦ 
θοοῖκβ 85 5 πιρ! 94 {16 οοπβίγιοίίοη ὈΥ {116 Ἰηδογέοι οὔ ὙΡ 
ὙΠ οτθαβ (ἴ68.; Θοοογάϊηρ ἰο 8 ΘΙΤΟΠΘΟῚΒ νἱθυν οὐ ἐμ τηυέμδὶ 
τεϊδίοη οὔ {118 ἔνσγο παγγαίῖνβϑδ, ἀββοσὶβ [Π 6 ΘΟΠΈΓΑΙΥ. 

Υν. 21- 94, ΤΊ ῥγοάϊοιίοη θθρίπβ τὶ ορροβίπρ ἰο {19 
Βαπρθεν θοαδέϊπρ οὐ {Π6 Αββγτίδῃ, [μ6 δοπίοτηρί ἀηᾷ ἰπέμΠΙΥ 
ΠΟΙ. νου] Ὀ6(Ὰ] ἷπι ὁπ Ηἷβ σϑέγοαὶ ἔτοτη πάῃ πίθος μαν- ΄ 
ἵπρ οβεοιβα κἰ8 ραγροβθο. ὙΠ (μ6 νἰνϑον οὐ ροοίτΥ [πθ 
Ἰληρπαρθ 18 Δα ἀγοββθὰ ἕο Θθημϑοιθυ Πἰπηδ6}, ΤᾺ τίγρη, [Π9 

ο2 
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ἀδυρηίοῦ Ζίοη, ἀθβρίβθβ ἔμθθ, ἀθυῖἀθβ {Π66 ; {{| ἀρ τον “6 γαβα- 
Ἰθηλ βϑ κοί ΒΡ μοδᾶὰ αἴθ {πθ6. - ΤῊ ρῆγαβθ, ἀδαρμίον Ζίοη, 
ἀδυρῃίον «]6γαβαϊθμι, ἀθποῖθθ ποῖ [6 ἱπμδθιἑδηίβ οἵ Ζίομ οὗ 
Ψεγαβαϊθπι, 8ὸ ὑπαὶ ΤΣ 18 ραῦ ο0]] ΘΟΕ ν ΘΙ Ὁ ἔῸΣ ἸΏ» 88 6168., ΗΠ ΠΣ. 

Μαυγ., Κπορ., {πῖπκ, θὰ {π6 οἷον 1.86}. πῖτι 1[8. ᾿ἸπΠδ ἰΔηΐ8 
ῬΟΘΕΙΟΔΙΥ ρογβοηβοα 88 ἃ ἀδαρα!οῦ ΟΥ̓ υἱγρῖὶπ ; δπὰ ἔπ δαί. 
ΟΠ δέτ.. γὴν: - ΤῚΣ 8 ἴο θ6 απάογβίοοά δοοογάϊηρ ἰο {π6 ΔηδΙορΥ οὗ 

ΓΘ -ὝΠΣ [86 τῖγοσ Εαρμγαῖθβ (ποῖ οὗ ἘαρΡΆγαΐ68); ἀδαρ]ίον 

Ζἴοη, ποῖ, ἀδαρβίεν οὗ Ζίοῃ. 50 [86 ϑίαέ. δοπδέν. γγᾺ τρητβ ἰ5 

ἴο Ὀ6 ἰδκβθῃ Βι ΠΡ Υ 'π ἐμ6 86 η88 οὗἨ δρροδί[ἴοη, ποῖ οἵ βιιδογαϊμα- 
ἴοι ; οορ. Ἐπν. Κα. ατ. ρ. ὅ19. Τῇια ἀδαρθον Ζίοη 18 οα]]θὰ 
πα μοὶ ἴῃ τοΐδγθμοθ ἴἰο 6 Αββυσίδῃ 88 ἃ οἰϊδάθὶ] ἱπαροθββίθ]θ 

ἰο Εἰπι, ποῦ ἴο θ6 δοπααογοᾶ ὈΥ μίηη. Οὐομρ. {86 1} ιβέγαίίομϑ οἵ 
118 ἤρατο οοἸ]θοίοα ἔτοπι Αταθίς πυυϊίοσβ ὈῪ θβθη. οἢ 18. σσὶ!. 
12. ὩνδῚ ΨῸΣΤ κινεῖν τὴν κεφαλὴν (1, ΧΧ.), [0 5μα,κα ἔπ μοδά 

15 διηοησ [π6 ΗθΌτον8 ἃ ρεϑίιγθ οὗ βοουῃ ἃπά νἱπάϊοινθ θχυϊία- 
το ; Θομηρ. 5, χχὶϊ. 8, οἶχ, 2ὅ, 1,6π|. 11. 16. ὙΡΎΓΊΝ αἴλον {866 

{μα 18, αἴδον 1Π66 τοιγθαϊίηρ τὶ ἀΐθρταςα.--- ν. 22---2ὅ. ὙΊΩΙ 
[αἰ ὈΪΑΒρΡἢ Θῃη168, ἀπ [18 ἔσο ἰβὲι Ὀοαϑέϊπρ οὗ ἷβ ἰηγίπο 0 ]6 παϊρ ιν 
ΘΘΒΠΔΟΒΟΙ͂Ρ Πι84 τον θα {π6 Τμογά, [η6 ΗΟ Οπο οὗ 18.868]. ἴῃ 
ν. 22 {16 τονηέἝηρσ οὗὨἨ ϑθημδομουῖθ 8 ἰὼ (Π6 ἔγβὺ ρ]δοθ στϑργο- 
βθηίθα ἴῃ ἃ 86.168 οὗ αι 01 008 ἃ8 ἃ τ νυ] πρ' οὗ ἴπ6 Τμογά. ΜΟῚ 

5) “πα Βιαδὲ 1ΠΠ|οᾶ ἊΡ {Ππ6 Θγ688 οπ μἰρὴ ἀραϊηδβὶ {π0 ΗΟΪΥ Οπα 
οὗ 1β8γ86], ἐμαὶ 85, ποῖ, ἴῃοὰ ᾿ιαϑὲ ἀϊγθοίβα (ῃγ ρτουα ρίαποθ 
ἀραϊπϑὶ Φϑβουδα (( 686π.) Ὁ Ὡλϑὴν ὩΥῪ μοΙρ Ι οὗ ογ68, τε: Ἰοἢγ 

ΘΥ͂68, ἰδ οί ῬΙΌΡΟΙ ΒοΙΘ; Ὡ ἰ8 [16 δεουβαῖίνο οὐ ἀϊγθοίίοῃ, 

ΘοπΡ. 18. χὶ. 206, ἀπά {μ6 Ῥῇγαδβθ, ἴο 1 [Π6 δγβθ οῃ μὶρῃ ((0 
᾿ιθᾶνθη), μὰβ ποῖ ἰῃ ἰβ6 18, ἃ8 1π6 ρϑββᾶσα ααοίβα ργουβδ, {86 

ΒΘΟΟΠΔΙῪ 8 86η868 οὗ ΠαπρὨςη658, Βαϊ ἀΘΒΌΠη65 ἴδ ΟὨΪΥ ἴῃ Θοη- 
ποούϊοῃ νι “Ὁ. ὑπ ὃν αραΐηδὲ ἴμ6 Ηοὶγ Ομ οἵ [βγϑοὶ, οἵ 

ΤΑΘΙΟΪΥ Του ρΡἢ {μ6 οοπίοχέ, ἃ8 ἴῃ 15.) ὙΓΒΘΙΘ “Ῥ Ὁ ιν 5ἰαῃ 8 [0Γ 

“φρ Ὅν. Ὑπιο ἀθεϊρπαίίοι οὗ Οοά, “τμ6 ΗΟΙΥ Οπο οὔ 18:86}; 

{μὲ 18, Ὑ11ο τηϑη 888 18 ΠΟ] }.655 ἴῃ δηἀ οἡ 18γδοὶ, βϑίοπρϑβ ἴο [ἢ6 
ὈΘου αν εἶθ5 οὔ 581 8}}}8 ΡΠ τ βου, πα ΟΟΟῸ8 ἴῃ 15. ἐνγθπίγ-ϑθυθῃ 
ἐἰϊτλθ8 Δῃ 4 ΟΠ]Υ͂ ἔμ γ66 {π|08 οἰβθν μοι ἴῃ {Π6 σοἷΘ ΟἹά Τοβία- 
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τηθηΐ (5. ΙΧχὶ. 22 ; Ιχχνῇ!. 41 ; Ιχχχῖχ. 19), 8 {Π|6 ρϑββᾶρθδ «761. 
1.29 δηᾶ 11. ὅ, 88 δοκπον]βάροα ἱτπηϊξαἰίομβ οὗ 1β8αἰδῖν, δῦϑ ποΐ ἴο 
6 τοκοῃϑᾶ ; οοιῃρ. ΚΙοίποτί, ΕἸΘΒΙΝ. 468 «68. 1. Ρ. 221.---Ἰη ν. 
28---25 ἴδ 18 Ἰῆοσο αἰβεϊ ΠΟΟ]Υ βίαίθα ἴῃ τιμαὶ ἐπ6 τον] πηρ οὗ [89 
Ἰμογὰ οομπβίϑίθα. [Ιπ ὑπ6 βαρογοϊ]ΐοιι8 Ὀοαϑίίηρ οὗὨ ᾿ἴ8. οὐῃ 8]}]- 
δταβρὶπρ' ΡΟννΘΥ, ὙΠΟΥΘΌΥ͂ θη ηδοῃογὶρ, 48 ΗΔ}. 1. 11 88 γ8 οὐ [16 
Ομ! άθαπβ, τηδᾶβ 8 ρουγοσ ἴο 6 μἷ8 αοά, Τ 8 Ὀοαϑέϊιρ 18 ἴῃ ἃ 
βίγαϊῃ οὗ ρθηυΐηθ ροΟΘΌΓΥ σουο δὰ ἴῃ ἃ Βρθβϑοῖ, ἴπ σῇ οι ὅθηπᾶ- 
Θμου ἀθοίασγθβ ἐμαὶ μ6 οἂη δπά “111, νῖθ]!ϊ 8. ὑγαυθκο ἴοσοθ, 
δβοθηά {π6 Βιρἢοβὺ ἀπ τηοϑὲ ἰπϑοοθββ1 06 τχουπίδίη8, ἀθϑίγου τ} 
τηρϑί ρ]ουοῦβ ογθαίίομβ οὗ (Ἰοα, δπά γῸ]6 Ἴσϑῦ [ῃ6 δαυίῃ δοοογά- 
ἴῃρ' ἴο Ηἷ8 ἀΡΙΓΆῪ ψ0}}. Βαΐ δὲ π6 βαπιθ ἔἴπιθ ἐπἰ8 ἱπά  νί ἀυ]- 
ἰχὶπρ οὗ ἐπ8 σθῆθγαὶ ἐβουρης ͵8 ραξ ἱπ {Πππ οἸοβαϑὲ σαϊαίϊοῃ τ ἢ 
ΒΘμΠΔΟΒ ΟΣ ΡΒ δοί 8} οομοαῖνθα ρ]ΔΠ8 οὗὨἩ οοπαιδϑὲ ἰῃ Ομπαδῃ 
δηᾷ Ἐργρί, 5 ἔμ παιηΐηρσ οὗ 1μφθδποη ΜἸΕ]1 108. ΠΟΌ]6 ἔογϑϑίβ ἀπά 
οὗ {π6 τῖνον οὗ Εργρὲ οἰθαυν ἱπάϊοαίοβ, ἘΡΊΩΝ “(μαι ἔδμοιι 

88145:,, Βν {π6 δα »οἰαΐ. [6 ΘΧρΙ αΠΙΟΣΥ βθηέθῃοϑ ᾽8 βαδογάϊ!- 
παίθα ἰο ἐπ ρυϊποῖραὶ βϑηίΐίθποθ 'ἰπ {Π6 ἤογπι οὗ ἂῃ ἱπηπηθάϊαίθ 
Θοηβοααθηο6 (Εν. ατ. ὃ 611.) ὙΤῈΘ ψογά8, “ Ὑ͵ ΤΠ ΤΩΥ οαγὶοῦβ 
ὍΡΟΙ ομαυϊοίβ 1 ἀβϑοθπαθα {πο μοῖρα οὗ {π6 τηοαπίαϊηβ8, {Π6 αἰπιοκὲ 
βἰ468 οὔ 1ωθ απο, ἀπὰ νν}}} οαὐ ἀονγα {π6 14} οϑάαγβ ἐπογθοῦ δπά 
186. οἱιοῖοθ “ουρύβββοβ ἐμαγθοῦ, δμ4 01} οοπὶθ ἰο [6 θχίγθμιθ 
Ἰοάρίπρ' ἐμουθοῦ, ἕο ἐμ6 ἔογοβὶ οὔ 118 σαγάθη,᾽" ἀτὸ ποῖ ἴο 8 [βῖκθῃ 
ψΠ ἢ ἢΠ6 οχϑρ. ΗΔ. ἕου ἃ ἰβίογϊοαὶ ἀθβογίρίίομ οὐ {πᾶὲ νμΐοἢ 
ϑθμηδοβουῖ Παα ΔἸ ἄοπθ οὐ νυ ϊβιθα 58Ὲ1}1 ἴο 40, οὐ ψυἱθ]ι 
ἄεβθη., ΗΙΐ2., ποῦ.) ἴπ ἃ ρυγοΙΥ ἢρυταῖδνθ βθη86 Ὁ ἃ ροοίϊ- 
οα] ἀθβου ρέϊομ οὗ {π6 οἰμουνίβα εαπθηὶ ἐμουρῃί, “ ἴο ρῸ ἀροη 
[86 Βοῖρηξβ οὐ [π6 δαγι ἢ," δοοογάϊηρ το ψΒῖοι [ῃ6 μθυνΐπρ ἄοννπ 
οὔμο οράδγϑ του] ἀθποῖθ {ΠΗ [8]] οἵ ρυΐποβϑβ, Κίπρβ, ἃ πὰ Ὑγυ ἸΟΓ8. 
ΒΟΙΝ ἀγθ θαυ! ἔα]56, ὙΠῸ πογάβ ἀτθ ἂπ ἱπαϊν ἀπ] Ζίηρσ ῥἷο- 
ἴαγα οὗ 186 Ρ]4π8 οὗ δοπαιθϑδὲ δηΐουίαϊπθά ὈΥ {1|6 Αββυνγίδῃ, ἴῃ 
ὙΠΙΟΝ. 1, θαποη 18 πδιηθα οα ἐμ ὁπ6 μαμὰ 88 ἃ τηοπηΐδίῃ ἰπδο- 
(68810]8 ἰο ομαυϊοῖβ, οὔ ἐπ8 οἴμεγ 88 [π6 πουίβθγῃ Ὀδσυῖον οὗ {Π6 
Ἰαῃμά οὗ σδπαδη, ΒΥ {86 οοῃᾳθοβὲ οὐ ψ οι μ6 νου ]ά πᾶνθ τηϑά8 
ἈΠ πιΒ6}} πιαβίοσ οὐ ἐμ οουπέτγ, οοιαρ. Ηϑηρβίθηρ. ΟἸγίβιο]. 1. Ρ. 
201 ἢ, ἀπά Ῥο]ϊίβοι, ΗδὉ. Ρ. 94. 8.0 ἔαν ἔπθῃ 88 Τυθθδηοη ἰβ ραΐ 
ΒΥ Βγῃθοάοοδο ἕοσ ἐῃ8 ψ}0]6 ἰδῃά, οὗ τυ μῖοι ἰὲ ἑοσπιθά ἐπ ἔτοπίϊου, 
1:6 πονηρ ἄονγῃ οὗ 118 ορἀ8γ8 ἃ πα ΟΥ̓́ΡΓΕΒ568, ἔΠ086 ρ]ογίουιβ δυ]- 
ἄθποοβ οὐ {πὸ ογθαϊίνα ρονγοῦ οἵ Θοἄ, ἀοποίθβ ὑπ6 ἀθναβίδιοῃ ὁἐ 



102 2 ΚΙΝΟΒ ΧΙΣ. 21---24, 

πο ψγἢ018 απ πὴ 411 118 ρ]ογίουβ σου οὐ παίαγθ ἀπά ατί, 

ΒΦ 2ΞῚΦ ἴ0Υ ψ οὶ βέδῃμ 8 ἴῃ [Π6 Κορὶ δηᾶ ἴῃ 15. ἘἘΞῚ 5 

88 16 ΤΆΤΟΣ ἀϊοίίοη, μα8. ἐπ6 ργθβαπιρίϊοῃ οἵ οτΊρί πα] εν ἴῃ 115 
ἔΆνουῦ. "35 23 “ΤΥ οματίοίθ ἀροη οΠαυϊοὐθ’ 15. ἃ ΒΙρΙΪ 
Ῥορίοα! ἀοβίρηδξίοη οὗ ἃ σοιιπί]688 τα] 46 οὗἁ οπατῖοῦβ, 88 ᾿ἡὰ 
"5 Δ οὗ ἃ σου Έ1688 ταῦτα 6 οὔ Ἰοουϑί8 (ΝΆ. 11, 11.) Ὑ]16 οσ- 

Ῥγθββίοῃ, “' ἐμθ Βεῖσῃ οἵ ἐπ6 τησυπέδίη8,᾽" 18 δηβαποθά ὈΥ͂ ὙΞΥ 

ῥϑϑ ({Π6 αἰπιοδὶ 51468 οἵ Γιϑρθάποι ; [ὉΓ 1μϑρᾶποη 18 {π6 

ἰρίθϑὲ πιοαπέαϊπ οὗ Ραϊοβίπο, δῃὰ ἐπθ αἰπηοϑὲ 81468 οὗἉ 11 ἀγὸ [8 
μἰρ)νοδὲ τίάρθβ, 85 "ἦϑ Ὑ15} ([5. χίῖν. 16, ἀπ Εἰζεϊ.. χχχίϊ, 28) 

ΔΓ 86 αἰτηοβί ἀθρίβ οὗ δ[ιθοῖ. ὍΝ ΠῚ» [6 Βεῖρεῦ οἵ Βὲ8 

οΘάΑΥ8 --- 15 μἰσῇοβὶ δῃα πιοϑὶ 5βϑπάεν ὐάπῆι, ὙΠ ἽἼΞ ὙΓΣ» 

186 ομοῖοθ οὗ μῖϑ ΟΥ̓́ΡΥΘΒΒΘΒ τ-ς 818. ὁποϊθοϑῦ οὐρύθββθβ. Τῆια ὥττα 
ὍΤΙΣ 5(πά5. ΒθγΘ 88 ἴπ {Π. 19 ἴο τ ἼΠὉ» Ῥὰΐ ἄοθ8 ποῖ οὔὐοι 

οἰβθύνῃθσο. ΤῊΝ ἤν» (416 Ἰοάρθ οὔ 118 Θη4, Ὁ τ8 δ ἴ8, [π6 Ἀἰρ]ιοδί 

Ροΐπὶ οὗ Τϑθάποπ, οα ὙΠΟ ἢ τηδῃ οἂπ ΥΘΡΟΒΘ ; Δη4 γγ78 816 ποῖ [0 
ἰπηαρῖπθ ὙΠ ΟἿ6ν., Ὑ1.,) δηα Βοβθητα., 4 ἀθίοσπιϊηδία ἰοαρῈ 
Βυ}]ῦ οα [16 ΒΙρμιοβὲ πηρδοῖα Οἔμοθαποα. Τὴθ ΤΠ Χο Οὔ αν ἰοχί 

15 ΦΑΙΓΙΥ ἰάθη ἷἱπ ρΈΠΟΓΑΙ ἴὸ Ὀ8 ΤΟΓῸ οΥἱρίπα] (μη [6 ΤῸ οἵ 

15. ΑΒΕ ἜὉ. 15. ραγάθῃ ἤογαβί, ΑΙ ἃ βατάθῃ- κα ῥἰδηία- 

ἐοῃ οὔ Γβοβ, σοι. 15. χ. 18. ΒΥ [} 15 8 οὐ ν]ουβ]γΥ ἴο Ὀ6 ἀπάει- 
βίοοά [6 ραγάθῃ-"Κ σϑάδγ ἔογϑϑί, ὑγ οὶ βίοοά οἱ ἃ 5π|18}} ἀγθᾶ 
Ῥαύνγθοη {86 μὶρθιθϑὺ βασωτηλβ ἂὖ {16 ργθβθηΐ ὙἹ]αρο ΒΗ Θτ ἢ, 
φοΙΡ. ἃθογθ ῥ. θὅ.---. 24 τοίδσβ ἴο ϑθῃηδο τ᾽ 5 ἱηἰοπάθ εχ- 
Ῥϑαϊεοπ ἀραϊηϑὶ Εἰσγρὶ, ννΒϊοῖ νγὰβ ορροβϑά ὈΥ ὑνο ταὶρῃίν παίυ- 
ΤᾺ} οὐβέβϑοὶθβ, ἐμ8 αὐ ἃ ἀθβαυῖ 6] ΤΙΝ (οορ. Ηθτγοάοι. 111. ὅ, ἀπά 
ἜΟΡ. Ῥα!. 1. ρ. 296 [.), ἀμ {86 ἀγιη8 οὗ 86 ΝΊ]6 βίοι ῥγοίθος 
Ἐρσγυρί. ὙΠοβο ὕνγο οὐβίδοϊθβ {Π6 ργουά Κίηρ ἱπηαρίποβ 6 οἂπ 
ΘΑΒΙΪΥ ονθύοοσιθ. [Ι͂ἢ {Π6 Ψ]ἀΘΓη6885 ἢ αἷρβ ἀπὰ ἀγῖῃ ΚΒ βίσϑηρθ 
ναί, πα ἢδ ἀτῖθβ Ἂρ 116 γἴνϑιβ οὔ Εἰσγρί στ 5016 οὗἉ ἷβ ἔθϑί. 
ΤῊ ργαθίθν. ὙΠ ὙΣΤῚ ἀθποίθ ΟὨ]Υ ἐμαὶ τ μῖοἢ 18. οογίαϊῃ ἴο 

οοῖηθ ἴο ρᾶ88, ἃπἀ ἃγθ ἰο Ὀ8 ἐγδηβὶαἰθά ὈΥ [Π8 ργαθδ. ; [Ὁ ϑὅ'ϑῃπδ- 
σμουῖρ μαά ποῦ γαῖ οηίογθα ἐμ ἀβθβουῖ. ΒΥ {86 βριἐπϑῖ, ϑέγαπισθ 
ναί Ὁ 15. Ἰηἀ]οαίοα ἐπαῇ [Π6 ΠΔαρὨΥ βονθγεῖρῃ 1πίθη 8 (0 στα] 
ΟΥ̓́Θ [86 νγαῦθι' ἴῃ ἃ ἐογθίρῃ ἰδπα 848 1ῃ ἢἷ8 οὐγῃ, Ὁπουρῇ ἰΐ 18 50 
ἀἰδίσαϊς ἰο ορὐαϊπ 'π ἃ ὙΠ] άθγημθθθ. Εὔνθῃ {Π9 δττὴβ οὗ (9 ΝῚ]6 
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ΓΘ (0 ἀΥῪ ἊΡ ὑπάρογ {16 [οοΐδίθρ8 οὗ Ἀ18 ἱπῃαιηθ γα Ὁ ]6 μοϑὺ. ἸΨ 

ἰοῦ 8πὰ ἴῃ 158. χῖχ. 6, Μ|ς. νἱῖ. 12, ἀθηοίεβ Εσγρί.} ἸΝΝ 
γν. 25---28. ΤῊ5. Βοαϑιϊπρ᾽ 18. ὙΘΥῪ ἴθο] 8}, 85. “ ϑονυδ 88 

ἰοηρ βίποθ ἀβθογοβά 811] {Π18 ἀπ 4 ΠΟΥ οδῦβ68 ἴδ ἴο σ0ηη6 ἰ0 ῥΆ88, 

δά ἱπογϑίοσθ (86 Αβϑυγίδῃ, σπιιποαῦ Ὀοὶπρ π ]Ππρ ἴο πον ἀπά 
δοΚπον]θᾶρθ ἴδ, αοῖϑ οα]ν 88 {868 ἰηδίγατηθης οὔΊἢ 6 Ιμογὰ, ἢ μᾶ8 
[γηβῃθα Ὠΐτὰ τ ἢ ρΟυῸῦ ἴο ἀρβίγου, 0 Κηον8 81] ΗΪ8 ννδγυ8, 
δηα ν}}} βΒοοπ τϑϑίσαϊη ἢ͵8 γὰρϑ ἀραΐηβέ ῃἷπι, ἔπ 6 ἔτὰθ αοα.52 ΤΈΟ 
πογάβ, “’ τοι δίλγ 1 πάνθ ἀοπθ6 1, ΠῸπὶ {Π6 ἄδγϑβ οὗ ο]4 1 πᾶνθ 
[γηθά 1{,᾽ ἀθποίθ {μ6 Ὀὶνίπθ ογάοσϊηρ αηὰ σογογηίηρ οὗ 8}} 
οὐθηίβ8, 8:0518{1πρ' βίης6 Π6 θορὶπηΐὶπρ οὗ {πἰηρβ, οοπιρ. 18. ΧΧΙ!. 
11, χὶνὶ. 11, ὙΈῈΘ 50 ΕἾ Χοβ ἴῃ ΩΝ» ΤΥ Ὁ πᾷ ΤΡΝΒΣΙ τοίεσ 

ἴο ἴῃ Ὁ] ον σ γλυτο ὙΠῚ “(μαῇ ὕΠμ6γ6 Ὀ6 ἴο ἀεβέγου," ὑπαὶ 

8) πὲ ἔδηοδά οἰθ]ε8. 06 ἀδϑίγογθά ἱπίο γυΐϊπουβ ᾿θᾶρ8. ΜϑηΥ 
ἐχροβίἑουβ, ἱποϊαάϊηρ Οἴθβθη., Κποροὶ, ἀπά Ηθηάθνεκ, τερατά 
ὙΠῸ 88 1Π6 βδοοπὰ ρϑύϑοῃ ; πὲ ἰοὺ βου δι Ὁ6, ἐθη4, ἴο ἀΘΒίΓῸΥ ; 

Βυΐ ἀσαίηϑὲ (Π18 18. ὁπ {Π6 ὁπ6 παπᾶ {116 υθίβγθηοβ οὗ "7 ἴο {ῃ9 
Ῥγθοθαϊηρ; Βι!ῆχοβ, ΜΠ οι τθαυ 6 Ἵ. ἰο θ6 τϑργαθα 48 [Π6 {πἰτὰ 
ΡῬΘΙΒΟΉ, 6. πιδιιν.γ) Οἡ π6 ΟἿΟΣ [Π6 ρου αν ἀδᾶρθ οὗ Ιβἴ8}, ἱπ 
ὙΠ Οἢ ΣΤ ἢ δῃ 1ηΠηϊἶνα [Ο]ονίπρ᾽ 15 ΟὨ]Υ ἃ οἰγουπιοοα οι 

(γ τῃ8 ῥᾶδδῖνο, [Ὁ ϑχδῆιρ]θ, νοῦ ΣΡ ἰδ ἴο θΌΓη---Ὑ}}} οΥ 

ουρθ ἰο Ὅ6 Ὀυγηθά, 15. ν. ὅ, νἱ. 18, χ]ῖν. 15; οορ. ΚΙοἰποσί, 

1 Ἠογοντ [86 ΘΣροβίίοσϑ 90] οννΐπρ; Βοοβαγὶ (Ἡΐθτγοζ. 11. 110. ὅ, 6. 
1δὅ ρ. 766) νΘΥῪ δρργορυίδίθ! Υ δοιηραγθ {86 βἰ ταῖν Βοδβίηρ οὗ ΑἸδγὶς 
ἴπ ΟἸαιάϊαπ ἀ6. δοὶϊ. εἰ, υ8. 626 88. 

οὐκ νων σιπ σοϑϑογὲξ οπιηΐβ 
Οὐϑβεγιιῖὶα παΐωνρα πιεῖ ξ ϑυδείάογο ποϑίγἰ8 
ϑιδ ροαϊδιι8 πιοηίδ8, αγόβοογ 6 υἱαϊπιμ8 αΠΊη.68 

Υ͂. 6582 : ἔγορὶ Αἴρέε, γαϊσὶδ Ῥαάμπι υἱοίγιοῖδιι5 παιδὶ. 
3 Οαππρ. 88 8η δοίιδ! ρϑγβ]]εὶ, 18. χ. ὅ . ΤῊΪ8 ργβαϊοίΐοη Ὀ6]οηρβ 

αἰ ποαὶ ἀουδὲ ἰο {86 ἢγβὲ ρογϊοά οὗἩ 6 Αββυσίδῃ ἱπνδβῖοθ, σθθα βθη- 
πδΟΠουῖὉ δάνδηοθᾶ δραϊπϑὺ 7 πᾶδ}} ἰο (Κα 41} ἐμ6 ἕβποϑά οἰἐζο8. [1 (ἢ 
τηράθτπ ΘΧροβίίουβ οὗ [βαΐϑῃ, οῃυ δοοοπηΐ οὔβ βαρροβοᾶ ἀϊ θγεμοθ, πϑτ Ϊγ, 
ἐμαὶ 'π 18. χ. 28---84, 86 Αβϑυτίδῃ ΔΥΤῚΥ ἴΒ 10 βοΐ οαὐὺ ἤοτ ἔΠ6 που 
ἴο Φεγαβαίθμι, θὰ ἴῃ ΟΡ πατγδῖῖνο ἔτοπι {π6 βου!ῃ-υγϑδὺ (χυἹ. 17). 
Βανθ ρἰδοθὰ {818 ργϑάϊοιϊΐοῃ ἰπ οὐ {ἶπιεβ πᾶ γοίδυτθαᾷ 10 ἰο οἵμῦ 
εγθηΐθ, (8 οΘου] ἃ ΟὨ]Υ Βάρροη ἀπᾶθν ἐ86 βαρροβί ἰοη, {πὲ ἃ ργϑάϊοίἑοπ 
ΕΧΡΥαΒΒοάᾶ ἴῃ δὴ ἱπάϊνι Δ] ἰσίηρ ρἰοίαγθ 18. ἃ ομγοθοϊορίοδὶ Ὀυ]]οίη οὗ 
186 γγαυ]ἶκο ὀρθτγαιίοηϑ οὗ (6 Αββυυΐδῃ ΔΥΠΙΥ. 
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ἘΞΟΒ1]ι. 468 68. Ρ. 275 ἡ Τβαὶ τ τις ὙΠῸ 8. ἴο ῦ9 οχρΙαἰποά 

ΔΟΤΟΡἸηρ ἰο (818 αἴοπι, “ (Π6γ6 ἰβΒ ἴο ̓ Δθβίγου Ξε {Π6γ6 8.6 ἴο ὃ6 
ἀοβιγογοά, 15 οὐνίουβ, ἐπ͵ουρἢ ἰδ μᾶ8 ποῖ Ὀθθπ ΟὈβοῦνϑα ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ 
οὔ {μ6 τβοθῃὺ θχροβίζοιβ οἵ 1βαῖϊδῃ. Οἱ {π6 ἴΌγπὶ ΓΟ ἴὸῃ 

ΣΆ (Κερὶ ἀπά ἴῃ 158.) οορ. (168. 1ϑῃγρθῦ. Ρ. 137. - 20 

5] ἀθρϑθῃάβ οῃ ἐπ ἑογοροῖπρ. ΤῊΐβ αἶβο οοιηβ8 ἔγοπῃ “6 Βουδῇ, 
τμαῖ {π6 ἱπῃδθιϊαηῖβ οὗ 6116 οἰε165 ἀδνοίθα ἰο ἀθβεγιιοιϊοη ἀγθ γθὰκ 
Δη4 [τ81], Δ οδῃ Θαβ:]γ Ὀ6 σοπαπογθᾶ Ὀγ [ῃ8 Αβϑϑγγίδῃβ. το 

βῃοῦΐ οὗ μδηᾷ, {πῶ} 18, ρονγθυΐθββ. Τῇ πᾷ 15 [Π6 1ηβίγαπηθπηί οὗ 
δοῖῖνο βρόντο ; [Π6 5ῃιοτγί-παπα 18 ὉΠουΘογΘ ἃ ἤραγο οὗ ἱπαὈ} 1 ἴο 
ἀθ ἶνϑι ὁπ θβο ἢ. οοιηρ. Ναμ. χὶ, 28 ; 18.]. 2, ̓ ἰχ.ὄ 1. ὙΠῸ ορρο- 
βἰϊθ 18 μακρόχειρ, ἰοπσίηναηιιδ, {παϊ 8, [πΠ6 τιϊρμν, [πΠ6 ΒΙρῊ ἀπά 
τσ ῖγ, {Π6 τ 6}}-Κπον βαγηδπιθ οὗὨ Ασίασχογχοθ 1. Τὴ οοπι- 

 φβοη ΨΥ Ὲ [Π6 ρταββ οὗ ἐπ ἢ6]4, μ6 στθθὴ μου, ἀθποίθβ [88 
{γα γ, [π6 γταρί ἃ τὶ ουῖπρ ἀναγ, ῬΒ8. χχχνυΐ 2, χα. ὅ ἔν ; 18. χὶ. 
θ ἢ εἴο. ΣλᾺ ὝΜΓῚ δ ταββ οὗ [16 τοοίβ, (πδὺ βργοιῦβ ἔστι οα {86 

βοοῦ οὗ {86 τοοῖβ, δα 5411} βοοπδὺ τί ε]θσβ, θθοᾶιβθ ἰδ οδῃ βέυῖκα 
ΠΟ ἄθορ τοοίβ, Ἐξ, οχχίχ. 6, ΤΩΡ ὯΡὉ ΣΡΤΦ “΄ οογῃ Ὀἰαϑιοὰ 

Βθοίϑυθ {μ6 βίαἱκ," (μαὺ 18, σούῃ ΒΟ ἰδ Ὀ]αθίοα πὰ ἀτίοβ πρ, 
Ῥεΐογθ ἰὰ βιοοίβ ὉΡ ἱπίο βέαϊκβι ΕῸΣ "ΩΤ ϑ8ἰαπηαβ ἴῃ 18. 
ΣΙ ἢ ἃ οπδπρθ οὗ {π6 ἸΔὈϊα], ἩΠῖοἢ 18. ποὲ ἴο θ6 οοη- 
ἰθυμάεα ΜΠ το τῷ υἱοἰά, Ὀὰϊ ποῖ 8064, ἃ5 ΚΠΟΡΘ] {μῖ0 8, 566 
Το] ἴβοῖ, ΗδθάκΚ. Ρ. 197. [ἡ νν. 27 μετ 28 "υδρτηθηί 8. ῥτὸ- 
πουποθα οα βθημδομοῦῖθ. ΤΏ Τωογά Κπονβ [8 ψγΑΥ5 8Π4 τὰρθ 
ραϊηϑὺ Ὠΐπι, δηῇ Μ1}} {Ππογϑίοσο σοηΐγοὶ μΐπὶ ἃ8 δὴ ἰχγαίϊίομαὶι 
ἀπΐτη8], ἀπ ἰθαὰ μἰπὰ ὈΔΟΚ ἴο [ι͵8 ΘΟΘΠΕΓΥ͂ π]ποὰΐ Πανίπρ δἰ- 
ταῖηθα Ἀἷβ ορ]θοῦ. ΤῊ} βιὑηρ ἀπά σοΐπρ ἴῃ δπὰ ουξ ἀδποίο ποὶ 
ΤΩΘΓΘΙΥ [Π6 ἀοίπρ, Ὀαΐ {116 ΘΟἸ]Θοὐἶνα ἀοίῃρβ οὗ Ἰῃθῃ; 88 {88 5βἰεϊηρ 
δ ηα τἰβίπρ 'ῃ Ῥ58, οσχχίχ. 2. 1πδβίϑδά οὗ γἱβϑίπρ' 10 15 ἀβι8] [0 ΒΆΥ͂ 
Βοῖηρ ἴῃ δπά ουἵ, Ὠραΐ. χχνϊ. 6; Ῥ8. Ἴχχί. δ Ν ἴο Ὀ6 

φυϊοῦ (ν. 28) ἀοποίθβ [8 βθοιγιγ, {παὲ 18 οοηδβοίοιβ οὗ 18. ονγῃ 
ΒΓ, ὑΠπογθίοσθ {Π6 ΒΘΟΌΓΗΥ οὗ Ββαυρίηθ59, οομβ ἀθηὶ Βιδαρμ- 
Π688----ἰ Δ ὈθΘοδιβ86 (ων 18. ἴο Ὀ6 γθρϑαῖθ4) ὑπ γ μαιρ  Π 688 18 

ΘΟΙῺΘ ἴο ΠΪΠ6 ΘΑΙΒ, 1 Ὑ1}} ραΐ 8 τΐῃρ ἴῃ 1ᾺΥ ὨΟΒ6, ἃ Ῥυια]6 ἴῃ [ΒΥ 
11Ρ8. (πιοα!}.}" Ὑμὸ βρυγαῖίνα δχργθβδίοπ ἰβ ἰακθῃ ΠΌμα νἀ 
ΔΕΪΠ 818, γὨ1Οἷι τη θη τοβίγαΐῃ ἴῃ {Π18 τᾶν, [Ππ6 τίπρ' ἴῃ [ῃ9 ὯΟ86 οὗ 
Ἰοπβ (ΕΖοκ. χῖχ. 4), διὰ οἴμον νὰ Ῥϑαβίβ (ΕζΖϑκ. χχίχ. 4; 15. 
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χχχ. 28), [86 Ὀγ14]9 'π ἐμ τχου τ οὗ ̓ Ἰηεγβοῖα]9 Βοσβαβ (ΡΒ. χχχὶϊ. 
9.) ““1ο ἴγῃ ΔΗΥ ὁπ6 ὕδοῖ ὈΥ ἴΠ6 νᾶ ὈΥ ψ  οἢ πα ΟΔΠλ6,᾽ 
ἸΏΘΔΏΒ ἴο Β6 πα Εἷπι θ6οὶς ἀἰβαρροϊη!οα ἴῃ ΠἷΒβ οὐ]θοῖ. 

γυ. 29---81. ΤῊϊΒ βοῃΐθῃοθ οοποουπίδρ [π6 θη οὗ [Π9 ὉΠΑῸΣ 
τακῖπρϑ οὗ θη μδοΠου Ὁ 18 τηοσα ΚΠ]Ὺ ραν ου]αγζθά ἰπ ὑπ Ἰαβὲ 
Βθοῦϊοῃ οὗ οὐυὐ ρῥγϑαϊοξίοῃ, ἢγϑὲ, ἤουγθνϑῦ, ἰπ [86 Βθοοπα βθοιϊοῃ 
(νν. 29---5]1}) ἃ βῖρῃ 18 ρίνθῃ ἰοὸ Ηθζοκίδῃ ἴον ἴπ6 οομβυμπδίίοη 
οὔ 15 σα. Τὴ8 χὴν» σημεῖον 8 ἈΘΙΘ ΠΟ ΤῊΪΓ8010, ΠΟ ΣΡ 88 

1 Κι. χ. 8, Βαϊ δομ᾽8ὲ8 ἴῃ [86 γι !]ἶηρ οὗ παύαγαὶ Δ Πα ΠΘΆΓΟΓ 
Θυθηΐβ, ὙΠ] ΟἪ ΒΟΓνΘ (0 ΔοοΙ αἷξ {Π9 ΡΥΌΡΟΥ ργϑάϊοιΐοῃ, οα ἔμ6 οοη- 
ἴΓΆΤῪ 15. νἹ}]. 14, ἴῃ Π6 ρῥγοϑαρίηρ οὗ ἃ Βα ρδυπμαίαγαὶ ουθηΐ, Β] ἢ, 
ψἩ 16 οΘοπηδοίβα ν1}}} [Π 6 δχρθοίαίίοπ οὗἉ 1118 ῥβθορίβ, ννὰ8 ρίνβῃ ἴῸΣ 
ἴμ6 φοπγπλδίίοη οὗ ἃ ΡΓΟρΡἤΘΟΥ τιογα ἀΠΠΠοα] 1 ἰο "6 Ὀ6] ον οα ῃ θα 
6 νἷϑυν τγᾶβ ἀϊγθοίθα ομἱν ἰο [86 νἱβ810]6 βίαίθ οὗἉ ργθβθῃῦ {μῖηρβ. 
ὙΤλ6 ραγροτί οὗ {Π6 βίρτι ἴβ, (παὶ {818 ἀπά ἰμ6 ποσί γϑὰγ {Π6 
ΠΟαΠΙΣΥ Ὑν1}} θ6 511}} οοουρίοα ὈΥ [16 Θῃθπιθβ, 80 [μδῦ τηθη 6δη- 
ποῦ ΟΥΑΙ ΠΑΙῚΪΥ βον ἀπ τααρ, θαΐ τηυϑὺ Ἰῖνο οα {πᾶὲ σ]οἢ στον 
ψΠΒουῦ. Βονσίηρ ; θα ἴῃ ἐπ ἐπϊνα γϑαῦ ἐΠ6Υ Μ}0}}} ἀραίῃ Β6 8018 ἴο 
ουἱναϊο ἐποῖν Η6148 δπὰ Ὑἱπογαγά8, ἀπά γθὰρ 88 υϑ8. ΤῊΘ 
ἑπβη, αδεοῖ. Ἰολγχὰ βία πάβ ποῖ ἔον [μ6 ρογίβοϊ, θαΐ ἕον ἔπ ἵπιρογα- 

εἶνο, 5 186 ΤὉ]ονίπρ' ἱ᾿προγαϊίνϑϑ βῃονν, οορ. Εἰντ. ατ. ὃ 588.---- 

ΤΥΒΌ πον στον, δον στον ἢ (τοτα ΓΒ Ὁ -ἸΤΡῸ [0 844, ἀπποχ," 

ΡΙΌΡΟΙΪΥ μα 15 δἀἀβά ἰο ἐπῶῷ ἡ Βἰοἷ ἰβ ΔΙΡΘΔΑΥ ραϊπϑα ἰπ (ἢ 
Ῥγθνοὰβ μαγγοβί, οοηρ. [ 6} 186}, 114}0. Ρ. 85) ἀθμοῖθβ ῃ6 δοσῃ 
ὙΠΟ Θοίηθ8 Πρ ἤοπὶ {16 ἀτορραά 5664 οὗὨ [μ6 ργϑυϊοιιβ γθ 87, 
ἴμεν. χχν. ὅ---11. ὑργ οὐ τὴ ὑταπδροβίῥίοπ οὗ (Π6 Ἰδἔίθυβ 

ὈΥΤῸ ἴῃ 18. ΑΡυϊναὶ. ὀχρί αἷμα, (μα ὙΈ1ΟΒ ρογιηϊπαίθϑ ΠΌΤ 
186 τοος οὔ {π6 βεβᾶ, ΤᾺ θἐγτηο] ορΥ οὗ {μθ ψνογὰ 15 ἀποογίαίη, 
ἴξ οδηποὶ ἐμπογθέοσθ 06 ἀθιθυταϊ πᾶ ψ οι ἔοσια. [88 οτῖρσίπαὶ ἀπὰ 
ΜΙ ΙΟΙ ἰ5 [86 ἐγαμβροβθά.2 Υ, 80 ἢ Τ]6 τοιηπδηΐ ἐπα 18 οβοαρεά 

1 ΗΘ. ουγτοπύ ὀχρίδηδίϊου οὗ γγιϑ ἤθαι ΜΝ ἐβκαϊε, εβλιδιτη, 

δος τ Βοἢ ρτονβ ἔσονται {86 ἀτορρϑᾶ ργϑὶπβ οὐ (86 ῥγονίουβ μαγνϑβί," 
18 ῥγονϑὰ ἰο Ὧθ ᾿πδάτῃϊββι Ὁ]6 Ὀγ μον. χχν. 11. 

Ὁ Νείίβον (16 Αγδθίο ματεῖαν εἰαία ἐθὲ (υ0.), φωφέμξ (υἱδωπ) ἐπ 
οαἴμηι, τ Βῖοῖ 98. ΘΟΙρΑΓΘΒ ἴπ ἰ61).) ΠῸΣ υνξυδν αἰορενδιιδ, ἀἰϑοίραζιις 

εδί,  ΒΙΟΒ ὙΥΊΠΕΟΣ ἴπ ἰθα). ῬΥΓΟΡΟΒΩΒ, ργθβθηΐβ 8 βυιϊέ8}]6 τηϑαπίηρ,, πᾶ (ῃ 
οἸά τυϊίθγβ οη]ν οοπ]θοξατοα ἔγοπη (86 οοπίοχὲ δηᾶ Ηποίαδίθα (ςοτηρ. 
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οἵ (π6 Βουϑθ οὗ Ψυἀδὶ ν1}} ἀραΐπ στον πὰ βουτίβιι, ἴον οπί οὔ 
«Γϑγαβδθτη Ὑ7}}} ρὸ ἔστ ἃ τϑιηπαηὺ τμαἱ [88 ὁβοαρθά. ΤῊ {πθο- 
ογαῖῖς ρθορὶθ Ψ1}} ποὺ θ6 δχίθυτηϊμαίθα ὈΥ {}|18 ἱπάρτηοπέ, Ὀαξ 
ΟΗΪΥ πϊππονγεα {πγουρὰ {Π6 Ἰοαἰουϑυ οὗἨ [π6 1ωμοσὰ, ψιο σφαπποῖ 
ὈΓΙΕΙΙΥ οαϑὲ ο΄ μῖ8 σμόβθη ρθορὶθ δηὰ ἰβᾶνβ ὑπθπὶ ἴο ρουῖβα Ὀγ [86 
Βραίβθη. γηρ σε) ἀθῃοίαβ ἐμο8θ ὙΠῸ Πᾶνα θβοαρθὰ ἀεβέσποίίοπ 

ἴῃ [Π6 Ἰυαρταοηΐ, 15. ἰν. 2, χ. 20. Ὑ|ι6 ἀθ] νϑγαποο 8 οοπποοίθα 
ἢ 6 88] ἀπά Μοιηὶ Ζίοπ, ἤοτι σῃΐοῖ, δοοογάϊπρ᾽ ἴο 15: 
᾿1, 8, 186 βαἰναίίοη οἵ {π6 Μαεββίδῃ ἰβ ἴο μὸ ἔοσίἢ, ἀπά 18. θαβθα 
ὍΡΟΙ {116 τυ ΤΣ» 88. ἴῃ 18. ἴχ. θ, [π0 ἀρρθάγαποθ οὗ {Π6 

Μϑββίδῃ Ὁ [16 βϑίδ] 15 πιθηΐς οὔ {π6 οἴθγσπαὶ Κίηράοπι οὗ ρϑᾶςβθ 
Δπὰ τἱρῃίθουβηθθθ. ΕὉΥ ἰμ6 Δε]νθγάποθ οὗἩ [μ8 σονθηδηΐ-ρθορ 8 
ἔτοπα [Π6 ρουγαῦ οὗ {π6 Αββυτίδηβ, 8 ἃ ἰγρθ οὗ 1Π6 ἀ6]νϑύάποθ οἱ 
[Π6 ρβορὶβ οὔ αοἄ ἔγοταῃ {π86 Ὀοπάδρο οἵ 5βῖπ δηᾶ ἀθαΐῃ ἐπγόπρῃ 
189 Μεβεβίαϊν. γΣ ΓΝ» 18. 186. 1Θ6]ου8Υ οὗἁ “6 ]ονα 8 Ἰουθ, 
γ Πΐ ἢ οδηποῦ ΔΙ Ορϑί ΠΟ. ἃ Πα [ῸΣ Θνϑὺ γαΐθοῦ ἢἷ8 Ὀοίτο θα ἀπὰς 
οομβαϊηρ, ΡΕΟρ]6. Οὐοταρ, [16 τϑπιδυκθ ὁπ 950 Ρ. 210. Αἴον 

ΓῚ (86 ΓΜ 35» Ἡ ΙΟΙι 18. ααϊίθ ἰπῃ Καορίηρσ αῚ ἢ [Π6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡΎ 

οὗ Ιβαἰδῃ (15. ν. 22), 15. οὔ ἐθ4 ἴῃ οὐν ἰοχί, σοπιρ. [8. ἴχ. 6. 
γν. 82--84. Αἴἶεν {}15 βῖρῃ ρίνεη ἰο ΗΠ οζεκίδῃ, [Π6 ῬιΌΡΒΘΟΥ 

τεοίυ τη. ἰ0 ϑθηηδοθον, ἀπποιηοίπρ ὑπᾶὶ Π6 Μ|] ποῖ οοῖηθ ἰο 
«᾿ογυβα!θηη, θθδίθρθ οὐ βῃοοῦ δραϊηϑὲ 1ΐ, θὰ} τοίαση ἱΒοαὶ μανΐϊησ 
οἰβοίβα ἢἷ8 ρύγροβθ, ββοδιϑα {π6 [μογὰ ἀθίθηἀβ ἴδ ἰο βᾶνθ ἴΐ 
ἴον [16 βαῖκα οὗ δΐ8 ργοπηῖβθ.1 τ) ἢ ἀοαθ]6 ἀοοιδ, πηθαῃ8 ἐο 

ΘοΙὴ6 (0 πηθϑὲ 8ΠΥ͂ ὁη6 Ὑ] ΠΥ Πΐησ,, ΒοπιΘ ἢ τη 68 ϑθηϑιν ὅοηρ, ἴον 
εχ. 58. χχί. 4, βοπηθϊ πιο λοϑέϊϊἑ πιοᾶο, ἃ8 Ἦθγβ, τ 58 1614 ἐο 
δάναποθ ἀραῖηδὲ ({Π6 οἶγ.) Υ͂. 84. “ΕἘὸΣ τηΐπθ οσῃ 586 πὰ 
ἴῸΓ ΠΥ βουναπίὶ 1 αν 5 86 |κ6,᾽ {πδὲ 15, θθοδῦβθ Φϑῃονδῇ 85 {16 
οογθηδη-(Δοα, ἀπομαηρ 6806 ἴῃ [8 Θηραρθπιθηΐβ, πη αϑὲ ΡΘΓΌΓΓΩ 
Βῖ8 ῥυοτηῖβθ πιδᾶθ ἴο Τ)αν], σοπηρ. {8 τθιηδυῖκβ οἡ 1 ΚΙ. χὶ. 18, 
ΔΌονθ ρῥ. 11]. 

ΜίοΝ. διυρρί. Ρ. 1159 4) 7. Εὔγϑε ((οποοτᾷ, ρ. 762. ἢ.) ἐδῖκοβ τ ἰο 
6 {86 τοοῦ, ΜΓ ΙΟΒ μ88 οἷηι δἰ αἴιι8 θϑωϑωοσμϊοηί, αγταὶ αἰψιιδ ξογοἰϊπῖ, θὰ 
ΧΡ  δἱπβ ὉΠ Ῥίαπία βοτοίίηα φιαθ᾿ ἐδηίρογα βμοοοϑὶ αἴθ φῬγαείονϊίο 
φονπιϊπαΐ, δὴ Δἰιογβῃοοί. 

1 ΤᾺΘ τθᾶβοηβ ἴοσ ψ ]ο ΗΖ, ἀπὰ Ἡδμάδνν. υνϊβῃ ἰο τοΐαβθ τβδβο 
ΥΘ 868 ἴο0 [δαἰδῇ, Βα γθ θθῃ ΔΙ γεδάυ γεὐθοίθᾶ 88 ἱποοποί πεῖνϑ ἘγΥ Κυοθεοὶ. 
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γυ. 88----87. Ιῃ ν. 85, ἢν, 186 Ειἰβέοτῖοαὶ Ὁ] Β] πλδπὲ 18 ἱτηπιϑᾶὶ- 
ΔΙΘΙΥ ΔημΘχοά ἰο {86 ρῥγβαϊοίϊοη, δἰ μουρἣι, ἴῃ τα] ἐγ, ἀροιιὲ ἔννο 
ΣΘΔΓΒ 1 ΟΣ ΘΠ 1η ογάθυ ἐο σοποῖαάθ {πὸ παγγδίϊνθ οὗ βθπηδοῆθ- 
τδ᾽5 Ἰηναβίοη τι {Π18 ομαρίογ. ΤΉΘΓΘ 8 8 ἀΠΠΠ ΘΠ Υ ἰπ [89 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ΜΉ παρ ὙΠῸ» “ἀπά 11 σᾶπη6 ἴ0 Ρ488 [μὲ πῖρβί,ἢ 

Ὀαοαῦβθ πὸ ηἰσῃξ 18 ταθηθοποα ἰπ ἐπ Ργθοράϊηρ' οοπίοχί, ἔο ΜΒ ΙΟΝ 
ἐστ ΙΡ τοίου. ΤῊΘ τ 016 ραγίϊου ]αγΒ σα ἢ ΟὨ]Υ το αν ἰο [ῃ9 

{ἐπι θη Θθμηδομουῖ δἀναπορά ἰο «“6γβαίθηι ἕο σοπληΘη 66 
[| βίθρβ, ἴ0γ {15 18 (Π6 ροϊπὲ οὔ {ἰπ|6 ρίνϑη ἴῃ {μ|6 γθύβθϑ ᾿τητηθ- 
ἀϊαίο]γν Ὀείογθ, ϑΠοἢ 15 ἴο δ6 ρασβά ἀροὰΐ ἔνγο γβᾶγβ αἴῖοσ ἐμαὶ 
ΡτΓθαϊοοῃ οὗὨ 1π8 ργορμοῖ, οὔ, ψῃΐοῃ 15. ἐπ βατιθ {πΐηρ, αἴτον [ῃ9 
Βοπάτηρ οὗ [Π6 ΤηΘ5ΒΘηρ 8 οὐ Θθμηδο 6 1, πηθη!οηδα ἴῃ ν. 9, Π, 
ἴο Βατησηοη Ἠδζοκίδῃ ἰ0 Βα 6 Γ “ΘΓ αβ8]θίη. ΤΣ ἩΝΡῸ» 

6 Δῆρ6] οὗὨ {μΠ0 1,μογὰ, 15. [16 8816, ΗΟ 88 ΤΌΣΟ» “[ῃ9 

1 Μοβὲ οὔ ἔμ ο]α ἱπέθυργδίθσϑ δυτοπθουβ! υ πἀπἀοσβίδπα κϑὴ ΓΤ τον 
οὗ {πὸ πὶρβέ, ψ οι Ὁ] οσθ ἐμ ἀδΥ ἴῃ τ οι β8ῖ8ῃ ἀο] γοτθα ἢ15 
ῬΙΌΡΒΘΟΥ, νυ ΒΊΟΝ ΠΟῪ τΘοοη 6116 {μ6 ἀδἰθτιηϊπδίϊου οὔ ἔζη ἴπ (89 
βίβτι ρίνϑη ἰο ΗθζΖθείδῃ (ν. 29), ὈῪ {8 δἱᾷ οἵ ἃ βαθθαιῖοδὶ γϑᾶγ, τ μοι 
ΒΘΆΠρΡοΣ ῥΐδοθθ ἰπ {86 ἐπί τύθομ!μ, τηοϑὺ οἰμβοσβ ἴῃ {86 βἤθθη ΒΒ οσ βὶχ- 
Ἰθθηῖῃ γϑᾶγ οὗ Ηθζθκίδῃ᾽ Β τοῖβῃ (οοιωρ. Ἱίγ. αα 765. κχχνῖϊ. 80), οΥ 
Θνθπ ΒΥ {μ6 δββιτηρίΐζομ οὗ ἃ βαθθαίϊο8] γϑδγ [Ὁ] ον ὈΥ ἃ 700 1160 
ΥΘΑΡ (860 Ψ. Οᾶδ ἀ6 αππὸ ἢεῦν. 7εδὲϊ. τὰ Οοἰ το Β οοἰϊοοέϊο οριιδο. ἀϊδέ. 
»λὶ!. ἰλοοῖ. 11. Ρ. 461, 484), ν᾿ ἢ1186 Ηἱζίρ, τβο ἐμ8 ἀπάογβίληβ ποὺς 
ΔΌΣΤΤ οδδιβ πὸ ὀχρ παίϊοθ. Τῖβ αβϑυτηρίϊοῃ 18 ὁρροθθᾶ ποῦ ΟἹ] 
ὈῪ {δ νυϑηὺ οὔ δῃῆγ δ]]υβίοη ἰο {86 βαθθδίϊοαὶ οὐ 7.0 1166 γϑᾶν ἴῃ οἰ ὑπο 
ἰοχί, Ὀπὶ 4180 Ὀγ 86 οἰτοπτηδίαποο, ὑμαὺ {86 βθηΐθποθ οὗ {86 ργορῃθί, 
“818 γϑᾶγ δηᾶ (86 [0] ονγίπρ, Βα Ὀδίϊοα! γθαν (οΥ ἴῃ {18 Βα θα σαὶ δπὰ 
[86 ζ0]]οννΐηρ 7. 01166 γϑαυ), γϑ Μ}}} 1ἴν ὁπ. ἐμαὶ τ μῖθαι στον νι βοαὶ 
ΒΟΝΠηρ,, Βαΐ ἴῃ {π6 ὑμτὰ γϑδγ δρϑὶῃ γ6 Ὑ1}} θ6 8016 (0 βονν δηἀ σϑᾶρ,᾽ 
ΘΟυ]ἃ Βοδυοθὶυ Ὀ6 ἃ βίρεηι ρίνοη ὈΥ αοἂ ἔον {πο βαιἰβέδοϊοη οὗ Η}ζοκίδα, 
88 1{ Ἰοῖξ Ηἴτὰ οη τον πποογίδϊῃ τ μοί μοῦ ἐμ6 ργεβοηῦ βαῦθσθ ὀρρυθββίοῃ 
οῃ ἴδο ρατὲ οὗ {π0 Αββυσίδηβ σου] οθᾶδ6 ἱπητηθά! Δί ο] Ὁ ΟΣ ΟὨΪΥ δἴζοσ ἵτὸ 
σθᾶτθ, ΕἸ ΌΔΙ]Υ ἱπδάηηΐ881}]6 18 {μ6 Θχρϑάϊθπί, ὈῪ οι αθβθη, ῥτο- 
Ῥοβοὰ ἰο οὐνϊαῖο {μ6 αἰ μου] 0168, ἐμαὶ ἰ8, ἰο ἐκ 1π6 ἐπῇπ, αὖρ. ἰοῆτᾳ 
(ν. 29), δβ ργαθίον., διὰ 8οὸ ἀδίθττηῖπθ ὑπθ βθῃβθ οὔ [ῃ σϑγβθ {δ8, 
ΦἸ.)γΟ γϑᾶγβ [88 {86 ἰαπὰ ποὺ θη τυδβίβα ΒΥ {86 ΘποΠιΥ, 80 [μὲ {Π6γ0 
ΜΒ ΠΟΙΓΠΘΥ 5ΒΟΥΙΠΡ᾽ ΠΟΙ ΤοδρΙ Πρ, ἴῃ (818 ἐπγά γοᾶν ἀο]νογοᾶ ἔτοπι (89 
ΘΒΘΙΩΥ͂ γ Ὑ1}} ἀρῖῃ ΒΟΥ ἃπά τϑᾶρ.᾿" ΒῸΓ {πδὺ ὈΝ ὁδηποῦ Β6ΓῸ Ὁ 

πηογβίοοα οἵ {Π8 ραβί, νγᾶβ ΔΙ γον τϑιραυκ θα οἱ γ. 29, διὰ ἐμαί ΓηΣ5 

ποτ Ἵδηποί πηθϑῃ, ἴῃ {818 {μ͵γά, ἐμαὶ 18, ἴπ ἐ6 ρτθβϑηΐ γϑ8γ, ἄοθδ 

ποὶ τοψαῖτα ἰο Β6 τεπιδσϑά., 
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ἀοβίγογίπρ 8ηρ6]," βιηοίθ ἔπ ἢγβύτθοσῃ οὗ ἐμ9 ΕἰργρίϊΔη8 (Εχ. 
ΧΙ, 28, οοαρ. σὰ νν. 12, 18), ἀπά αἴ {Π6 ϑπυμπηθγδίίοη οὗ 
186 ΡΘορ]6 'π Ταν 8 ἐἴπιο, ἸΗ]οἰθα [86 ρα ῃἰβμπηθηὶ οὐ ροβι]θ ποθ 
ὁπ [βγ86] (2 ὅδ). χχὶν, 16), ἴτοῖθ) ὑσβοπὶ ῥγοσθθᾶ 88 γγ8}} {86 
Ῥγθβοσναίίοη πα ρῥγοίθοϊίοῃ οὗ ἐμ ἐγὰθ πιϑηιθθγβ οὗ {816 [ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 
88 ὑπ ἀοδίγαοίίομ. οὗ 411] ἰμιοὶγ ϑῃθπλῖθβ, οοαρ. ΗδηρβίαπΟ. 
ΟἸ τῖβ[0]. "]. ρ. 202 ὦ ὙῊΘ πιθδῃβ νος μ6 ϑηιρίογθαᾶ τὸν ἔδ6 
ἀοδίγαοίίοη οὗ [886 Αϑβυγίδη Ἠοβὲ, νγαϑ τηοβὺ Ὀσ  Ὀ]Υ ἃ ἔδαγία 
σψἱοἸθηῦ ῬθβΌ]θηοθ, ἃ8. 'π ΤΠ ν 18 {πιὸ (2 ὅδηι. χχίν. 18, 15 ἢ), 

ἈΠ ρϑῦμρ8 4͵80 ἴῃ {πὸ ἀθαίῃ οὗ {Π6 βγβί-θοση, οοιὰρ. Η ϑηρδβίθῃθ. 
ἃ. ΒΒ. Μοβ. ἃ. Αθρ. Ρ. 126 1 22) Ἰϑιϑϑνν “ 8π4 ψβθη {ΠΟῪ 

(86. ρακοὶ φιΐ τοϊφωϊ ὁραπέ, 4. Ἡ. ΜΊςοΒ., ἰο οπὰ Ὀο]οηροά {Π6 
Κίηρ; Εἰπη861), ἀτόβ ἴῃ ὑμ6 τηογπΐηρ, Ὀομοϊἁ {π6 Ὺ τοῦθ 411 (186 
185,000 πιθῃ), ἀθδά φογρβ68.᾽" ΤῺ “ 1161685 θοά 65, 18 υϑοά 

οὗ [π0 Βοάΐθ8 οὗ τηϑῃ 88 γ78}] ἃ8 δηϊπηα]8. Αδοογάϊηρ ἰο ΗΠ θηρβίθηθ. 
(Ουῖβιο!. 111. Ρ.. 897), 18 ῬΓΟΡΘΙΥ 8.818 ΟὨΪῪ [ῸΣ δηίτηαὶ ὈΟᾺ 188, 

1.ΑᾺ8 [86 ρίαραο οἴθῃ οδυεῖθα Ασα Ὺ ΒΟν γ8] (μουβδηα τηθῃ ἰῃ 006 ἀ8γ, 
Ῥυΐ ἴπ πὸ Οἴ8ὺ δοοουπὶ ψογὸ [88,000 τηθη ΚΙ] ὈΥ 1ἰ ἴπ ὁπ6 πίρϑῦ, 
ἄοβθη., ΗἰΖ., Κποῦοὶ, δηθὰ οὐ μοσϑ, γγ80 (δῖη}κ οὗὨ ποίμῖπρ' πιοσθ ἐμδῃ ἃ 
πδίαγαὶ ρἰαραθ, Ῥγοόποίιποθ ρδγιν ἰμ6 δβίαύθιηθηΐ, “"ἷ'π ὁπ πἰρδί," 
Ὑ ΒΊΟΝ 18. 4180 ἱπηρ] 16 ἴπ [86 ρ4Γ8116] παυταίῖνο οὗ [βδῖδῖ, δ ἐβουρῃ τὶ 
888 ποὺ μ" ΠΕ αἰ "ν» ῬΔΙΌΪΎ {Π6 πατιροΥ Οὗ [86 5] αἷμ ἴο 06 ἃ ταν μ!οαὶ 
Θχδρρογαίίοη, ἴῃ τ ΡΥ (9 τοι Ἡδπάον. {ΚΒ ἐμαὶ πὸ οπθ Ὑ11 οου- 
βἰάθρ ἐμ παμαθθν ταν μοὶ, τὸ 888 ΔηΥ ἰδίου ο8} Κποπϊθάρθ οὗ ἰμ6 
γι ρ ἃ] ταν αροβ γί οι [Π6 ῥίαρτιο πιϑῖκθβ, δῃᾶ 18 αύγατο (δύ Φ0Γ ΘΧΘΙῚρΪθ 
ἴπ 1714, Ὁ βυγορί διεδὺ 800,000 πιθῃ ἱπ Οοπείδηςπορ]οθ, δαὰ οὔθῃ 
οαγτίοβ οὔ᾽ 80,000 ἱπ ϑὅιαγτηα (π᾿ 8 Δσοθοὶ. 1. 2, Ρ. 892), ν μὴ]ο ἴπ 
8Π ΔΙΙΩΥ͂ ΒίδἰἰοΠ04 ἴπ 8 Βοβί!ϊθ φουπέτγυ, ἰδ πιῖρας ϑδβὶὶν οἴϑοὶ ἃ 88}}} 
τηογθ Οχίἰθηβῖνα ἀθβοϊδέϊοση, ΤῊ]19 ἀθίδθηοο οὗ ἐ.6 Εἰ βίογίοδαὶ ἐγαία οὗ ουγ 
πδιτδνο [8 8.}}} θα κοῦ ἰμδη (86 αἰΐδοῖκ ἀροὺ ἰδ, 88 (86 ΘΧΡροϑίίοσβ, 
ψΒοπὶ Ηοπάσθνν. ΟΡρΟΒθ8, αν αὐυοίοα Ὀοίογθ Εἷπι {86 5860] }-“βϑιθ ἔδού, 
ἔτοπι “78 8ιπ᾿8 Αὐόθθ]. Βαΐ δοοογάϊηρ' ἰο ἐξ Θχρυϑβϑ8 βία θιῃθηὺ οὗ οὔῦ 
πιγϑίνο {86 ἀοϑίγυοίίοη οὗ ἐδ ΑΒβυσίδῃ ΔΙΤΩΥ ἯὯΒ ΠῸ τῆθγθ πδίαγαὶ 
ΘΟπβθάιθῃοθ οὗ ἃ ρἷαραθ Ὀγθακίπρ' οὐὲ ἵπ (Π6 οουπίγγ, Ὀὰὺ 4 ὨΙνῖηθ 
ἡυδρταοπὺ ὀχθοαίοα ὈΥ͂ [16 δηροὶ οὗ (86 Τιογᾷ, ὙΒΙοι 18 ποῦ ἰο Ὀ6 πιθᾶ- 
᾿Βαγρά ὈΥ {86 γϑιϊοπδ! ϑεῖο βίδπάδγα οὗ δὴ ὁγάϊ ΠΑΥῪ ρ]δραθ, δνθῃ 1 (80 
Ρίδρυθ ψγὰ8 {86 τηϑθδῃβ ὈΥ ΜΟΙ {Π|6 ΔΙΤΩΥ οὗ {μ6 ῥγουἃ βϑμηβομοσν 
88 ἀθβίγογθα, Το 18 σγοδὺ ργορδὈ! 1 ἰπ (6. ορί πίοι οὗ Ὑητηρα 
οῃ 18. χχχνῖ, 86, ἐπ ἐσπιροδέαξε πογτγὶδιϊὶ αὖ Αησοῖο οχοϊίαία ἦαεο 
λοπιΐπιιι πιδιία ργοϑίγαἴα 6686 Κμἰπιῖπο, σογροτίδιι8 ἱπίμ5 αἀιιείϊε, ϑεβέϊδιδ 
εαἴυϊδ8.---ΤΠθ νδυΐουβ παίαγαὶ οχρ  δπδιϊουβ οὗἩ (π6 τηΐγϑοὶθ, [Ὁ Ὁ Ἔχϑηιρίθ, 
Υ (9 ροϊϑοποιβ βἰπιοομῃ, ὈΥ͂ 8Π δδγίβαμθδκα, ὈῪ ἃ ποοίαγῃδὶ δείδοκ οὗ 
γα καη, ὈΥ [86 ροϊδβοπΐπρ' οὗἨ ἐμ ναῖον φῃᾷ (6 ργονυϊβίοῃβ, δπὰ (80 

2 
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δαΐξ 18 ΔΘ γ ΑΓΒ ἐΥΘΉΒίουυ θά ἰὸ {Π9 Ὀοάϊοβ οὗ ἔπο80, γνῆο ὈΥ ὑποὶν 
ἡ] ΚΟ π688 ἢανθ ἱποῦγγοα {μ6 Ὠἰνίπα Ἰαάρτηθηΐ ἀπά Ῥθθὶ ἀθ- 
Βιγογοά ὈῪ 11. Υ͂. 86. ὙΠΘ δοουπια]αίίοπ οὗ {80 νϑυδβ ῳγϑνὴ 

ἡ τῶν “ Δορατιοα ἀπὰ πγϑηΐ δηά σϑίπσηθα," Ἔσργθββοβ (Π 9 

βιαϑθίο τῖ! μι Ἀν Θθηηδομοσῖρ ἀθραγίθά. ΝΙπονθῖ Σγηγν»» {ΠΡ 

ἴ8, ἀνθ Πρ οὗ Νίμτβ, ο4}16α ὈγῪ [80 ὐσθοῖκβ μὰ Βοιμδῃβ Νῖνος, 

{ἴκο, ἃγϑ Θπυτηθγαίθα ἴῃ (86 ὁχαροί, ΗαΡ. οἡ ὑπ ραββδρθ δηᾶ ἴῃ ὙΥ ̓μθ γ᾽ Β 
ΕΟ 1. Ρ. 587 4.--ἰπ ἔπ0 ρδγ8}16] ραββαρθ 2 Οἴιγ. χχχῖϊ 21 [Π6 παμηθοῦ 
οὗ [6 ἀοδά 18 πο ρίνθη, θαύ 1 18. ΤΏΘΓΘΙΥ Βαϊ 4, “76 δῃρδὶ οὗ [86 
Ιοτὰ ἀοβίγογϑα 41} (86 νδ]!δπέ θη δηὰ ᾿ἰθδᾶθγβ δπά οδρίαΐπα ἴῃ (ῃ9 
ΟΔΡ οὗ 86 Αββϑυσίδῃ ΚΕἰηρ," ἃ βίαίθιωθπί ἡ βίο Οὐδιηθογρ' ἱπ 8 
δΪπα Ζο8] δραϊπβί ΟὨγοπῖ9165, ἀπά οοργίηρ μἷπι πον (ΒΕ. Ὗ. 1. ρ. 
888) μανο αἰδβίοτίοα ἱπίο (8ῖ8, {παὖ δοοογαΐηρ ἰο ΟἸν. “" οπΐψ {86 Ἰοδάθγβ 
δα ΟβἤοοΥΒ" σγοτὰ ΕΙ]]Θα, 

1 Ἠογοάδοία8 (11. 141) ρῖνβϑ ἃ υϑγὺ ἀϊδίογίοα ἰγδάϊΐοη οὗ {18 ἀοδαὐ 
οἵ βϑηπδομοσῖρ, υἱϊμοαῦ ἀουδὲ δέον [868 παιταίν οὗ {86 Εργρίίδῃ 
Ρτοϑίβ, δοοογαϊηρ ἰο τοι {μ6 Ποῖἐγ ῥγοπιβοα ἰο Κίπρ ββίβοῃ δ ῥυίθϑδε 
οἵ Ν᾽ ]οδπ δἱ ᾿ιΐ8 θα γοδίυ {Π6 νἱοίογυ οὐ (86 τωρ αν δάνδποῖπρ Βοβῦ 
οἵ βομμβοβοσῖρ, τ Βογθαροη ἴῃ ἐμ6 πὶρδί ταΐοο βρεϑδά ἐμθημβοῖν 8 Ἀτηθῃρ᾽ 
{86 ἴοεβ (ἴπ ἔμ6. Αββυσίδῃ δδιιρ), δπᾶὰ ρπανϑᾶ (Π6 ααΐγοτβ, ὈΟΤ 8, δηά 
βίτ 08 οὗἩ [86 58}}16]48, 80 ἐμαί {86 στὰ οὐρα ἰο Η66 {π6 ποχί τποστ- 
ἱπρ π μοαΐὶ γθϑροη8, ἀπα τηϑηγ οὗ ἔμοῖὰ σοῦ ραὺ ἰο {μ6 βιυογά. Τβαΐ 
ἰπ {88 ῥυθβεῖγ Ἰορθηά (Π6 ἀοἔδδί οὗἩ {μ6 Αββυυίϑῃβ 18 δβϑου! θᾶ ἰο σηΐοϑϑ, 
7. Ὁ. Μίομ. ὀχρίδϊποάᾷ Ὀγ {86 ἔδοι, (μαὺ διποὴρ (6 Εργρίϊδηβ [10 
τοῦδ ψγ8ἃ8 {86 ΠΙΘΓΟΡΙΥΡΏ οὗ ἀαδνδβίδίϊομ δπά οχιθσιηϊηδίϊομ (Θοιηρ. 
Μοραροῖϊ. Πιογοσίψρῆ. ἰ. 80.) 4.8 Ὠἰδύονῖοα] οἰδιηθηΐ οὔ ἐμ9 ἰοραπᾶ (818 
ΟὨΪ οδη 6 τοίδιπϑᾶ, (μὲ {μ6 ἱκπον]θᾶρο οὗ ἰμ6 δηπι ἰ]δίϊοη οἵ {86 
Αβδγτῖδῃ ἈΤΤΩΥ ὉΥ 8 τηϊγϑουΐοιβ ἰη ογροβι(οη οὗ ὑμ6 Ὀιθὲν δᾶ γεδομοᾶ 
(6 Εργρίΐδηβ, δηᾶ {πδῦ {πο Ὺ δβογ θα [Ὁ ἴο {π6 ργᾶγϑυβ οὗ ὑμοὶν Κίπρ, 
Ἰπδϑηιυ οι 89 (86 οχροαϊ οι οἵ βϑπηδομουῖ 88 ἀἰϊγθοίθα δὲ (86 βδῃι8 
{πὸ αραῖπϑι Ερυρί. Νοιίπρ' τῆοτο οδη Ὁ6 ᾿πέογγοα ἔτοπα 10, οοτ αἴ] ποὺ 
{πᾶὺ βθηπδομοτ δοίυδ!}Υ δαναποθᾶ ἰοὸ {μ6 ἀἰβίγιοὺ οὐ Ῥοϊαβίαπι. Οπ 
ἴμ6 οοπίτασυ ͵ὸ τιδύ ψ βοαῦ μοβί αὐύΐοη πίον ἤοτα [86 ἀθβηϊί ῥγϑᾶϊο- 
ἴοῃβ οἵ βδῖδ ἴῃ ΟἿ Ομαρίθυ, θβϑρϑοῖδι]ν ἴῃ γν. 82---84 δπά ἰπ 8. χ. 
82---ϑά, τιμαὶ βθπηδομοσὶ Ὁ Εἰ ΠΊΒ616, αὐοῦ Ηΐθβ τηθδβθηρογΒ, δθϊ ἤτοπὶ 
1λθπδὴ πὴ ἃ Ἰοϊϊον ὈΥ ̓ Ϊ8 οσσπ βαπᾷ ἰο Ἠδζοκίδῃ, δου] ποὺ ῥγοθῦγθ 
180 Βατγοπᾶᾷοσ οὗ Φογυβδίθσι, δπᾶ δέ 6 δα δίκθη 41} (μ6 οἶμον ἑβποοά 
οἰεῖοβ οὗ 7υάαιι, δἄνδηοϑα σι μἷ8 ΒΟ ὉυταΥ δρδίμβί ϑγυβαίθη (86 
ΟΑΡΙ Α], ἴῃ ογάον ἴὸ Θοηααον 1ὐ ὈΥ͂ ἔογοθ οὗ δγίηβ, δῃά ὑμαΐ μθγα 8 ΔΥΤΕΥ͂ 
8 Βιηἰ 6 πη ὈΥ [86 ἀοδίτογίπρ᾽ δηροὶ, θοΐογ μθ δᾶ δοίδ!]ν θϑραη {Π6 
δἰερε. ΤῊΐβ δοπήθοιαγο [88 αἶβο, ἱγγθεβρθοίνε οὐ {μθ80 ργϑαϊοίΐοπβ, {86 
βτοδίοϑε ργοθα 1 ν ἴῃ ἰ.8681., ΕΣ 1 [86 τϑρογί οὗ 86 δρργόδοβ οὗ 
ΤΠ ΚΔῊ ἱπδυοοᾶ ὲπι [0 τηϑῖκθ ΘΥΘΣῪ οδοτγὶ ἐο ἔοσοο {86 βυσγθπᾶον οὗ 
Δοταδαίθια, μ6 που]ὰ ποῖ οογίβί ]Ὺ γϑηΐασθ, δὔθν (86 ἔδι]ατο οὗ μῖ8 
ποροιδίΐοηβ (μοτο, ἰο δάγαποθ ἰονγαγάβ Ερυρί, 80 ἰοπρ' 88 μὸ μδᾶ ποΐ 
οὐπαπογοᾶ ΗοΖο δα δηᾶ ἰδκθη «6 γαβδίθτα. 
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Νήηιιο, [Π6 σαρίτα] οὗἨἉ {π6 Αδδυτίδη διηρῖγθ, 8η4 τϑϑιάθηςα οὗ ἐπ6 
Αββυτῖδη Κίηρβ, θ611} Όγ ΝΙπγοά (ἄϑη. χ. 11), ἃ νΟΣΥ στοαὶ θά 
ΒΕΓΟΠΡ οἰγ. ΔΑοςἼογαϊηρ ἰο “΄οη. :. 2, 111. 8, ἵν. 11, 16 νγᾶβ ἃ στοαί 
ΟἸΥ οὗὁὨἨ ἴγθθ ἀαυβ᾽ )ΟΌΓΠΘΥ ; δοοογάϊηρ ἰο Ὠ1οά. 810]. 11. 88 αὶ 
νν88 480 5ἰδ4. ἴῃ οἰγουτηίοσθηοθ, ἀπά Πα ΥΘΥΥ Πἰρἢ ἀμ ΘΧ ΓΟ] Υ 
ἘΠΪΟΚ νι 8115, ἀπὰ νγὰβ δ] πηοβὲ ἱπρΥΘΡ Δ 0]6 ἃ5 Ὑ76}} Ὀγ {Π|658. γγ8}}5 
88 ὈΥ ἰΐ8 ροβ ἴοῃ οα {Π6 δαβίθγῃ βᾶπὶς οὗ (86 ΤΊρτίβ, θα} γοῦ νγᾶβ 
(8 Κοὴ ἴῃ 025 Β.Ο. ὈΥ Ογάχαγοβ οὗ Μοαϊα δπὰ ΝΝαθορο δββαγ οὗ 
ΒΑΡΎ ]Οη, πὰ ταζϑά ἐο {Π6 στουπά (ΘοΙαρ. ΟἿΓ ΓΘΙΠΑΥ8. ΟΠ ΧΡ. 
19), 8ο ἐμαὶ ἔγοπι {Παὐ {ἰπλ6 ΟΠ]Υ ΒΘ 8085 οὗ ΤΌΪη8 γϑιηδῖῃ, οα ΜΜΒ]Οἢ 
αὐ Ῥγϑβοπῦ ορροβίίθ Μοβὰὶ βίδπα βονθυαὰὶ υ]ασθβ, ἃ5 ΝΑ οὗ 

ΝΟΌΡὶ Ὑαπαβ, ΝΙπιγαά, Ἰ αἰνα, ΙΝ πα, ἀπὰ Κι Βουβαρϑα, δίλωνε:.-: 

Οομρ. Βοβεππι. ΑἸΟΙ. 1. 2, Ρ. 94 8. 114 θ΄, οβθῃ. ἐλέ8. 11. 881. 
ὥς ὙΥίμον ΒΎΥ. 11. Ρ. 187 Ν᾿ ἀπά Εουρῖσον ΗΔ0. 11. Ρ. 611. Οηἱὶγ 
ἔνγο γϑϑγβ8 ΔρῸ {ῃ8 ΕἼΘΠΟΙ οοη80] Βοίία ἃ Μοβαὰ] οδυβοα ἀϊρρίπρβ 
ἴο 06 τπηδάθ ἴῃ {Π686 τα Ϊη58, ὈΥ ὙΠ 10}}, ΘΒρΘοΙΆ ΠΥ ἴῃ ἐπ νΊ]ασθ 
Καουβαθαά, ἸηΔ ΠΥ ἱπίογαβίϊηρ γθπλ δἰ ἢ8 Οἱἁ ΤηΔΒΟΉΤῪ ὙΙ} βουΪρ- 
ἴαγαβ 8πά σαΠΘΙΌΓΤΩ 1ΠΒΟΥΙ Ρ Οἢ8 τσοσο Ὀγουρῃὶ ἰο Πρσῃς. Ομ. 
186 ἀθβουϊρείοη δπ4 ἀγανίηρβ οὗ [Π688 'π [Π6 οῦτη. Αϑβἰαΐ, ψυδίγ. 
βότϊθ ἰοτα. ἰϊ. 844. Ῥαυὶβ 1842. 48.- -ΜΚ, 87. Τῃ σοποϊ αϑίοη [86 
[αϊθ οὐ βϑῃπδομουῖρ 18 τθοογαρᾶ, ΤΠαδὲ ἢΪ8 πιυγαογ αἀἸά ποῖ ὁσοαΓ 
ἡπη πη] 806} δον 18 ἀἰβρυδοοῖα! τούτη, ἈΡρΘαΓΒ ἔγομαι {Π6 οδιιδ6, 
“ απὰ ἀν}: δἱ Νίηονοῃ. ΗαὌ τιυϑὺ μᾶνὸ Ἰ᾿ϊνθά ἐὈυσίθοῃ οὕ 
ἤθη γϑαῦβ Ιοπροσ. Νοίιίμϊπρ' σογίαϊη 18 Κπονπι οὔ {π6 ργοὰ Νῖ5- 
το (λ02.) Μοβὲ ἀογῖνθ ἴπ6 ποσὰ ἔτοπι ὙΣϑ» γωδ, 88 ΘΔ ρἾε, 

ψ ἢ γϑίθγθποο ἰο {Π6 οἰγουτηβίδηςα, {παὲ [Π6 ΟΥ̓ΘηΐΑ] ΔΒ ΓΟΠΟΠΙΘΙΒ 

681] ὕνγο σοπβίθ ] θη 5 θαρίθβ (οοπιρ. 146]6γ, ΤΠυβρυ. ἄθν βίεσῃ- 
πϑηθῃ Ρ. 416), {παὐ [Π6 Θαρ]6 νὰβ δάογοᾶ ὈῪ ἐΠ6 ἀποῖθπί Ασδὺβ 
(Ροροοκο, 8ρ6ο. Ῥ. 94, 199) ἀπά ἱπ {π6 Ῥουβίδῃ τὶ! ρίοῃ τγα8 ἃ 

Βυ τη 0] οὗ Οττωυζά ; οοταρ. Οὐὐπιηι. οἡ 15. ἷ. ρ. 975 ἢ. ἀπά Ὑ1η.᾿ 
ΒΟΥ. . Ρ. 189. ΟἾδεῦ οχρί δπαίϊοῃβ 866 ἴπ βϑ]άθῃ (6 718 ϑγν. 
11. 10 ἀπά Αααϊξ. Ρ. 828 ἢ, ΟαγρζΖ. Αρραν. Ρ. 619 ἀπά (ῴϑββῃ. ἐῪέ68. 
1:. 892.--Μοόνοῖβ (Βε]. 4. Ῥἢιδη. ἱ. ρ. 68, 606 ἢ) ἰαΚο5β ΝΊβγοοι ἰο 
Ὀ6 {Π6 Βαργοιηθ ἀοἰἐγ οὔ [η6 Αββυσῖδῃβ, οὗ γῇοτῃ ῬΏΉ1]Ο ἴῃ Εἰα56}. 
ῬΓΖΡ. 6Υ. 1. 10 βαγ8, “πὶ Ζογοαβίθι: ἰθϑοίιθθ, ὑπαὶ {116 ΒΌΡΓΘΠΙΘ 
ἀΘΙΕΥ͂ 15 γθρυθβθηΐθα ὈΥ ἐπ6 θαρ]θ᾽β 684, δηὰ αἰβὸ δββαπηθβ, ὑπαὶ 
[86 8ᾶπι6 ΟΟΥΡΒΡΟΠαΒ ἰο {Π6 Εσγρίίδη Θυη-ροά Ῥῆγο τὴ (80 
Βοδα οὗἉ δῃ θαρ͵8 οὐ ΠΑνΚ. --- θη πο ἢ γ᾽ 8. ἐπ ΌΓἀΘΥΘΓΒ ὑγοσ ΗΪ8 
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08 ΑἀΓΔτητ ΘἸθοἢ, το δΔοοογϊηρ ἰο ΜΙ άΘΙΥ ρσθναίθηξ ουϑίοπι 
(οοταρ. ἀββθῃ. οἡ 15. νἱἱ. 6) ἀθυῖνβα [18 πᾶπηθ ἔτοπι ἀοἰγ, ἀπά 
ἴγοῃ πἷπη ᾿ἰπάροθά ψῃοῖὰ {86 ᾿πμαθ ἰϑηΐ8 οὗὁἨ ϑϑρμαγναίτη τοῦ- 
βῃρροά (χνῖ!. 81) δπὰ Θμδγθζοῦ (ρ γ2)» ὑπαὶ 18, Ῥτ ΡΒΙΥ͂ 

ῬΓΙΠΟΘ οὗ ΗΘ. ἡ) ΠΊΟΥΘΟΥ͂ΘΥ 18 ταηηρ ἴῃ οαγἑεχί. ΤῊΘ ΘΟΙΠΙΤΥ͂ 

οἵ Αταγαῦ 15 ἃ ρα οὗ {π6 Αγπιθηΐδη ΒΙρ ] Δ 8, οομαρ. (1688. ἐΐ68. 
Ι.1δδ. Αγαγαὶ 5}}}} ἀβῃοίθββ {πῸ6 ῃὶρἢθϑὺ βατητηϊ οὐ ἃ Ὀσϑηςῖ οὗὨ 
ἴι στοὰῦ Ταῦτα τᾶπρθ, 10} ΤἶΒ68 ἴῃ ὑνγο Ῥ68 8 [Ὁ ἀρονθ {π6 
Οἴπο Ἰποτπηἐαῖηβ οη {Π6 ΠΡ (8016 ἰαπά οὗἩἁ [π6 ΑΥᾶχϑϑ, ἔνγϑῖνθ 
᾿ουϊ8 βοα ηνγοϑὺ οὐ 16 οἿγ Ετῖναθ. ΤᾺΪΒ 18 {π6 σιοπβ8 Αδιιδ 
οογουθά ὙΠ ρογροίθδὶ βπονν, ὁ. "άβος οἵ ϑέγαθο, Ῥ]᾽π, δπά 
Ῥιοοτα., σα]6ά ὈΥ ἐπ Ῥογβίδηβ Καμὶ ΝΌΟΝ, οὐ Νο δ} β τωουη- 
ἰαπ. ΤΠ6 δριοϑὺ ρθὰκ οὗ 10, π6 στοαὶ Αγαταῖ, Αρῇγὶ Πάρῃ, 
Τῖ568, ΔΟοΟΙά Πρ ἰο [Π6 τηθΑϑΌ γι θη18 οὗ Ῥαγγοῖ, 0 ἀβοθῃάοα 1ἐ 
ἴου ἴπ6 ἔγβὲ {{π|6, ϑ'ϑρι. 22---28, 1829, 18,580 ἔδβοϊ ἀθονθ ἐπ 
Ῥαἴῃ οὗἨ Αταχϑϑ, ἃπὰ 85 δῃ δρβοϊαἱβ μεῖρϑὲὶ οὗ 16,284 ἔδει. ΤῊθ 
1λ|6 Αταγαὶ, Καίβῃυκ θάρὴ οὐ Καυΐδῃυκ Αρῇγὶ ΤΔρἢ υἶβοβ 
12,284 ἔδβεξ ἀθονβ {π6 16 ν6] οὗ [μ8 δθὰά. Οοιηρ. ΕὟ. Ῥασγοι δβ 
Βεῖβ Ζυτα Ατατγαΐ, Βοιϊη, 1884, βδοοπά ρατέ, δπά {116 θχίγαοίβ 

ἴτοτα 10 1ῃ. ΕΠ οι ΕἸΡάΚ, χ. ρ. 4177 Β(., 486 Β᾿.-- -( Απά Ἐπαγβδάάοῃ 
118. βοῃ βϑοᾶπια Κίηρσ ἴῃ [18 βἰοδᾶ,; ΤῊΪ8 Κίηρ, σγῆοβθ πδηὶθ 
ὕπτ ον Ασορδάν, ᾿Ασαραδάν (ἔστ. ἰν. 2 [,Χ Χ.) 15 πο γοῖ 

ϑα Ἰβίλοιοχην ΘχρΙαἰπθᾶ (οοταρ. Θ686π. ἀπ ΗΖ. οη 18. χχχυΐ,. 88 
δὰ (168. ἐΐ68. 1. 188) 15 τα πεϊοπ θα α͵8ο 1ῃ ΕὔΖι. ἱν. 2 δπὰ ΤΌΡ. ἱ, 21 
(Σαχερδονός, Οοά. ΑἹ. Σ᾿αχερδών, Οὐοτηρ]. ᾿Αχειρδωνός) ἀπά ὉΥ͂ 
Βτοβιιβ ἴῃ ἰδοῦ. οἤνοη. αγῆι. Ρ. 19 ἢ ἀπάθν 186 πᾶτὴθ 4490᾽- 
ἄαπιιβ ἀοοοτάϊηρ Ὑ ἢ ἴΠ6 ΠΧΧ, Αδοογάϊηρ ἴο Βογοβὰβ μ6 γγὰ8 
Ἐγβῦ νἱοοΓου οὐ ΒΑΌΥ]ομ, ἤδγνναγάβ εἰρη γϑᾶγβ Κἰηρ οὗ Αββυσΐδ. 
ἴῃ [16 οᾶποη οἵ Ῥίο]. ἢ 8 ςδ)]ϑᾶ ᾿Ισαρίνδινος, ἃπιὰ 5α14 ἰο μᾶνθ 
τεϊρποα τι] τίθθη γϑαγβ.ἷ 

1 Θἔν, 87 Βογοβὰβ δὰ Αργάδημβ ἴῃ Ζμβοδῖξ οἤγΟΉ. αγηι. αοτα βοιὴθ 
ΤΡΑΡΤΩΘὨἑΔΓΎ ΘΟπβττηδίίοηβ. Αοοογαϊηρ ἰο Βογοβὰβ (ἰ. ο. Ρ. 19) ὅϑη- 
ὨΔΟΠΟΥΙΡ γγ85 τπιυγάογοά ὈΥ ἷ8 κοῦ Ατάυτηυζαπθβ, [π ΑΡ)γά. (ἰ. 6. Ρ. 
24) Βοῃμηδοβοῦ! Ὁ νγΒ βιοοροαοα ὈΥ͂ ΝΕΟΥΡΊ]πΒ, σβοιὴ Ἠΐ8 βοὴ Αἀγατη6 168 
τηυγάΔογοῦ, ν᾿ 116 Α ἄγϑπι. ἀρδῖμ 88 τηυγαογοα Ὦν Ἀ18 Ὀγοῖ ΒΡ Αχογάΐβ. 
Αχονγάῖθ 18 βαϊᾷ ἰο βᾶνθ ρυγβυθᾶ ΗΪβ ἄστὴν τὐ ἢ ΤΩΘΓΟΘΏΔΓΥ ἰΤΌΟΡΒ ἰὼ 
Βγζαπίϊαπα, δὰ Ὀεβιάθβ, ἰο πᾶν ραϊῃηθᾶ ροδββδββίοῃ οἵ Εργρὺ δηά {6 
ἱπίοτίον οὗ ϑ'τῖα. ΤῈὸ 1Δοηεν οὐ Αχογάϊβ τ Αβογάδῃ οὐ Εβδσ- 
Βαάδοῃ 18 Βοδυοοὶυ ἰοὸ Ὀ6 ἀουβθίεα, Τὴ ποιΐοθ οὔ Νουβί!υβ δπὰ μἷκ 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧ. 

ΒΙΟΚΝΈΒΒ ΑΝῸ ΒΕΟΟΥΕΒΥ ΟΕ ΒΕΖΕΚΙΑΗ, ΥΥ. 1---11, ΔΒΒΙΥ͂ΑΙ, 
ΟΕ Α ΒΑΒΥΠΟΝΊΑΝ ἘΜΒΑΒΒΥῪ ΑἹ σ9ΕΒΌΒΑΙΕΜ, ΥΥ. 12--- 19. 

ἨΕΖΕΚΙΑῊ Β ΡΕΑΤΗ, ΥΥ. 20, 21. 

Α ρΡᾶγ8}18] δοοοιηΐ 4180 οὔ {μ6 ἢγεί ἔνγο θνθηΐβ ἤθγθ πιθη τ] η64., 
ἀργθοΐηρ ἃἰπχοϑὺ πγογὰ [Ὁ σγοστὰ ΙΝ οὐ ἰοχί, 18 ἐοαῃά ἴῃ 15. 
ΧΧΧΥΙΙ. δηα χχχίῖχ., ὑπ6 τοϊδίίοη οὗ ψ ϊοἢ ἴο ΟἿ οση 15 ἱπαϊοαϊθα 

ἴῃ [Π6 τοι κ8 οἡ συ. 18. Βαΐ {π6 πατγαίϊνθ οὗ Ηϑζοκίαῃ᾿ 5 
ΒΙΟΚΠ688 18. ὑπ γὸ [Ὁ] ονγθὰ ὈΥ ἢἷ8 ϑοηὴρ οὗ {πμδηκϑρινίηρ αἴθον ἢ15 
ΤΘΟΟΥΘΙῪ (18. χχχυ]!. 9---20), τ ΒΟ 18 Βθῦο απ. 

γν. 1---ὃΖῬ.. “Ἰη [Πο86 ἄδγβ γγὰβ ΗθΖβικιδἢ 5:6 Κ πηίο ἀθαίῃ.» 
ΒΥ ὩΣ Ὁ 53 ἰι6 5:0|κη988 οὗ Ηθζθκίδῃ 18 ρ]ςθα πῃ [Π6 βᾶτηθ 

πη Ὑ ἢ [Π6 ργθοθάϊηρ ονθηΐ, ἱπ Ποῖ οᾶ56 ἰζ τγᾶ8 σΘΓΔΙ ΠΥ 
8111] ρο588581016, ὑπαὶ 10 ὀσουντοα 5Βου!ν δῇον {1 ἀδραγίατα οὗ [Π9 
Αϑϑυσίδη8, 88 [ἢ 6 Ἰαδὺ γβ ῦ868 οὗ [Π6 ργθοθάϊηρ ομαρίον δηβοῖραῖθ 
ἃ ἰαῦθι' ΘσσΌΣΓΘηΟΘ : θαΐ ἀφο άΘα]γ ἀσαϊηδβὲ (15 νἱϑνν ἰαϊἃ ἀονῃ ὈΥ͂ 
γι. δθὰ (ἀε8. οὐ 18. χχχνῆϊ. 1 15 {π6 οἰγουῃηγδίδηοσ, {π8ΐ, 85 

ταυγᾶον ὈΥ Αἀγδιηθ]08 ΔΡρθδγΒ (0 δ6 8 ἀἰδίογίϊοη οὗ (86 τηυγάογ οὗ ὅθῃ- 
πδοβουὶ ὈΥ 18 βοη. το] αἰθα ἴπ οὐν ἰοχύ δηᾶ οοπῆσιπϑα Ὀγ Βοοϑυϑ8. Βαΐ 
δὖ {π6 Τουπάδθοη οὗ [6 δοοουπὶ οὗἨἁ (86 οοῃᾳαθοϑύ οὗ ϑ'γγία βθθπιβ (0 116 
{86 ἰδίογῖοδὶ ἔδοί, {μαὶ Ἐδβαγμδάάοη ὑπάθυίοοκ δῃ οχρθάϊιϊοι δραϊπβὲ 
ΔΒ ν Α818, ἰη σοι 86. ποῖ ΟὨΪΥ͂ Ὀγουρμῦ ΒΟΥ ]οπίδη οο]οπϑί8 ἱπίο 
{1π6 ἀδροραυϊαἰοα Κίηράοπι οὗὨἩ (πΠ6 ἰθπ ἰσῖρθθ, Ὀὰὺ α8ο ὈΥ δΐ8 ῬΌΠΟΓΆΪΒ 
οδυτῖθα ασδῪ Κίηρ; ΜδηδΕβθἢ οδρίϊνθ ἰο Βαθνοη. (2 ΟἾν. χχχῖ, 11.) 
Αραϊηδὺ {88 ἃ ΟὨγοποϊορῖοαὶ αἰ Πα Υ πὸ ἀουδὲ δτῖβοθ. ΕῸγ ἱ βθη- 
ὩϑΟΒοΥῖΡ τοὶ ρηθᾶ οὨ]Υ οἱ μύθθῃ Ὑθᾶγβ, δηᾶ δἰ(αἰπϑᾶ ἰο {16 βονογοι ρῃε 
ἴῃ 716 (866. οχ χυῖ!. 18), 818 βυροθθβοῦ Εβδυβδάάοῃ ψουὰ δᾶνϑ 
δβοθηάἀοα [86 {Ἀτοπθ δἰπιοβί δἰ πα] ἐαπθουϑ]γ 1} Μδηδββθῆ, δὲ τηοβὲ θη 
ΟΥ̓ ὕγγὸ γΘΔΓΒ ἰαίθσ. Βαΐ (ῃ6 οαγγγίπρ οἵ Μδηδββθι ἰο ΒΌΎ]οη ταβὲ 
μδᾶγο ἰδίσθῃ ρἶδοθ δὲ (μῸ ϑδυϊῖϑϑὲ ἴπ (86 ὑπηΐγ-βθοοπα γϑᾶν οὗ μἷ8 σεῖρῃ 
(οοταρ. οα χχὶ. 1), ψβϑη Ἐβαγ βου νου ἤανα ὈΘΘἢ ΠΟ ἸΟΩρῈΓ αἰῖνθ, 
16 Βὸ δὰ γοϊρῃβᾶ ΟὨ]Υ οἱρβξ ον {μἰτίθθῃ γϑᾶσβ. Βαΐ (818 ΘὨγοποϊορίοαὶ 
ἀἰβδσθποθ οδη ὈΥ͂ ὨῸ τηο8ῃ8 ᾿πάποθ τ8 ἴο δραπᾶάοῃ (μ6 οοπηθοίδοη οὗ {89 
οδρ  νν οὗ Μδπαββθὰ πῖ {86 Βαϊ ἃ Θχρϑαϊίοη οὗ Ἐβαγῃβδάδοη ἰο τί 
δηα Ῥαϊθβίϊμθ, 88 [μ6 βίαἰθιηθηίβ. οὐ Βϑιοθυῃβ οοποθγηίΐηρ' [86 σοΐρτιβ οὗ 
ϑθδηδοβουῖ δπα Εβδιμδάδοη ἅτ ργονοϑᾶ 8186 ὈῪ 86 ἴδοις ἐμαὶ Β6 δδ8 
τηϑᾶο [86 ρϑυϊοά ἔγοτα βϑῃμηδομουῖρ ἴο ΝΟΡΟΘΠΔάΠΟΖΖΑΓ ὑσγοπίυ Ὑθᾶσβ ἴοῸ 
βογέ, Οοτρ. (Π6 ΤΘιπδυῖΒ οα Χχ. 12. 
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Δοοογαηρ ἴο γ. ὁ δεῃ ὑϑδὺβ ἅτ ἰο ὃ6 δήἀοά ἰοὸ {π6 [18 οἵ 
Ἠοζοκιδῇ, [αἷ8 5'οἰκ 688 πγαϑὺ πᾶν οσσυγγεά ἴῃ {Π6 [Οατίθθη ἢ ὙΘᾺΓ 
οἱ ιἷ8 χϑῖρτι, βίῃ 6 δοοογάϊηρ ἰο ΧνἹ]. 2 6 ΟἿΪΥ τεϊσηθά ὑννθηΐγ- 
πἶπθ γϑαῖβ. ὙΠ {Π|18 4180 ἀρτθθβ {π6 ἔἈγέμον Ὀ᾿νΊμ 6 ῬΓΌΤαΪ56, 
γ. 0, (μαὲ {16 Ἰμογὰ νου] ἀθ]ῖνον εἷπι οαξ οὗ [πΠ6 μαπά οἵ ἐπε Κίπν 
οἱ Αβϑογτῖα. 8 τησϑὲ ἐπογοίοσα σῇ ἢ [π6. ΒΔ Ό 0. ἴῃ [μ6 διά. Οἱ. 
γαδ., αν} ἴββμοσ, δηα 116 τη] οΥ  Ὑ οὐἁἍ ἱπίθγρυθίουβ, ρίδοθ Ηοζο- 
Εἰ ν᾽ 8 βίο κηθββ ἴῃ [Π6 ἔσασίθθπι ἢ γθαν οἵ [)ἷ8. γαῖσῃ, οὐ ἴπ 16 δ6- ἢ 
εἰπηΐπρ οὗ {π6 ᾿ἱπναϑβίοῃ οὐ βεπηδομθγθ, ψ θη «6 Γυβ θτ τνᾶ8 ἢγϑὺ 
{πγραίθηρα ὈΥ {Π|6 ΠΟΥ. ὅϑοπιθ θαυ] ον δηὰ 4]] Ἰαΐου βχροβιίουβ 
(06 {Π|6 8:0 Κπθβ8 οὗ ἐπ Κίπρ' ἴο θ6 δὴ αἰΐδοῖς οὔ {π ρίασαρ, ἂπά 
οοηπθού 10 νὰ [ἢ {86 ἀθδίταοιίοη οὔ [Π8 ΑΒϑυυ δ ΔΓΓΩΥ ὈῪ [πο 58 Π|6 
Ῥίαρτιο Ὀγααϊκίπρ οαὐ ἱπ (ῃ6 οααρ. Βΐ {{||8 σομῃθοοη 5 (ἴ85- 
Ῥγονϑά Ὀγ {π6 ἴδοὺ ὑπαὶ Ἡ 6Ζθκ δ} 8 βίο Κηθϑϑ [8115 'π {π6 ἢγϑ γϑὰγ 
οἵ ἐπ Αβδυσΐδῃ ἱπναβίοη, ψΠογθαβ (Π6 ἀοϑιγιοίίοι οὗὨἩ [π6 Βοβὲ 
Ἰ00Κ ῥΙαςθ, δοοογάϊηρ ἴο χῖχ. 19, ΟὨ]Υ ἴῃ {86 {μϊγά γερᾶγ οὔ (. Τὸ 
τηἰ5 5 αὐ 464, {μδὲ Ἡπῷ 8 ΠΟΥ ΒΘΓΘ α864 ἴῃ {μ6 ΟἹ ἀ Τοβίαηθηΐ 

οὔ τμ6 ρίασιθ οὐ ρίασαθ 01], θὲ ΟὨΪῪ οἰ Σ οὗ [π6 ὑ]ςοβ οὗ {Π6 
ΙθρτοθΥ (00 11. 1, 7, 8) οὗ οὗ οἵμοῦ ἱπΠἘΕδυηηπηδίοσυ ὑ]οθσβ (ΕΣ. ἴχ. 
9)» ἃῃ4 ῬουΪ] 6685 ὁ ἢρβ ἴθ ἱπάθϑά Ἰαϊά οῃ ρίαριιθ 0}]5 ὈΥ {116 
Αγαθῖδῃ ΡΗγβἰοἶδη8, δῦ ἃγ6 Θ408}}Υ οἴξεπ, δοσογάϊηρ ἰο {π6 ἐοβι1- 
ἸΩΟΠΥ͂ οὗ {Π6 ἀποίοπίβ 85 Ὑ76}} 88 πηΐνϑυβα] θχρϑυΐίθῃοθ, Ἀρρ] θὰ ἰο 
οἴου Ὁ] οσβ, θθοδσβθ ἐπ6 ἢν διαφορεῖ σκληρίας (Ὀίοβοογ.) ἀπά 
υἷοόνα αρογῖξ (Ῥ]Π.) Οὐπαρ. {Π|6 ΠΙΔΠΥ ἐθβεϊτηοπΐθβ οα (818 ροϊης 
οὐἸ]οοοά Ὀγ Οεἰβῖι5 'π {πὸ ΕΠ οροδοί. 1ϊ. ». 818. ὙὟ ε τηυβὲ {ποχο- 
ἴοσο {81ῈΚ οὗΓ ἀποίθον ἀἴβθαβθ νι τἢ ἀῃ 1πῆΠαπγπηδίουυ α]σαῦ, θθσαιβ6 
ποῦ {Π6 5]1ρῃιἐοβύ ἔγασθ οἂπ Ὀ6 ἀἰβοονθγθά ἴῃ ἐπ6 ἰθχύ οὔ {π6 ρίαριιο 
ταρὶηρ' αὖ [πα Εἶπηα ἴῃ «6γιβα]θαμ, ἐποαρἢ [Π6 ἀἴβθαβθ οαημηοῦ Ὀ6 
ΤῊΟΓΘ ΡΥ ΙΟΌ]ΑΙΥ ἀθίογπιπθά, 886 [Π6 ναγῖουβ οοπ]θοῖατ68 ἀρουΐ 
ἴι ἴῃ Βομμ14}8 810]. Μοάϊοαβ Ρ. ὅ67 ἢι- -ρροῦ ἫΝ “΄ ρῖνθ Ἵπᾶγρο 

οΟποογηΐησ {π|π6 Ποῦβ6," ραΐ {ΠΥ Βουβα 'ἱπ ογάθυ, δυγϑηρθ (ΠΥ 
Ἰαδὲ ν}}} (2 ὅδπα. χυϊ!. 83), “ τὸσ ἔμου 8}|41} ἀΐἴθ ἀπά ποὶ 1ἴνο," ἐπὰὶ 
ἴ8) [ῃγ 5: ΚΠ 688 8 ππίο ἄθαί ἢ, Ὠδπιθὶγ, τ! ποαὶ [Π6 τηϊγαου]ου8 οἷά 
οὔ αοά. Υ͂. 3. ““Ηδ ἐπγηθα ἢΪ8 ἔδοθ ἰο {π6 ψ8}}, ποῖ 8ἃ5 Αβδὺ 

(Ὶ ΚΙ. χχὶ. 4) ἔγοπι ἀἰβρίβαβασγα δῃά νοχαίίοη, μα “' ἀυγαν ἔγουι ἔπ 
δγβίδηεγ8 ἴο Β6 τηοσο οο]]θοἰθα ἴῃ ρσαγθν" (6 686η.) ΤῊ ΟἸ"α]ά. 
Ὁπάογβίδη 5 ὝῬ “υἰΐο Θγτοπθουθὶυ οὗ [π6 Μ)8}] οὐ {118 βαποίιιαΥ .--- 

Υ., 8. Τὴ Ηἷβ ργαυϑν Ἡοζοικίδῆι ἀρ ρβα]8 ἴο }}18 νγαὶῖς ὑπθῖν ἔἰιο Τωοτὰ 
ΥΟῚ,. 11. 
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ἴῃ ἐγ ἢ ἀπὰ ΜῈ ἃ ροτγίδοι μοαγί, χαϊΐα ἰπ Κοϑορίηρ ὮΝ ἘΠῸ ἱθραὶ 
βίδηά-ροϊπὶ οὔ ἔμ οἷά σονοπαπί. Οὐ ὗσῃ "γα 866 δθονθ ρ. 

182. “Απά Ἠεοζοκῖαϊι πρὶ βοῦθ," ποῖ ΕΝ βιδοδιιβο Ἠθ ταῦϑὲ 
ἀϊθ πη μοῦῖΐ μανίπρ᾽ ἀπ μοῖγ ἴο 116 ΤΏ ΓΌΠ6, 88 “ οβορῃ8 βίαξοβ, Βαϊ 
θοθοδῦβθ ἢ6 νγᾶβ ἴο ἀ16 ἴῃ {πΠ6 τη] 446 οὗἉ ἰ5 1136, μογθαϑ 6 Ἰμοτὰ 
μιά ρῥτοηιῖβοά Ἰοηρ; Ηΐδ ἴο {Π|8 ῥίουθ. 

γνυ. 4--1. ΤῊΘ ῥγαγϑῦ οὗ [Π8 ρίουιβ Κίπρ' ἴ8 ἱτητηθαϊδίοΥ ἢθαγά. 
Βείογε 1ϑαΐδὴ γοξασι θα ἰο 18 ἀνν]]]ησ, ἢ τϑοοῖνθβ ἃ Π΄γῖη6 σουθ- 
Ἰαϊΐοῃ ἴο τϑίαγῃ ἐο {πῃ ρ Εἴπρ' ἀπά Δῃποῦποθ ἴο δΐπι, ὑπαὶ {πῸ Τωογά 
Μ111 Π6Ὰ] Ὠΐπὰ ὙΠ μι [πγθθ ἄαγ8 ἀπά δδὰ βἤθοῃ γϑαῦβ ἴο ἨΪ5 116, 
18αὉ 6 ψν1}} α1]80 ἀβιῖνογ πίτη ἔποπα (86 ρόνγοῦ οὗ [η6 Αββυγίδῃϑ 
δηα φγοίθος «76 υτιβα]θπι, ὙΠΟγθαροι [86 ῥτόρμοῦ τοΐατηβ ἀβὰ 
αοδιι565 ἃ τὰ οὗἩ ἢρ5 ἴο δ6 Ἰα]4 οῃ [6 υ]οοσ, ἴῃ Θομβθαθποθ οὗ 
σθ οι ΗΖθκίδῃ τϑοονθσθά, ἀπά δὲ [Π6 βαιηθίϊπηθ σῖναβ [π6 Κίῃρ' 
αὖ ᾿ἶβ τϑθα δέ ἃ πηγδοι οι 8 βίθη ἴῃ σοηστηδίϊοη οὗ [Π6 γοϑίοζδεοπ 
δῃποππορά ἴο αἶπι.} Υ͂. 4. 2} ἸΓΟΝῺΝ ὙΠ “Απά ἰβαίδῃ μα 

ποὲ γαῖ ροπο οαΐ οὗ {Ππ6 ἴπποῖ εἶιγ,ἢ Σ ἈΣῸΣ ΣΣΣΓΊΣΙ ὝΜΙΤ ἰβ 

ἔπ οἰ οὗἩ Ἰϑανί ἃ ου Μουηί Ζἴοῃ, ΟΥ̓ Ἰποῦθ ΡΓΟΡΔΒΙΥ 186 ἵπποῦ 
ρᾶτὲ οὗ {86 οἷἐγ οὗἩ Τλανϊά; εἶθ σογαὶ οδβεῖθ. ΤῸ {μῖ8 ἰβαὰϑ ἐῃθ 
ΚΚονὶ ΣΙ ὝΣΓ» ὙΠ Θἢ. μ88. Ῥθ θη ΘΓΓΟΠΘΟΌΒΙΥ πηἀογϑέοοῦ οὗ [86 

ἰθπιρ]6-οουτὶ 186 νογὰ ἌΡ ἀδποίεβ ἤθτθ ρυΌΡαθΪγ, ἀ5 ἴῃ χ. 28, 
{Π6 του] οδ8{16, 80 ἐμαῦ {π6 ᾿Κογὺ ὀχ ργθββϑα Ὀγ 4]}} {π6 οἱ νουβίοῃβ 
8. ἃ. ΘΟΥΓΘΟΙΥ ΘΧρίαἰπῖησ οἷοβ8 ; οοπιρ. {Π6 τ πι ΚΒ οὶ χ. 2ὅ. 
Υ. 25. Τηβίοαά οὗὨἩ “Ὁ 5ἰαπ48 ἴῃ 1βαῖδῃ τῆρτν δηα {Π6 νΕΙΥ 

80 1{4}}]6 ἀοδὶρπαίίοη οὗ Ηθζθκίδ 88. γγὴ 2) "ΤῊ ἷς ἐθογα οπαϊἐ εά. 

ΤῊΘ ἀοιογπιϊπαίίοη οὗὨ {ἶπ|6 δἀἀθ ἰὸ {π6 τψνογάβ, “1 ν}} Βοδὶ 
1166, πιδιμθὶυ, “ οη {π6 {πἰγὰ ἄγ ποιὰ 58141]} ρὸ ἰο (88 μουββ οὗ 
{1| 1μογα,᾽ Θηβιιτοβ ἴο Π6 Κίπρ' [Π6 ῬγοχηΪβθα γθοουθῖυ. ΤΈΉΘΓΙΘ ἰ8 
80 οαπαάδίίοη ἔῸὼγ ΗΖ ρ᾽ 5 δββουίίοπ, ἐπαὶ “οπ ἐμ6 {π|γτὰ ἀ Αγ 
ΤΩΘ8Π8 ΟἶἶθΠ ἃ ΨΘΕῪ 5Πογΐ βρᾶσθ, ἐμαὶ 18, οὗ βϑνθσαὰὶ σγθθῖβ. ΤῈ 

1 ΤῊϊ9 παγγαίϊνο 8 δυγαροᾶ ἱπ [8. χχχυ! 4---6, Ιῃ ν. 4 (δ6 
Ρδγίϊου αν ἀοἰθγπιϊπαίϊοι οὗ [π6 {1π|6 οὗἉ ρτγϑηύίηρ' ἴ8 ργαγυοσ, 'π ν. ὅ {π6 
ψογ8, “ θ6 8014 [ νν1}} μ68] 1866; ου. {86 ἐμῖτα ἄἀδγ ἐῃοὰ 888] ρὸ ἱπίο 
1Π6 Βουδθ οὔ πο 1μογὰ,᾽" ἀπά ἴῃ ν. 6 {πὸ νγογ8, “" 0 τηΐηθ οὐσῃ βαΐζο ἀπά 
ἔον (μ6 βΆ οὗ τιν βογνϑιὺ Πανὶ," δγὸ οιηϊἰο4. Βοβίάθβ, νν. 7, 8 οἵ 
οὐ παγγϑίϊνο δγθ ἴῃ 1βαΐδῃ} ρ᾽δοθὰ δ (μ6 οἱοβθ οὗ (6 δμιδρίθυ, δέϊοσ 
ἩΖθίδΒ βοπρ' οὗ {πη Κϑοῖνμρ, τ ΒΘ 18 ἑμθγο ᾿πβογίρα (νυν. 21, 22), 
δηᾷ νν. 8--- 1], νυ ΒῖοΒ παγγαίθ {6 τηϊγδοι]οῦβ βρη, ἄγ {6.6 οοῃβίἄοτ- 
ΔΌΪΥ δου ἀρϑᾶ ἱπ νν. 7, 8. 
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Ράϑβασθ Ηοϑβ. νἱ. 2 ἀ068 ποῦ ῥγονϑ {18 ργϑίπαβα υβϑᾶρθ, ον ἐμοῦα 
ἴδ βίδα 8, “( Δἴἴδυ ἔνγο ἀδυβ" δηὰ “οῃ {π6 {πιτὰ ἄγ." ΤῊΘ ρῥγθ- 
βιηρίϊομ, [παι Ἡοχοκίδῃ οου]ά ποὺ μᾶνο θθθ 8016 δοίιδ!]} Υ ἴο ρῸ 
ἴο [Π6 ὕθιῃρ]θ οἡ ἐπ {πἰγὰ ἀαΥ, τοϑίβ ῬΑΥΪΎ ὁπ {π6 ἀθηΐαὶ οὗ 
ΘΥΟΙῪ ἀΘ μη 6 ρῥγθάϊοίίομ, ραγν οα {Π6 ΘΥΓΟΠΘΟΙ8 βθαπρο αι 
ἰμὰὲ 6 τνγᾶβ βοὶζβά ὈγῪ ἴμ6 ρίαρῃθ. Υ. 6. ΤΊ]Ι6 δῃποιποθηηθηΐ, 
4180, ἐπαὶ πὸ Ἰμογὰ που] δαὰ Πἤθθῃ γϑαγβ ἴο ὨΪἷ8 116, γγϑ σδπποῖ 
ψ 1Π6 ταἰοπα] 85 ἰἀΚ6 ἕο 6 ἃ υαξῥοϊγζιηγν 6 θυδηιέι, ὈΘΟϑα 86 
ἀοβπῃῖα βεαίθιηθῃβ οἱ {1π|8 ὈΥ ΠΟ τηϑϑῃ8 Ὀθίοηρ' ἴο 0 ἱπῃροββι]- 
Ἰ165 οὗ ργόορῇβογ. Οτ [18 βθοοῃά ἢ8}} οὖν. 6 φοῖῃρ. οἡ σίχ. 84. 
-Υ. 1. ΘΌΝΩΙ τρϑη Ἰὰπιρ οὗ ἤρϑ, φαΚο οὗ 8, παλάθη, ἴτοτα 

--« 

-ολρ ἴπ τὐλῶπι σοθσίέ ἰάψιιθ γοξιιαϊοτὶ ἤόγηια. Οοταρ. οα ἔμι68θ 

ἤρ-οακο5 ΕἌΡοΥ. οα Ἠδιτ.᾽8 ΒΘ0Ό. 1. Ρ. 889 ἢ, ἀπά (168. ἐΐό8. 1. 
811. Οχἡ [γι 866 Οἢ Υ. 1. Λε [Π6 οἷοβθ {πὸ δυβηΐ οἵ ἢ15 

ΤΟΘΟΥΘΥῪ 8. ᾿πητη θα ἴθ ἀρροπάθα ὈΥ ὙΠ: 10 8. Ῥοββίθ]6 ἐμαὶ 

188 Ῥγν 016 σϑύβθ Ὀϑίοῃρϑ ἰο {π6 οἷοβθ οὗ ἐοΐβ παυταϊῖνθ αἴδοῦ υ. 11, 
[μὰ 1π6 ῥγορῃβὲ ἤγβε ργθβουι θα ἐπ πιθδῃ8, αἴθ μ8 μδά σίνβῃ 
π6 Κῖπρ' 1π6 ταϊγδοι οι βρη τθοογα θα ἴῃ (Π6 [Ὁ] ονσίπρ νθῦβθβ. 
5611 [15 ἀββατηρίϊοη 18 ποῖ οογίαϊη, δαὲ ἴδ τηΔῦ τ 6488] ριοθα- 
ἘΠΕ 6 αββϑαπιθά, ὑπαὶ Ἡ ζεκίαῃ ΟΠ] δον ἐη8 Ἰὰπιρ οὗὨ ξρ8 γγᾶ5 
ΡΓοβουῖ θα βουρῃῦ δηά 4180 γβοϑῖνϑα {Π8 βῖσῃ αϑϑασίηρ ᾿ἶπὶ οὗ [ἢ 9 
ῬΓΟΙΪΒ6α Γθοου θυ. 

γυ. 8--11. ὙΠ 15 βῖρῃ (ΓΜ ΘΟΏΡ. οἢ χῖχ. 29) οοηϑβἰβίϑα ἴῃ {Π9 
ΤηϊγδοΌ]οι5. τούτη οὗ [π6 βῃδάουγ οὐ [6 Ἃ141-01αἰ8 οὗ ΑἢᾶΖ, 
Βθοδιβθ Η 6ζοκίαῃ, νβθη (86 ομοῖοθ δίνῃ [Π6 ρΓΌΡΤΘ85 ΟΥ̓ χ6- 
βῖ688 οὔ τΠ6 βῃδάονν ψψὰ8 Βιαπίθά, 8.8 ΤΟΥΠΊΘΙ͂Υ {86 ομοῖοθ Ὀδίνγθθῃ 
ἃ βῖρῃι ἔτοιη ἘΠ μοίρῃ δῃά ἃ βίρῃι ἔτοτα ἐμ ἀθρίἢ νγα8 ρίνθη ἴὸ 
ΑΒαζΖ, ἀθοϊβα ἴον 118 ἕβρυβθ8. ΤῊ ρἢγᾶβθ ἩΠΕ Γ ΟΣ (ἐβ[6 08 

οὗ ΑΠΑ2,᾽ 15 ββεύῃμδρβ βοϑιοο Υ ἰο Β6 πἀπάογβίοοα νίἐῃ Εἶ16 ΧΧ,, 
ὅγγ., δῃά ΦόΒθρ". (Απ|. χ. 11, 1), οὗ ἐπ6 βίβρϑβ οὗ βίαϊτβ οὐ οὗ ἃ 
βίδιν ἴῃ {η6 ρᾷ]δοθ οὗ Αμδζ, ψ 10}, 88 Μαγθπιὶ (ΑΡΠΑ]. νοι ἄθῃ 
ϑοπηθιαῆγθῃ ἀθ ΑἸέθη. ὨρΖ. 1771 Ρ. 86 [.), ἀπά οἴμιϑὺβ ἀββιαῃηθ, 

1 ΑὉ 81} δυθηίβ ἔπ ἰγδηβροβιἐΐοη οὗ (μο86 σθυύβββϑ ἴῃ (ῃ6 παιτδίϊνο οὗ 
Ἰβαϊδι ἰο τ86 θπᾶ οὗἩἉ Π6 Ἄοἰδρίου μ88 (8 στουῦπά ἴῃ ἐΠ8 ἔΌΓΙΠΘΓ δβϑυμῃρ- 
ἰΐοῃ, δα οδηποὶ Ὧθ βοὺ ἄονῃ νἱἢ ἴ6Βθῃ. πιογ Υ [0 1Π6 δοοουπύ οὗ ἃ 
ὑγδηβουῖθοῦ, 70 ΤΔΥ πᾶν οτητ θα 1 1ᾳ (88 τροῶυ ρ]αθο ἀπά δἰουιναγὰβ 
Δρροπάβά 10. Το 218ὲ νϑῦβθ οὗ [βϑῖδῃ τηδν δου ΘὨΣΘΟΥ βιδηά δύ (Π0 
Θῃᾷὰ οὗ {Π|ὸ ομαρίδι δἴνοσ (μ8 βοηρ' οὗ {πδη κϑρίνίηρ ; {π6 224 νϑγϑθ οὐΪΥῪ 
ΒΘΘΙΏΒ [0 1ΤὴῺ0 (0 ἢαγὸ θαθη Δρροῃάθα δἰϊογυσαγβ ἤγοση οὐχ Ὡ ΔΙῚ ΒΡ ΥΝ; 

Η 
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88 80 οοῃδίγαοίοα, ὑπαὶ δὲ τ βϑίηθ {ἰπι6 {πμ6 βῃδάοιν οἵ ἂπ 
οδ]οοξ, ρουθαρβ οὗ δὴ οὔθ! 8ικ, ἈΠ] πρ' οἡ ἴδ ἱπήϊσαϊθα ἐπ 6 ΠΟΌΓΒ, 
δῖ ἀθῃοίθβ ργοθαΡ]Υ, ἃ5 πιοϑὲ σροϑβίζοσβ [0] ον ίηρσ [π6 ΟἸ8]ά. 
18ῖπκΚ, ἃ ῥσοόρϑὺ ἀ14]-ρ]αῖθ, μοι ΑἸ δ Ζ παῖριῦ πανο τοοοῖνθα ἔτοπι. 
Βδρυ]οηΐα, 6 γΘ βπ-418]5 νοῦ ἰηνοπίθά (Ηετγοά. 1ϊ. 109), [16 
παΐαγο οὐ ψ μῖς ἢ, πον Ἔν σ, 88 ποι μίηρ ἀο πε οδπ 6 6] οἰ 6α ἔγοπι 
186 ἰοχὲ, τησβὲ σϑιηδῖπ ἀπάοιεοσιηϊηθα, παπΊ6]γ, ἩϑῦΠοσ, 885 ΕΒ. 
ΕἸ ΟΒοπιδσ 'π ατούϊαϑ ὁπ ἐπ ραββᾶσβ {πίη 8, 1: οοηβιβίβα οὗ 
ἃ ΠΘΙΩΙΒρἢΘΥΪοα] ΘΑ ἴπ ἃ ἰουϊζοηέαὶ βαθαῦθ βίοπθ, ργου θά 
πὴ ἃ ῥπομιοπ οὐ ἱπάοχ ἰπ ἴπΠ6 πη 416, [ἢ6 βιδάουν οὗ πο ἢ 
[6}] οἡὐ αἰ δγθης Π1π68 οὐδ ἴῃ [Π6 ΒΟ]]ονν βατίδοθ, ἴῃ (Π6 ἴσῃ 
οὗὨἉ τῃ6 8ι1η-414]85, μοῦ Ὑ᾽εγανῖα8 6411 Ποηιϊονοϊζιπι, ἀπ 1ῃ 6 
ἱπνυθηέϊοη οὗ νμΐοι μ6 δβογῖθεβ ἴο (μ6 Ομαϊάθαῃ Βογοβυβ'ὶ (46 
αγολίξ, ἴχ. 9 οὐ 8 σαί. ϑοδηποῖα), οὐ θέ μου ἴὲ οοηβίβιθα (ΗΠ|Ζ.) 
ΤΉΘΙΟΪΥ ἰπ ἃ νογϊοαὶ ἱπάθχ (γνώμων) βαγττουπαθα ὈΥ͂ ἔνγοῖνθ οοη- 
οθϑηξεὶς οἶτο]ο8 (πόλος), οὐ π᾿ ἂῃ Οὔ 6] 15.-Π|Κ Ρ1}]ὰγ δὲ ἀρ ἴῃ δη 
ΟΡθῃ οἰοναιθα ρ͵δοθ τὶ ϑποίγο!πρ' ϑῖθ 08 οα μοι 186 8πδάουν 
[611 (Καθ...) ὙὉΤμο ἰαβὲ γίθνγ Ἀρρθᾶῦβ, ἱπάϑϑά, ἴο οουτοβροπά 
ταοϑὲ στ [Π6 τγουάβ οὐ ἐἶἰθ ἑοχί, ἐπουρῃ ΓυνὉ ΤΑΔΥ νΟΥῪ πε 6] 
ἀθποίθ θυ ΪῪ ἀοσηθοδ, διὰ ἴῃ ἃ νϑγϊοδὶ ἡ ΠΟΙΠΟἢ Ὑ7Θ ἸΠΔΥ 430 
ΒρΘΔΚ οὗἁἉ {{Ππ ροὶπσ ἄονγῃ δά τοϊαγηίηρσ οὗὨ ἴῃ βῃβάον. Τὴ 
ΓΝ ἄορτθοβ ἀδποίθά ποῖ τ μο] μοῦσβ, ὈαΣ πιιοῖ Βμογίαν 
ῬοσίοΠ8 οὐὨ {ἰπι6, 88 {Π6 14] οουγεβροπάϊηρ ἰο [π6 νγογά8, “ἐ 888}} 
186 Βῃαάον ρὸ (ἔὈσυσαγ}) ἔθη ἄθρτϑθβ οὐ σὸ Ῥ86Κ ἔθη ἀθργθββ᾽ πγαδβὶ 
μᾶνθ Βαα τῆοσϑ ἔμαῃ ὑπ Ὁ Γ᾽. Νον, νὴ τορατά το [86 
ταίγϑοὶθ 1861}. 1, ]1Θπίμα] (ἀ. σαΐο ὅδομο 4. ΟἸθηΡ. ἴχ. ῥ. 422 8.) 
[ιῈ8 Βα: 8! οἴου] ῥχονθά ἐμαὶ ἔθ ἰοχί ἀοβθβ ποὶ τϑααῖγα {Π6 
ΒΒ ἴοη οὗ ἃ τ ΡΤ ββῖοη οὐ {116 5ὰ ΟΥ ἃ τϑυϑύβίοῃ οὗ [16 τὸ- 
ἰαϊίοη οὗ [π9 ϑαγίῃ, δ8 {π6 οἰνασοι ἐδίμοτβ ΕΡΗΓ. Κ'γγ., “4600 
οὗ Εἰάεββα ἴῃ Ερῆν. (Ορρ. 1. Ρ. 808), ΤΠοοά., ἀπά τπϑην οὐ 8 

1 Νοὺ {86 οοἰοδγαίεα Ηἰβίουίδη Ῥαξ δὴ οἱἄβ πιδι μβαπηδιϊοίδη οὗ (818 
ΠδΙΩΘ ; ΘορΡ. Μαγιϊπὶ, ΡΝ]. ν. ἃ. βοππϑηπῆγ. ρ. 40 8, ὙΤΒοτο αἶβὸ 
Ῥ. 48 Β΄. 18 Ἰουπά 8 ἀοβογίριΐοι οὐ {86 ἐἰπι6- ρΡίθοββ ἱπυθηίθᾶ ὈῪ Βογοβυβ, 
Δηὰ ἀτανίηρβ οὗὁὨ ὑμθπὶ δῇϊου βοπιθ οἱἃ βρβοίπιθμβ ἄπρ' ἋΡ ἴπ [(Α]γ. 
Οεβθῃ. (Οοιηπι. οπ [5. 1, Ρ. 988) ΘΥτΤοπθουϑΥ βᾶυ8, ἰμδί {818 Κίπα οὗ 
Βθ:- 41118. νγὰ8 9 8]]16ἃ σκαφίς οΥ ἡμισφαίριον, ἀπ (παι ὙΊ γανίαΒ Δβογῖ 68 
{δοῖν ἱηνοηίίοη ἰο {86 ΟἸαϊἄθδῃ Βδγοββ. ΕῸΓ Ὑιϊγανία8 888 ἰ.6. 
Ἡονιϊογοϊδιηι ἐασαυαίμπι ἐα φμαάγαϊο αα ὁποϊίπισψιια φμοςίβιπι ΒεγΟϑιι8 
Ολαϊάαει.5 αἰοίξιν" ἐπυεηΐεθο; ϑοαρῆξη εἶνε ποηιίϑρλαονίνηι. Ανιδίατολι 
ϑαναΐμϑ. Οπ [88 παίατθ οὐ [88 βόδρῆδθ ἱπνυοπέθαά ὈΥῪ Αἰ βίδγομιιϑ Θοτηρ. 
Μαγίΐηὶ ἱ, ῥ. 4. ρ. 98 ΝΞ 
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Ῥε ον, μας ΟΠΙῪ 8836 γ8 ἃ τηϊγδοιουιβ γθοθϑϑίοῃ οὗ ἔπ6 βμδάουν, 
'μ οχραπίίοπ οὔ ν ΐοἢ, μόνου, γα ἀο ποὺ πϑοᾶ {Π6 μγροίϑβὶβ 
οἔ ἃ τίϑίπρ' ἀπὰ 5: πκίηρ, ΒΥ πιϑδη8 οὗἉ δῇ θαυ ]ῦδκο, οὗ [π6 θΟαΥ 
βαῖ οαϑὲ ἘΠ6 Βῃδάου ομ ἴΠ|6 βίθρβ, θαΐ ΟὨΪΥ [Π6 δββατηρ (οι οὗ ἃ 
πὐγἈ Ό]οτι8 τοίγαοϊοη οὔ [Π6 βιῃ 8 ΓᾺγ8 οἰϊδεοιοά Ὀγ ἀοἀ δἱ [86 
οΒίγοδίυ οὐ (86 ργορἰιοί, Ὁ τ μῖοι ἐαἰπὶ δπαϊορσίθδ ὁοοὰγ ἴῃ ἐἰϊθ 
808] σοῦΓΒ6 οὗ παίπγθ, 88, [Ὁ 6 χϑτΊ 016, [86 ρῃθποίθθποη ααοίοα 
Ὀγ 8}} Θχροϑβίύογβ, ορβοσνθὰ ἰῃ [ῃ8 γϑαῦ 1708 δὲ Μείζ ἴπ ᾿μοϊῃγίη- 
δθη, ὈῪ 116 ῥὈΥον οὗ {Ππ6 πιοπαβέουυ ἔμογθ, Ρ. Βοιηα]α πα οἴμογβ, 

μδηηοὶγ, [μαῇ {Π6 βῃϑάον οὗ ἃ βιι- 18] νγομῦ Ῥδοκ δὴ ΠΟῸΡ διά 
8 41} 

γν. 12---19. Ατὐτῖναὶ οὔ {π6 Βαρυ]οπΐδη ἀπ ρα 5884ογ5 οὗ Μοσο- 
ἀλο-Βαϊδάδη αἱ “}6γυβα]επι, οοταρ. 18. χχχίχ.---.ν. 12, 18. ΤᾺΣ 

ἐσ “ΔῈ ΈΒαΐ τἴπ|ς,᾿ θη Ηθζθκίδῃ νγὰ8 γθοονθγθά ἔτοτα [Ἷ8 εἰοῖκο 

Ὧρ88, Μογοάδομ- α]αἄδη3 15 [ῃ6 βᾶτηθ ἃ8 νν6}} ν ἢ {Π6 Μαρδο- 

Ἴη οατ ἰοχὲ ἐμ τϑρτθβ8 οὗ {Π6 βῃδάου οὔΪν 18 Ἱπδπεϊοποᾶ, 88 ἴῃ [5. 
ΧΧΧΥΙΙ 8, αὖ (μ6 Βερίὶππίηρ. ὙΒοπ, ἐμογοίογα, ἰδ 18 [μ6γΘ βαὶἃ δρδίῃ, 
"'δηᾶ {86 Βπη τοἐσηθα θη βίο ρ8 (ἀθ 6: 668),᾽, 16 ἰΒ οὐνίουβ (μὲ ΒΥ ἃ ἀβυδὶ 
τηΘἰΟΠΥΤΑΥ͂ σαιιβα ὉΤῸ ο)εοίιι, [μ6 Βιῃ 18 παιηδᾶ ᾿πϑίθδᾶ οὗ [8 βῃδαον οὗ 
[86 Βιπ᾿8 ΤῪΒ [ἈΠΠἸπρ' ὁπ ἐμ6 4141, ΤΏΘ᾽ γατίουβ ορίπίοπβ ϑοποογηΐῃρ' 
1818 τιῖγδοῖθ, τ ΒΙοἢ 885 θθθῃ τα γ Βῖ08}}0 Θχροιπᾶθᾷ ἰπ ἃ παίαγαὶ ΤΥ ;: 
186. γδίϊοπ βί8, 866 ἐπ Οδτρζον. (Αρραν. ογίϊ, Ρ. 851 8.., Βομιαϊαὲ το, 
Μαίβοιι. ρ. 684. 8'., 1 1]Π1ΘπΒΑ] 1. Ρ. 4. Ρ. 414. δ΄, ἴπ 1π6 ὀχορού, ἨΔΡ. 
οῃ πὸ Ρδββδρθ, ἴῃ ὑϑβθη. Οὐπημι. οἡ [5. Χχχυῖ!]. 8, ἀπά [86 νοῦ ἐμ θγθ 
ααοίεα, 

2 80 18 118 Βαργοπίδη Κίπρ ο6]16ἃ, 18. χχχίχ. 1, τὴρ5 ἩΠΡῚ 

ἷπ ΟΣ ἰοχί, ὁπ ἐμ6 Θοπέγατυ, ΒΥ ἃ ἐγ φαθμε!ν Θοουνείμρ, ΘΒΒΏρΡΘ οὗ ἐπ 
Ἰαθ᾽818 ἜΣΧΡῚ ΤΙΝ. [π 960]. 2 ἩΤ ὁοοῦγβ δίουρ τὴ! δε δΒ 

ἴδιο πᾶπιθ οὔ ἃ ΒΑ γ]οπίδῃ ἴ4οἱ, ρτ ΒΘ Μαγβ (οοπιρ. 6168. ἐΐ68. {. 818), 
8 ἴπ βΈΠΟΓΑΪ ἈΠΊΟΠρ; (Π6 ΑΒβυτῖδηβ δηα ΒδΡΥ]ΟηΐΔη8 [86 Πδτη68 οὗ (86 
Βοὰβ ἃτὸ οὔΐοῃ Το μπα τϑροδιϑᾶ ἐπ (μ6 πᾶπιθ8 οὗ Κίηρβ δπᾶ πο Ὁ ]68 ; Θοπαρ. 
668, Οοπηπα. ου 18. ἱ. Ρ. 381. ΑΥ 41] ουθηΐβ Ῥ. γ. ΒΟ ]θη᾽ Β θυ ρ]δπδ- 
ἰΐοη ἰδ ἰο Ὀ6 ταὐθοίθα, δοοογάϊηρ ἰο τ πιϊοῖι ΤΙΝ ΕΞ 9 ποτ οἷ 

Ἀοπιμησιῖμθ, ἀπὰ ΧΡ το οὐὖον; ὧδ, λοπιο ἰανιδαίιια. Οοπιρ. οἱ 
86 οοπίταγυ ΚΙ οἰ ποτὲ ἰπ ἐμ Ὀογρυβομβθη Βεϊγάρθη 1, ρ. 214 8.--- 
(θβοῃ, ἐΐσϑ. 11. 818 τίβμθϑ ἰο ἄογῖνϑ ὙΠῸ “ ϑιΐγρε Μονᾶ, Μυνι, 

{κα εἰ πιοτίεπι δὲ σαδάοηι 8ἰσηϊοαί. ΧΡ 86 ἰαἸκοθ, 1.6. 1, 226, ἰο 

Ὁθ οοηἰγαοίοα ΠΌτα ΓΝ Ὦνα σωΐ Βοὶ εθὲ ἀοπιῖημι5, δοοογᾶϊηρ᾽ ἰο  ΐ ἢ 

ἴδε τθθὶκ πᾶπιθ Μαρδοκέμπαδος τιᾶγ, πίι ΚΊοϊ ποτὶ ἰ.ο. ῥ. 218, Β6 6Χ- 
Ρἰδἰποὴ ἔγοπη ἸΝ 2 ὙΤῸΩ ομὶ Νοῦο ε8ὲ ἀοπιΐπιιδ. 
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κέμπαδος ἴῃ {Π6 οΔη. οὗἉ Ῥιο]., 85. ὙΠ τῃ6 Μογαάδοι Βα] άδη68 οὗ 
Βοτοβ. ἴῃ Ῥο]γ}ι. ἴῃ ἰδοδὶϊ οἴνοπι. ἀγπι. Ὁ. 19, δῃὰ τοϊστιϑά δοοοσά- 
ἴο ῬΙΟ]. ὕνοῖνθ γϑαῦϑ, 721----Ἴ09, ἴῃ ΒΑΌΎ]οθ Ασοογάϊηρ ἴο 
ῬοΟΪγῈ. δἴζοσ [86 τηυγάον οὗ Παρίδοε (οΥ «4 ρ868) 6 δββιηιθά ἴο θ6 
ἱπάθρθπάθηξ βονογεῖρῃ οὗ Βδου]οηΐα;; θα νγα8, δδυ βὶχ τηοη 8, 
βἰαίη Ὀγ Εἰΐδιιδ; Ὀπὲ ἔμ Ἰαΐίου ασαῖὶῃ, ἴῃ ἢπθ ἐπϊνά γοὰν οὗ [18 
Ταῖρη, ψ͵88 βῃράποα Ὀν Θοηηδο θτ Ὁ δπά σαντα ἴο Αϑϑυσγίἃ, 
ὙΒΘΓΘΌΡΟΩ ϑϑππδομουῖ Δρροϊπίοα ᾿ιἷ8 βοὴ Αβογάδῃ (Ἐβαγιδά- 
ἄρῃ) Κίηρ οὗ Βα γ]οπ. ΤῈθ »ὈΦ 5 οὗ οαν ἰθχῦ ἔῸσ τ Νὴ 

1 ΤῊ ἰΔοπειν οὗὐἨ Μογοάδομ- θα] δάδῃ σι Μαγἀοοοπαρδᾶυβ 18 ῥὈγοιΥ 
δ πογα ν δοκπον]οᾶροα ἴῃ τηοάθγῃ ἐἰπιθ8, τυ ΒΘΓΘδΒ 18 Ἰάϑπ ἐγ τι (ἢ (80 
Μαγυάδοι Βαϊάδπϑβ οὗ Βογοβὰβ μ88 θθθὰ ἀθηϊθᾶ Ὀν πον (Ἐ. ὟΥ. ἱ. Ρ. 
128 δᾶ 286 ἢ 11. ῥ. 100) ἀπᾷ Ηϊζὶρ' ου 18. χχχῖχ. 1 ου οΒγοποϊορίοδὶ 
Ῥτουπᾶθ, ψ116 ΚΉΟΡ6Ι οα 18. χχχίχ. 1 πιδϊ πίδὶ πβ (ῃ6 ἰδίΐθνὺ δηά ἀϊ8- 
Ῥαΐο8 {86 ἔοτπιθσ. ΚΟθΘΙ τ ΒΟΥ τηδἰ ἰδίῃ ἴῸγ ᾿ΐβ ορί ἴοι ἐμ6 10} 
δρτοθιηθπΐ οὗ [8 πδπ|68 (1π Βοτοβ. 8πᾶ {86 Ὁ᾽0]168] ἰοχί); Ὀὰΐὶ θα Β6 
αἰϊοπιρίβ ἰο ῥρσονυθ ἔγοπι [8. χχῖχ. 2, οοπιρ. υῖδῃ 2 ΚΙ. χυἱ]. 18 ἔ,, ἀπά 
2 ΟἸγ, χχχὶϊ. 2ὅ---81, ἐμαὶ (π6 δυτῖνϑὶ οὗ ἔθ Βαρυ]οπΐδη απ θαββδάογβ 
Αἱ Φογαθαίοπὶ [8118 ἴῃ [86 γοὰρ 1708, 'ἴπ πίοι, δοοογάϊπρ' ἰο Βδγοβαβ, 
Μογοάδοϊ- θαϊδάδῃ γεϊριιθά, τ βογθᾶθ Μαγἀοοοπιραάιβ γγὰ8 Εἰπρ' Ποτα 
721----Τ09, [86 πηίθηδθϊθπθβϑ οὗ (Π18 ἀγρυτϊηθηὺ 18 ΘΆΒ1]Υ βῆονῃ. 186 
ψΘΙΒ68 αποίοα ἔγοτη ΟΠ γοηΐοἾ68 οοηίαῖπ ἃ ΒΌΠΙΙΩΔΙΎ οὗἨ ἐπί ὙΠΟ ττδ8 
ἴο Ὀ6 οοτηπηυπίοαἰοα οοποογηΐηρ ΗΘ ΖΘ ΚΙδἢ, ἔγοτη τ δῖ οα, Βουγανοσ, 10 ἀ068 
πο Ό]]ονν ἐμαὲ (86 δοὶβ οὔ [818 Κίηρ' Βογα Ὀγσουρμι ἰορϑίμον γγογθ 811 ρδῖ- 
Τογιηθᾶ ἴῃ (86 ἰπίογναὶ δοίνγθοη 8 βίο κπθβ8 δηά {6 δγτῖναὶ οὗ (86 
ΒΟΥ ]οπίδπ θα θᾶ88 0. ΤῊΘ οἰγουμηβίδῃοθ αἷ8ο {πὶ ΗθΖοικῖδῆ μονα 
[86 διῃ θΑΒΒαοΥΒ μΐβ συμ] ὑγθδϑαγυ, (86 δἰϊνοῦ δπᾶ ροἱά, (Π6 ΒρΙ θυ 
δά {μ6 ῥγϑοίοιβ οἱϊ, ἷ8 σῖβ 016 δγιθοῦγυ, δηᾶ 8}} {παὐ νγ88 Τσππα ἴπ Βἷ8 
ἰγθδϑυγοϑ (ν. 18 δπᾷ 18. χχχῖχ. 2), ἄοϑβ ποὺ ᾿πιρ]γ μᾶὲ ἢ6 τησδί δνθ 
Ῥδθη ἴπ ροϑββοββίοῃ οὐ ρυθϑίου ἐγβθιγοβ ἃπΠα ρου ῦ ὑμδπ δ6 οου]ὰ Πᾶγθ 
μιδᾶ ἴῃ ἃ γϑαῦ οὐ {ν)7ὸ δῇζον [π6 ἀδραγίαγθ οὗ βϑμηδοβοῦῖθ ; ΘΟΙΏΡ. ΟἿΓ Τα- 
τηΔΙ 8 οαν. 18. Βαϊ (86 δτεῖναὶ οὗ (μ6 ΒΥ ]οηΐδπ τη θΒΒΔΟΥΒ τιπϑί 
ποῦ ἔογ {μῖ8 γϑϑβοὺ Ὀ6 ρ]δοθᾶ ἰθῃ υϑαγβ δον ΗθΖβϑκίδ᾽ β Βίοἴκ 85, 
Ὀδοδαθο ὑμ6 0 ἀββίρηθαὰ 88 ([Π6 οβίβῃβι 016 οδ᾽θοί οὐὔἁἩ ἐμὶν ταϊβϑίοι ἰ0 οοη- 
δτδιυϊδία {πὸ Κίπρ' οη ἷβ γβοουθσυ (ν. 12), δῃᾷ δὐ {86 βϑιλθ ἔΐτηθ ἰὸ 
Θηααΐγθ Θοποθγηϊηρ; (86 τηΐτϑοῖο οἵ {π6 τθοβθββίοη οὐ [86 βιιδᾶουγ οἡ {86 
βαῃ- 418] οἵ ΑΠὰ (2 ΟἾν. χχχίϊ, 81), δῃ οδήθοῦ νοι ΠΠΘῪ οου]ὰ ποὶ 
Ῥγϑίθηα ἴο βδνθ ἰθῃ Ὑϑδγβ δῇϊυ (88 ανοπί. ΤῸ τοὐθοί πῖθ ΚπΟ06] (818 
ΒΙβίουο8] βίδύθτηθηΐ 88 ἀπ] βίογϊ δ] 18 ἀπου (1681 οαρτῖοθ. Α8 ὑπὸ Βδργ- 
Ἰοπΐδῃ ἀπιραββδάουβ δᾶ Ὀοβί 468 (18 οβίδηβι "]6 ο᾿)θοί ἃ 58{1}} τσϑῖρ μί1ο 
οῃ6, ἴῃ ἴδοί, δοοογϊηρ; ἰο ππίνογβαὶ ἀπᾶ ἀπαουδίρα! Υ οογτθοῦ οοπ]θούατθ, 
ἴο ἴογπι δῃ δ᾽ ]Ἰδηοθ ὙΠ ΗΘ Ζο κί, ον δὲ 1θδϑὺ ἐο βθθκ 18 ἔγίϑπάβ81ρ ἴῃ 
ογᾶθν ἴο ρϑίῃ ἰπ Ἠΐπὶ 1 Ῥοββί]β ἃ βαρροτὺ ἀραϊπϑὲ ἰμ6 Αββυσίδῃβ, τθ 
ΤΑΒΥ͂ οοτία ]Υ Ρἰδοο ὑμῖν ἀυεῖν δὶ πού θαΐοτθ {Π6 ἀθραγίυγο οὗ β'ϑηπδομοτῖρ, 
Ῥΐ αἶβὸ ῃοί Ἰοπρ' δέον δ, δῃᾷ γγ Ὀοἰΐθυβ γγχὸ Β84}} πού Ὀθ ΤᾺ δβίγαυ, ἰΐ 
τῆΘ ΡΪδοθ 16 ἱπ [6 γϑᾶῦ 710, σβθῃ Μογοάδοξϊ- να] δάδῃ, ἴδον (86 δπηΐδῖ- 
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ἴῃ ἸΙβαῖϑἢ 18 δ 4}} ουθηὶβ οἰϑατδῦ, δ που ρἢ [Π6 γϑαδίηρ οὐ 1βαῖδἢ 
ἴΏΔΥ δ6 οΥρίηΑ] : ὁπ. {Π8 ΘΟΠΕΓΆΓΥ [ἢ ὙΓΤΊΓῚ οὗ οὐ ἰδχὺ ἀρρθᾶγβ 

Ἰδαίου οὗὨἉ {πὸ θοϑί ρατί οὗ ἐμθ Αββυσίδῃ ἀστὴν, δᾶ (86 ξαϊγεβί ορρογίπηϊέν 
οὗ τονοϊεηρ, δΒ 86 ἰῃξθηάοα, ἔτοπλ Αβδυσῖα, δηὰ ορυϊουϑὶυ τῖ (818 
ἀεδῖρτι βουιρ:!! (μ6 ἐγθπαβῃῖρ οἵ Ἠοζοκίαι. Νονν, 88 δοοογάϊπρ' ἰὸ (86 
«δποη οὗἩἨ Ἐ(0]., Μαγάἀοοθιαραάυβ νγὰβ δ {{|8 ὑἰπιθ 8}1}} α]ΐνϑ, {μθγ9 ἰβ 
ποίμϊηρ ΟἹ ἐδὴ8 8:46 ἰο ἰηάδν ἐμ :ἀοπεϊβοδίίοη οὔ Μογοάδοι- θβαϊδάδῃ 
ἢ Μαγαἀοοοιηραάσβ; Βαΐ νῖτῃ τοραγά ἰο {86 ΘΒ γοποΙορίο8] αἰ Βθγθηοα, 
οη δοοουπέ οὗ νος ΗΙέΖ. δπᾶ ὙΊη. ἑακὸ (86 Μογυάδοι Β., τηϑποηθά 
Ὀγ Βοτοβ., ἰο Β6 ἀϊβογθηὶ ἥοσα οὺν Μογοάβδομ- βαϊδάδη, ΗἰΐΖ. ββρθοΐδ!ῦ 
Ὄγροβ, ἐμαῇ ἵπ ῬοΟΪγ, Μογοάδοι Β. νγἃ8 β᾽αἷπ Ὀγ ΕἸ1Όυ8 αἴεν ἃ τοῖρη οὗ 
ΒΟΔΥΌΘΙΥ δἷχ τηθηί5, δηα δραϊπβὲ (86 Ἰαύίοῦ δραίῃ ἴπ ἐμ {μἰγὰ γϑᾶτ οὔ 
18 σοῖρυι, Θθηπβομουῖ ἰοοὶς (86 ἢ6]4, 8ονν Ηἶπι, δῃᾷ δρροϊπίθα ἢΐ8 οὐαὶ 
Βοη Εἴηρ' οὐὁἨἁ Βαῦγϊίοη : θυΐ ἐμαὺ ΕἸΤθυ8Β ἴθ ἀπαποβεοπδθν {μ6 ΒΘ] ῖΡαΒ, 
ΒΟΒΘ ταῖρι (86 οἄποη ᾿Κουσίθα ϑίδίθβ δὲ ἐῆγθθ γϑᾶτβ, δῃᾷ ἀδὲθβ ἔτοτι 
{6 451} γϑᾶῦ δον Ναροπβδϑαν, ἐμδὲ 18, ἀῸπι ὑπ0 γϑδὰν 708.---Ηθτὸ 
Ἴδογο 18 οογίδίηϊγ ἃ ἀϊβογθηοθ θϑένγθθῃ ἐπ οᾶποη οὔ Ρίο]. δπὰ ῬοΟΪψΆ., 
ν]]6 (Π6 1Δαπε ΠΥ οἵ ΕἸΙΡὰΒ ἴῃ Ῥίοὶ., να ἐμ6 Βοὶῖδαβ οὗ ῬΟΙγΒ., δνθῃ 
Τξ ρσοθαθῖθ, ᾽β Ὁ ΠῸ τηθᾶπβ βογίαϊπ. ΤῸ {μῖ8. 18 δά Δοᾷ, (μδὲ 1μ6 ὀδποπ 
Ἰκποῦγβ ποεεΐηρ᾽ οὗὁἨ 8η Αβογάδῃ 88 τορϑηὶ οὔ Βδθυΐοη δὐ {18 ἐΐπιθ, δᾶ 
(88 δὖ 811} δνθηΐβ ἃ ἀἰθδγθηοο θδένθϑα 1 ἀπ Ῥοὶν ἰδίου ταπιδίπβ, τ αἰ οα 
εδηποῦ τὴ ΗἸ σὶρ θ6 οὐνίαίοα ὈΥ [μ6 δββαπιρίίοη, ἐμαὺ Αβογάϑδῃ ἴβ 
φοποθα]θ ἴῃ {86 Αργαπδᾶϊι8 οὗ (μ9 ὁᾶπομ, [0 0 Αϑογᾶδῃ φοσγθϑροπβ 
ἴπ (86 οαποπ Αβαγδάϊπηϑ, 80 τεϊρηιθᾶ ἤἥτοιῃ 680---661. Υὴ 6 πιυβί 
ὑβογοίογο δἴτμου δββάπιθ, ὑπαὺ Βογοβιι8 ρϑβϑθᾶ ουδὺ βδυεσαὶ ΒΟΥ ρῊΒ 
((168.). οσ ἐβαὺ Ομ. 885 ἱπδοουγαίθυ Ἔσέγδοίθα Βϑγοβ. (7 η. Πὶ. Ὗ. 
ντ ν. 268) αηᾶ πεορᾶ ποί οπ δοοοιηίΐ οὗ {{|8 αἰ β γθηοθ βαστοπᾶον {86 146η- 
αν οὗ Μογοάδομ- βαϊδάδη σις Μαγἀοοοπιραάυβ. Βαΐ Ὑ ἵποῦ μ88 υτροὰ 
δηοίμον ΘὨ τόπο ορίθα] αἰ δγοηθθ. “Ἅ ΤὨτγΟυΡ ΒΘΓΟΒ.,᾽᾽ 5878 86 ἷ. ῥ. 256, 
“ἐγγρ Τοβ6 8 ἢ Μαγοάδοι- θα] ἄδη δὲ ἐπ 6 ἕλγίμοϑε ἰο 697 5.0.) ὙΠΘΓΟΔΒ 
(86 ὁδπθη οὗ Ρίο]. ρίδοθβ ἐμ6 Ὀθρίππίηρ οὗ Εἷβ τεῖρπι 'π 121 5.0.) ψῃίοα 
ΟΟΙΏ68 πΘᾶτον ἰοῸ {Π6 Ὀ0]164] δοοουῦηίβ. ΤᾺΐΒ τϑιηδυὶς 18. Ἰϑαπᾶεα ὁπ 
ἐἴ86 οἰγουχτηβέαποο, ἐμὲ (ἢ ἔσαν βονϑγίριῃβ ΔΙ γεν ϑπυτηθγαίθα οἱ αν. 
19, οι Βϑγοβὰβ (ϑϑπηδομουῖρ, εἷ8 βου Αβογάδῃ, βϑιπτηιρμθβ, δπᾶ ΕΒ 
Ὀγοίμον βανάδπδρβὶ 8) τοῖρπθᾶ δ] ἐορϑίμον οὐἱγ βἰ χίυ-οῖρ μς ὙθδγΒ, 80- 
οογάϊηρ; ἰο ψ  ΐοΒ, ἢ ΝΑΡοροΐδββαν, το βυοοθθᾶθα βαγάδηδραὶυβ, διἰδίποά 
ἴο {86 βογαγείρηΐ ἰπ 62 Β.6.,) ϑοπηδομουῖρ σου] μᾶνθ δβοθπᾶθα (88 
ἵβγοπο βἰχέγ-εῖρες γϑᾶτθ θαυ ον, (μδὲ ἴ8, ἰπ 698, οΥ̓ 1 τγ8 ἀββαπηθ ἴοτ 
᾿Αβογάδῃ ἱπβίββα οὐ οἱρῇιξ, δοοογᾶϊπρ ἐο ἐ86 δᾶποῃ οὗ Ριοῖ. δπᾶ β'γῃςθ!]αβ 
ἰμϊγίθθη 818, ἴπ 698, τ ΠΘΓΘΔΒ Β6 τησβὲ ᾶνο Ὀθοοπιθ Κίπρ' ἀρουΐ 1716 
8.0, ΤῊ ἀ δγθηοθ θαένγθῃ Βογοβαβ, οι {6 οπα Βαῃᾷ, 8πᾶ {86 ὈΪ0]108] 
ϑοροσηΐθ δηᾷ (Π6 Θδποη οὗ Ρ(. ου {86 οἰ μδῦ, 88 θθθῃ Ἰοπρ' Κποῦγῃ δηᾶ 
ὙἉΤΙΟΌΘΙΥ Ἔχρουηᾶθᾶ, 1η τὴν δροῖ. ὕοτβ. Ρ. 429 δ, 1 Πανθ βῃούσῃ {πδΐ 
ἯΘ ὁδηποὺ γθοοποῖϊθ ἰὰ οἰΐμοῦ τὴ ΝΊΘΡυΝν (Κ], Β1δέ. ἃ. ρῬΒ11ο]. β'οθν. 
1 βδπηπ], ῥ. 209) γ Ββογίδπίπρ' (6 βἢγ-ῆνο γϑατϑ᾽ τοῖρτι οὗ ΜδῃββΒθ 
ἴο {δ᾽γίγ-ἢνθ, οὐ τα Ηἱχὶρ (Βερτ. ἃ. Κτίι. ῥ. 191 5.) ὃγ [86 ρταίπὶ- 
ἴδ ἱπίτοδποίϊοπ οὗ ἃ Κἰπρ αἰ ἃ τοῖρῃ οὗ ἐνοπίσ οπθ γθατβ ΒΘΟΈΘΠ 
δδπηπιυρΗ6Β δᾶ βαγάβηδρϑίαβ 'π Βογοβαβ, δαὶ (Βδὲ (μ6 ἀοβοίαπι γθᾶτβ 
ἷπ Βεγοβὰβ πηαϑὲ θ6 αἰἐταϊεα ἰο Βΐ8 βίδίθσηθπίβ σοποθρπίηρ' [86 τοίβτιᾷ 
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τπογὉ οί παὶ {π8π γἹΓΥῊῚ ἴῃ 1βϑίϑἢ, ἱπϑβημθο 48 ἴΠ9 τοβοσιοή 
ἐπαῦ [88 δι θα ββθαάοσβ τηῖρ ιν οοηρταίαϊαίο [89 κῃ, ποῦ οογίδί 
ἢ 15 βίοι πθ88, θα ΟὨ]Υ οἡ Ηΐ8 γθοόνυθυ, ταῖρὶι 1ϑδα π᾿ τοἀδοίου οὗἁ 
Ἰβαΐαϊι ἴο σμδῆρθο {Π τγοσά8, “ {παὶ Η6Ζοκιδῃ μαὰ Ὀθθῃ 58:9 Ὁ ἱπίο 
“ἐμαῦ Πο Πδ4 θαθῃ βίοῖκ δῃὰ νγχὰ8 γϑοονθγθά."--Υ, 18. Τμα υγοσθὴ 

αἰἶβο οὗ ουν ἰαχύ μαὰβ {86 ργοϑαιπρίίοῃ οὐ οὐρα! ν ἴῃ ργθίθγεοθ 
ἴο {π0 γον οὗ 1βαῖϑ. “μθη Ηθζθκίαι ἰνδκὶ μϑασκοπθά ἴο 

οὗ Ἐβατβδάδοῃ διὰ ϑθηπδομβογ. αθθθαθθη! γ Ηδνογηῖοκ (ΕἾΠ]. 1. 
Ι, Ρ. 224) ϑῃηδοανουγθᾶ τὸ δοοοιπὶ ον μ6 αἰ ϑγθηοθ ὈΥ δἀοριΐϊηρ [86 
φοΟποϊαβίοπβ οὗ Ηοδηδπη (αϊ6 58:6 θθηζίρ γϑῆγο 468 Ψ6τ. 1886, Ρ. 80 81), 
0 ΒΥ 8 ΠοΙηρδγίβοι οὗ {μ6 βογογοῖρῃιβ ἔγοπι Αϑαγδάδη ἰο Νδυοῃβδαϊαθ 
δορογαϊηρ' ἰο [86 τοοοϊνϑα οδῆοη οἵ Ρμοϊθιην, δορογάϊπρ' ὑο {80 δβίγοῃο- 
τοῖο] 086 οὗὨ ΞγΠ6611π8, δ8ηἃ δοοογάϊπρ' ἰο [Π6 Θοοἰ βίβλοι] οὔθ οὗ ϑὅγῃ- 
6611, ὁμἀθδνουγθα (0 ῥγονο, ἐπὶ Εβαγμαάάοῃ σοϊρηθᾶ τοί εἰβΐ οὐ 
τοϊγίοθη, θαξ ταίμον ἐίγίγοῖνο γϑαῖβ, δπὰ 818 {00 ΒισορΉΒοῦΒ Θδοβὰπ- 
«ΐπ δὰ Καὶ γη]δάδη ποὶ ὑπ ν δηὰ ὑνθπίυ- ὑν70 --- ΤΟΥ - ΕΝ ὙΘ ΑΓΒ, ἃ8 
86 τοοοῖνϑα οδποη βίδίθϑ, αὐ ΟὨΪΥ πἶπο δηά (οατίθθῃ, ἔπι 18, Δἰορ ί μοῦ 
ἱπϑηΐγ-ἴΠγθθ γ6 818, δπὰ ἐμαὶ [86 ΌΤΙ ΡΟΓΒ ΘΠ Υ ἀπά ἰνγεπίν -ὑνγ0 Ὑγ6 ΓΘ 
ΟἾΪΥ ἰγβηβίεσταα ἔγοτη ἔῃ} Βογΐθϑ οἵ Αββυσΐδῃ βουθγοίρῃβ ἴῃ Εἰμδεῦ. οἰγοηϊο. 
ἴο [μαὐ οὗ (89 Βα γ]οπΐδη ΕἰπρΒ, ἀπὰ {Π6 πἰποίοθῃ γϑᾶγβ ἀθἀ μοίεἃ ἔγοτῃ 
1}ι680 Βονθγθῖρ:8 ἴῃ {86 σδποη ΜΟΓ δϑϑὶρηθὰ ἰο {86 τοῖρῃῃ οἵ Αβαγβάδη. 
Βαυι Ηδνεχι. μ88 δ᾽ ονγθᾶ μἰ πιθοῦ (ὁ θ6 ἀβοοϊνϑα ὈΥ [86 Θχίγθιηοὶυ οὶ ὰ 
88 Ὑ76}} 848 ΔΙὈΙΓΓΑΓΥ ΘοΙη δ πδίίοηβ οἵ Ηοΐϊηδηη, 88 μὸ 888 δορϑίβεγ 
οὐ] οοοα {πὸ ἔδοί, ἐμὲ {ΠΟΥ νσοτο ἀθβὶρπαά ἴον ααἷίο ἃ αἰδεγθιί οὐ]θεί, 
ὨΒΙΊΘΪΥ, ἰο ἔαγπῖ88} (86 ῥτοοῦ, [μδἱ ψ7θγυϑαΐίοπι νὰ ἀοϑίγογοᾶ Ὁγ Νϑθυ- 
ομδάποζζαν 605 Β.0., δῃἃὰ Νοθυομβαάηοζζαν, 89 Ὧθ ἀοδίγογοα (818 οἰ Υ 
Δοοογηρ' ἰο Ψ6γ. 11]. 29, 1π [μ6 181} γϑδῦ οὗ μἷ8β γοῖρῃ (Ὁ), τοϊρηθα ἔγοπι 
θ28---ὅ80 Β.σ. ΒῸν ἐμὲ8 ρᾷγροβο Ηοῇῃ. τοὐθοίϑα 88 τγϑ]} (μ6 ΘΒ γΌΠΟΪο- 
Ἰορῖςα] βίδιθιμοπίβ οὗ Ῥοϊγἧν. δ8 ἐβοβθ οὗ ἐδ οδποὴ οἵ Ρίοϊ., δπᾶ αττὶνϑὰ 
δὲ [86 ρἴγϑη γθβα]ὲ, σοι οδπ ὈΥ͂ ΠΟ ππθδηβ Ὁ6 ὈΓΟΌΡ ΐ ἱπίο ΠΔΥΤΠΟΙΥ͂ 
τὶ {86 ὈΪΒΠ1641 ΘΠγΟΠΟΪορΥ. ΕῸΓΣ δοοογάϊπρ' ἰο {86 ΒΟΟΚΒ οὗ Κίπρϑ. 
δα ΟἸγοη 6168, ἔθ γ ἀτὸ ἴτοσα ἴῃ ἄραι οἵ ΗθΖοκῖδι ἰο (μ6 ἀθδίγιο- 
τίοπ οὗ 6γάβαϊθμι 110 γϑαῦϑ δῃᾷᾶ βὲχ ᾿ποπ 8 (ὨΔμΙΟΙῪ βῆ γ-ἢνθ γαδῦβ 
οὗ Μδηδϑεθι, ὑπο οὗ Απιοη, ἰπἰγέγ-οηθ οὔ δ᾽ δὲν, ἰπγθα τροπίἢβ οἵ ζ 6 8οδ- 
ΒΖ, δἰθνθπ γϑδῦβ οὔ “ ϑβοίαΚῖπι, ἔῃγθο πιοηίμβ οὔ δ ϑβοϊδοιιίη, δπᾶ δ θνθη 
γ δτ8 οἵ Ζϑάθκίβῃ) ; ου {16 δοηίταγυ, Ηοΐπ. ρὲ 05 Αβαγδάδῃη ἰ[μἱσίγ- 
ἔννο γϑᾶτϑ, ἴον βδοβαυοῃΐη Ηἴη6, ἕο Καὶ γη!]δάδη ἰουγίθοπ, ον ΝΑΡΟΡΟΪ Ββαγ 
ὑπϑηΐγ οπη6, δηα ον ΝΘΟυοΠδάποζζαν οἱρμέθθῃ, {πδὲ 18, ΔΙοσ ίμογ πἰποίγ- 
εἰρη γϑᾶῦβ, βο ὑμαὺ Αβαγδάδη (Εἰ βαυ 4 40π) πσουἹὰ πᾶν δβοθηάθα [89 
ΒτοπΘ βἰχίθοη δηᾶ ἃ 88] γϑδᾶγβ δέου Μδῃδββθι, δπά (ἰ6 ἀθδί οὗ ὅὅθη- 
ΠΔΟΒΘΡΙΡ οου] ποί ροβϑίθ] γ μ6, δ8 Ηἄν. ψῆβ ΝΙΘΌΒΡ δβθαπιθθ, δἰτηοβὶ 
ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΓΥ ἩΤ ἐπδὲ οὗ Ηοζοκίαῃ. Βυΐ Ηοΐηηδπη᾿Β δυτδηρθιηθαὺ ἴβ 
ἴῃ ἀεοϊἀοά οοπίτδάϊδιίου ποὶ ον τὴ ὑἐμ6 Β10]6, θαΐ α͵8ο πῖθ [89 
Ἔδῃοη οὗ Ρίο]. ; ἴον δοοογαϊηρ' ἰο ἐπα ἰδίου ΝΆ ΡΟ  ββαὺ τοὶ σηθᾶ ἔγοιῃ 
828ὅ---604, δηά ΝεΕΡΌομδάποΖΖαῦ ἔτομι 604---ὅ6] ; ̓ δΔοοοτάϊηρ ἰο Ηοΐπι. 
"ΕΝ ἔοττη ον ββου]ὰ πᾶν γοϊρηθά ἔτοπι 644---628, {π6 Ἰδίίον ἔγοπι 628 --- 
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{μοπι, ἐμαί 18, ὑο {ποῖν σοπρταία ] δίϊοη8 απὰ ἐμοὶν Ὀπϑίηθ88. ΤῊΘ 
ΤΌ οὐ Ιβαΐδῃ ῥγοίδυτϑα ΒΥ 1μ6 τποάθσῃ θχροϑβίοβ 18 ποίησ 
δαὶ ἃ οΥἸ ΠΌΔΙ ΟΡ] οί ο πα 0]6 Ὀμθηρθ.Ό 5) ΤᾺ “ μ8. ἔγϑα- 

ΒΌΓΘ- Βοσ86 ἢ (ΟΠ 8]4., ὅ'γυ., δπά 5884.) Τὸ ἰβ ποῦ οοπηροίοα 

τ ἼΜ5.) 8ρίοο (6ῃ. χχχυῖῖ 25), ἃ58 (168. ἐῪέ8. 11, 888, [0]1ον»- 
ἵπρ Αᾳαῖ]α, ϑγιποη., δῃά τπ6 Ὑ]ρ., δεβαπιθθ, Βαϊ οοπιθ8 ἔοι 

[86 ὑπαβοά τοοῖ χ)3 (Θοτηρ. ἘΚ ανδὶξ, ἱηυρίφυϊέ Ἰοσυζιηι) ἀϑὰ 

βρη ῆεβ ργορευΐυ ἐλαέ τολίονι 8 ἰαϊά τρ, 0λ6 ἰγθαβαγθ, 88 ὉῈΣ 

Ψοῦ χχ. 26 ; οοῃρ. ΗΖ. δῃά ποθ. οῃ 18. χχχίχ. 2, δῃά Εὐγβί, 

Ουποονά. Ῥ. 581. ιν»: ΤᾺ [8 ΔΥΠΙΟΌΓΥ; ΒΥΒΘΏΔΙ. ΠΥ ΔΡΈΚΡῚ 

ἴῃ ᾿ἷθ τ 8 0]6 ἀοπιηΐοη, τμαὲ 18, ἴῃ ΘΥΘΥΥῪ ἀθραχίιποπὲ οὔ ἰ, ̓ νμίοα 
Ἰ Θου]α οομηπιδηά 88 Ηἷβ οσῃ. Αβ8 Ηοζεοκίδῃ, ἰπ 114 Β.0.) ρᾶνθ 
βοπηδο 6 ρ (χνϊ. 18) 411 ἐΠ6 βί! νου (μὲ νγὰβ ἑσαπά ἴῃ {Π6 Βοῦβα 
οἵ 6 1,ογά δὰ ἴῃ ἐπ ἐγθαβισθϑ οὐ 88 Κἰπρ᾽β Βοῦβθ, ἴξ ταϊρῦ 
8661) ΒΕΓΔΠΡῸ ἐπαῦ ΟὨ]Ὺ ΤΟῸΓ γοαγβ ἰδίου, ποί ἰοηρ αἴδοσ [89 ἄθραγ- 
ἴατο οὔ [ῃ6 Αβϑγγίδῃϑ, ἢ Βῃου]ά μᾶνϑ ἀραΐῃ Ἵο]]ϑοίθα στϑαὶ ἐτθᾶ- 
ΒΌΧΤΕΒ οἵ ρο]ὰ δηὰ βϊνορῦ. Βαΐ Ἰδὲ τὰ8 σϑιῃθαθον {πὲ 1ζ 185 ποῖ 
ἢογθ βαϊ ἃ μὲ [18 ἐγϑᾶβασθ μοῦβο νγὰβ Η|164 τι τἢ ρο]4 δηὰ βῖ]νϑυ, 
δῦ οὨ]Υ ἐπαὺ ἢ βῃονθά {μ8 ρο]ὰ δῃὰ β|νϑν ἐμϑγθίῃ δίοπρ σὰ 
[86 οἶδ. ἐγθαβϑαγοβ ἀπα ργθοίουβ ἐπΐηρθΌ Βα τὴ} νυ ]δίθνοῦ 
ΤΟΆΒΟΩ δ ἸηΔΥ 6 ἀουβδίοα ἐμαὶ Ἡοζοκίδῃ, αἴοι [6 ραγπιθηΐ οὗ 
τῆθαΐθ τηδ46 ἰο β'θημδοιουῖρ, οου]ὰ να ΔΙ ΡΘΘΑΥ ἀραΐῃ οΟ]]Θοἰοά 
τη 0ἢ. ἐγΘαΒα 76 ούθῃ ἴῃ ρο] ἀ Δ Πα 5]νϑυ, γϑῦ 10 158. ΘΧρΡ ΒΒ Υ οὐβογνθά 
ἴῃ 2 ΟἸιγν. σχχὶ! 28, ἐμαὶ ΔΕ[ον βθηπδοῃοτῖθ᾽ 5 ον ασ ΠΓΟΥν, ΤΩ ΔΗΥ͂ 
Ὀγοῦρης ργθβθηΐβ ἴυ Η Ζθ δ ΠΌπι σεϑρθοῦ ἴο Ηἷπὶ 80 ΒΥ ῖ8 
βιοδάαϑὲ σοηβάδθποθ ἴῃ {μ6 Τιογά, ἀπά ὈῪ ἢΐβ ργάγοῦ, μα βανβὰ 
ἴῃ6. ΘοΟΌΠΙΓΥ. Βαβϑί4ββ, ἰξ 18. ποὲ ααϊΐθ 80 ἱπηρτΌ 4016, {μδῦ, 48 
γηηρα ἀπ οἴμοσβ μανθ Ηἰπίθά, βθπηδομουῖ, ἴῃ ἷ8 Βαβι Ηἰρμς 
ΜΠ [Π6 τϑηγηδηῦ οὔ ἢ8 ΔΙΊΩΥ ὕπᾶὲ νγα8 ποὺ 5]αἴη Ὁ ἐπ ἀθδβίτογ- 
ἵπρ' ΔΏρα], τοῖρηβ παν ἸθΗ ΤΩΔΏΥ͂ γα ]ι80]6 ἐπίπρβ ἱπ νἷ8 οαπηρ, 
ὙΠΙΟΝ 8 ΒΟΟΙΥ͂ σαπιθ ἰπίο {16 ΤΟΥΔ] ὑγθαϑθιυ οὐ Ηοζοκίδῃ. 

γν. 14---Ἰ9. ἩΖοκίαν βμονθά {Π6 ΒΌΥ]οπΐαπ ἀμαραββαουβ 
4}} ἢἰ8Β ἐγβδβασεβ ἃπὰ ργθοῖουβ {πΐηρβ, θθοδῦδθ μ8 ορυ]ου ΒΥ [οἰ ς 
᾿ΐϑ γδη ΠΥ βαϊίοτθά Ὀγ ἐπιοῖν ἀυγῖναὶ, ἃ8. τηδὺ Ὀ6 ἀἰβϑοονεγθα ἔγοτι 
ἔπ ΔΏΒνΤΘ μ6 ρᾶγθ {Π6 ρσορῃθί, ἔζοτη ἃ ἴλ οουηίγυ, ἔγοπι ΒδΡγ- 
Ἰοῃ ἅτ ὑπ 6 0 φοῦῆθ. [8βαϊδῃ ἐῃθγθίοσθ Δπποῦηοββ ἐπ6 ψογὰ οὗ [Π8 
Ιμογά, ἐπαὲ Πογθαῦῖοσ 4}} Η18 ἐγοαβασοβ πουἹὰ ὃ9 οαυγθα ΑΎΔΥ ἴῸ 
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ΒΔΌΥ]οΙ, ἃπὰ βοῖηθ οὕθῃ οἱ ἢΐ8 Βοὴ8 σου 6 τηδάδ ΘΟὈΣΓΟΓΒ ἴῃ 
1Π6 ρΡαΐδοθ οὔ {π6 Κίπρ δ Βαῦγ]οθ. ὙΠ6 βἰπ οἵ νδηῖ 18 ἴο δ6 
ῬυπΙΒη6α τ ἢ [πΠ6 ΙΒ άγανν αὶ οἵ {μα οὗ γι οι ἐμ μϑατέ ἰβ Ρτονά. 
ἽΜογθονοῦ {Π|8 ργϑαϊοίϊοῃ 88 ποὲ ργοοθθάϑα τλογοὶν ἔτοπι {86 ρῥχὸ- 
Ῥμαοίίς οαβίοπι ἰο {ῃγϑαίθῃ ἀθβίγαοίοη αἰ γθουΥ ἔγοπι ἐμπαῦ ρθορὶθ 

ὙΠ} τποπὶ {Π6 ὑΓ Δ Υ͂ γγ8 ἱπίο ἀρ ἰο θ6 τηδάθ. ἘῸΓ {Π18 “ἐ ρῥσο- 
Ῥμϑέϊο ουβίοτῃ," αβϑϑϑγίϑα ὈῪ ὑπ γι  δ ἰ8έ8, τϑδίβ ᾿(86] 0 ἃ ἄθθρϑῦ 
Τοινὶπθ αν ᾿γίπρ 'π {π6 παίαγθ οὗ [μ6 ἐπϑοοϑου, πϑηλοὶν, [μὲ 
(οά {868 Τμογά ριυιπίβῃθϑ τηδῃ ὈΥ ὑμαΐ Ὑβουϑίῃ ῃ6 [88 βίππϑα ; ἂπά 
1818 Βοῃΐθῃοθ οὗ [86 ῥγορϑί 18 ΠΟ ΠιΘ ΓΘ πηθη806 οὗ πυτηδῃ ἀδνίοθ, 
Ῥαΐ ἃ ρῥγϑάϊοιϊίοπ ἱπβρίγθα Ὀγ {π6 ϑ'ριγῦ οἵ Οαοα, Ὑῖ ἢ νγαβ α]50 
1 γα}}Υ οαγτϊθα ἰηΐο οβδοῦ Ὁγ ΝΡ ΟΠ Δάποζζαν. ΤΡ “ὁπ6 1} 

1ΑἸκ6᾽ (ν. 18), ἰδ ἰο ἴο 6 ργοϑίδσγθα 88 {Π6 τποσα ἀβίους τϑϑάϊηρ, 
ἴο {πι6 ΓΤ" οὗ ᾿β8αἴδ}), συμ ΐ οι βία π8. ΠΘΥΘ α͵80 ἴῃ ἔῃ τηαυρῖη 88 

Κορ. Τῆο νοΣ 8, “΄ οὗ [ΠΥ Β0η5 {πὲ 581] ἴδϑι16 ἔπι {Π66, τ ΒΊΟΝ 
ἔμοα 584]} θοροί," ἀδποίθ ποῦ πθοθββαυυ {Π6 50Ππ5 οὗ Πῖ8 βοάν, 
Ῥυΐ 1ῃ σθηῆθγαὶ {πΠ6 ἀδβοοπμάδῃβ οὗ μἷ8 ὈΟάγ, 50 ὑπαῦ ἔγοπι {Πι688 
ψΟΙΒ ἃΙοηθ ποίμΐηρ οογίαϊπ οἂπ 06 ἄγαν 88 [0 {Π6 {π|6 ΤΠ Θη 
{6 Ῥαμίβῃιηθηΐ ἀθηουαπορ σου Ὀ6. οατγῖθα ἰπίο δσχθουθίοη. 
Ὁ, θηγμοἦιὶ βίδα! 48 ΠΡΟ 88 οὔθῃ βόπϑιρ ἰαξίοτὶ ΟΥ̓ ΘΟ 6 5, 

οουτί-οἰῆοοτβ ἴῃ ΒΘῃΕΣΒΙ, 88. [ῸὉΓ δχϑηρῖο ᾿Πδη16] δηά ᾿ΐ8 οοιηρᾶ- 
πίομϑ σοῖο (θη. ἱ. 8), ψιΠποὰϊ Ὀοίηρ οαϑίγαίθα. Υ, 19, Τα 
δηβυοῦ οὗ Η ἐζεκίδῃ, “Κ αοοά ἰ5 ἐμ6 σψογά οὔ {π6 1ωμογά, ψβῖοι ἔμοα 
᾿ιαϑὲ βροίζῃ. Απά Πα βαϊ4, ὙΥ6}], τηδὺ ΟὨΪΥ ρβᾶοο ἀπά ἰγαϊῃ 06 
ἴῃ ΤΥ ἀαγ8, (ἀθ5θη.,) ΗΙΖ., Κ7ϑποῦ., πὰ οὔμουβ, ὕαϊζθ ἰο Ὀ6 δῃ 
ΘΧριθϑϑίοη οὗ {πᾶῦ Θαβὺ δρούϊδπι, ψῃ]ο 18. 1016 αβδοίθα Ὀγ {ῃ6 
ἔδίο οὗ οἴμεῖβ. Βαΐ, οα {μ6 οοῃίγαγυ, ὕπ6 δαΐμον οὗ (Π6 Θχϑρ. 
ἨΔ}. [88 τϑιμαυϑά : “ς σ΄ ἃ βθηςτηθηΐ 4068 ποΐ Βαϊ: ΗΘΖο κί." 
ΤᾺΘ οἷον δχροβίίουβ (ΥἹύίηρα, . Η. ΜΊΟΙ., ἀπά οἵμθσβ8) ἔθαπά 
ἴῃ 16 [Π6 αὐἰέογαποθ οὗ ἂπ Βαπλ0]6 δοκπον)θάρτηθηί οὗ {Π6 τἱρδύ- 
Θοῦϑη 688 ΔΠα ΤΩΘΙΟΥ οὗ αοά. δίας ὀγγονὶβ ηιοηῖξιι8 θὲ 86γιἔϊθη8 
86 αἀϊυΐπαηι ὑπιαϊσηαύίοπθηι τι 86 7ιι8ὲ6 ργουοσαϑ880, αρπουϊξ ομέραπει οἱ 
86 σογαπι ἴ)60 ργοβιιιάο διμιϊϊαυὶϊξ (Ὑ 11.) ““ Αοοά ἰ8 {π6 ψοτά οἵ 
[86 Ιμοχὰ, τχϑᾶῃ8, 1 δ οοηΐθηΐ ψἹΠἢ ὑπαὶ τ οἢ ἐπ6 Τμογὰ 88 
ἀοίογπῖηοά, 1 τοβίρῃ τ Υ 561} ἴο ἢ15 ν1}} (θοπιΡ. 1 Κι. 11. 88---42,}} 

1 Βορίιπι υοσαΐμν' 1 ὧν ψφιιο ἀσῳιιίόβοῦνῈ ῬαῪ' 68ὲ, φιιΐρρε αὖ 60 ργογδοίειηι, 
φωὶ τὐλιὴϊ ἐαοῖϊ, φμοα ποη δἰξ πιο ἐᾳηΐωπι ϑιυειἰβείπιμπι θεά φμοα 8ιιπιπια 
δοηίἑαΐθ πΟΉ 8ὲὲ ἐδηιρεῦ αἰδηι, οἔταηι σι ροόπαϑ δμηιὶέ, ΟἸοτίο. 
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Αοφιὶοεοῖξ ἔπι ἀθονθίο αἰυίπασ᾽ ἠιιδέϊέίαθ δἰδὲ α ργορλοία ἀοπιιποίαίο 

-- τ-- ρογϑιιαβιι8 οπῖτιθ υϑρδιηι 7)6ὶ οἱ τἱρί ΐονθ8 οἰΐατι βθπέθηξϊαδ 
ἀφογοίογιμτι 67ιι8 6886 ἀθφιιαϑ, ιιβέαα οὲ ὅδη6 τηιϑρίίαβ (ΥἸχ.) Απά 
ΜΠ τεραγά ἴο [86 οἔμ6Κ βέαίθιηθπῦ οὐ {Π6 Κίηρ, “ ΥΥ 61], τλδὺ οὨ]Υ 
οἷο. {16 ϑᾶπη6 δ} θῃΐ βοβο] αν Γοηαυκ8 : ἰαμαὲ ἀρογοίὶ αἰυϊπὶ 

ἐρηηρογαπιθηιΐμηηι, χιοα οὐ ])σιιδ ργὸ γαϊοτιΐδιιδ 7ιιδέϊέλαθ διιαθ 86 
ἕρειρι ἔμῖο σαϊαπιϊξαξΐ ροξιιῖ886ς οὔ)ίοον9, δἰδὲ ἑαηιθη ργο οἰθηιθηίία 
4ια υοἰμοτὶξ ραγ0676 θὲ πιαζιμηι ἐγαη 8 6776 ἴῃ ροδίογίἑαίοηι. ΟΟΟΙΏΡ. 
1 Κι. χχ. 29.- ΠΝ 8. ποὺ ϑέαξιι8 γόγιήη, δίαδιϊ8 (Ὑ11.}» οοη- 

τἰπαθδποα ((ἄθβθη., ΤΠ π201.), βουσίν (Κπο}.), θαΐ Μά66, Π46]11γ, 
τβουρῆι ποί παϊηδη Πα 6]10γ, “’ ψΕΪοἢ ΚΘορβ ρθᾶοθ, οὔβδσυβδίῃ ἰδοῖς 
ςογοπαηί ᾿ (Η1|Ζ.), Ῥαΐ {π6 Πά6Ι ΠΥ οὐ αοά, νης Κοορθ ἐμ 
ῬΙΟΙΪ884 ρσγᾶσθ ἔῸΓ 16 ἢαμ}0]86. ΤῊ 5Β6η86 18, ΤΔῪ {π6 Ἰμογὰ 
ποῦ ΜΠ Πάτα ἔγοπὰ τη 6 ἢΐβ ρθᾶοθ δῃα ἢἷ8 ΗΠ ΔΘ Ι Υ ἀυσίηρ τὰν 118. 
--ἼΒο βθοοῃά ἜΝΙ βθιονβ, {πὶ ΗΘ Ζο ΚΔ αἰξοτθα {Π9 ἰδὲ σσοσαβ 

ΑΡΘῚ ἃ βμοσξ Ρᾶι86, Δ ΠΟ ἸΟΠΡΘΥ ἀἰγθοῦυ ἰο Ἰβαΐαῃ.. ἘῸΓΣ τ χα 

Ν βἰαηά5 ἴῃ 18, ν. 8 55 ἰχγα]γ, ργογϑοίο, ποῖ φιοά (Υ̓π. ἰδω. Ῥ. 

418) τἷἶσττ ποηηθ Βα8 οἴθῃ {π6 Δἰῆυτηθεῖνα βθηβθ, γ68), Ὑγ6}}, 

οοτρ. (ὕθβθῃ. Πυθῃτρ. Ρ. 884.4ι. ὩΝ 5. Π6Υ6 δ ορίαἰνθ ρδγίοἶθ, 

885 Ῥβ. Ἰἰχχχὶ. 9. ᾿ 
γυ. 20, 21. Ἐπά οὗ {πὸ γχϑῖρῃ οὗ Ἡρζθκίδ. ΤΙΞῚΞ 5. 86 

Ῥοῃά ἐουτηθά θοίνγαθῃ {Π6 ὕνγο οἰδγ νγ8}18, ἀπά πον Ὦ [86 8δ4π6- 

ἀυοί, ὈΥ ΒΟ 1Π|6 παῖ οὗ {16 ἼΡΡΕΥ ΟἸΠοη τγ88 ὀοηγθγϑά ἰπίο 
118. ΣῪ. δπὰ ἔοι ἴξ ἀραίῃ ἰηΐο {Π6 ΟἸΥ) 8588 οῃ χυΐὶ. 17.--- 
ὙΠ ν. 231 οορ. 2 ΟἸγ. χχχῇ. 88. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΧΙ. 

ΒΕΙ͂ΟΝ ΟΕ ΜΑΝΆΒΒΒΗ, ΥΥ. 1---18, ΟΟΜΡ0. 2 ΟΗΒ. ΧΧΧΠΙ. 1-20; 

ΑΝῸ ΟΕ ΑΜΟΝ νΥ. 19---26: ΟΟΜΡ. 2 ΟΗΠ. ΧΧΧΊΙ. 21---2ὅ. 

Υ. 1. “Μαμαββθῃ γγὰβ ἔνγαῖνα γβϑᾶσβ οἷά ψβθη ἢ6 ὈθοδπηΘ 
Κἰηρ; Ης ναβ ἐδογϑίογα θοσπ δον ὑπαὶ πιοιίαὶ 8: Κπ688 οὗ 

Ἠοχε κί, ἀπὰ δβοθηθά {Π6 ἴβγοπθ Υ̓ΘΙΥ γοπηρ, ὈΥ ΜΙΟΝ 16 18 
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ἴῃ ἃ ργοαῖ πιθϑβΌτα ΟΧρ]αϊποά, ἐπὶ ἢ6 ἱπηογι (θα ΟὨΪΥ {Ππ6 ΤΠ ΓΌΩ 6 
οὔ μῖ8 ἔλεον, δᾶ ποί α͵βὸ 186 ἐμθοοσαίίο ρεϊποῖρίθβ οὗ μΐ8 γοῖρῃ. 

γν. 3---9. Μαμπαββθῆ, δ βονογοῖρῃ, ρυγβυθά {16 ρϑΐῃ οὗ δῖβ 
ται βαί μου, ΑμαΖ, ργοσιοίθα Ἰἀο] δ γΥ ΠΚ6 ᾿ΐπι, ἀπά πϑηΐ θυθῃ 
ἔαυίμοῦ ἴῃ ογάον τὸ Η}} ἀρ {μ6 πηθαϑαγο οὗ πα αἰΐγ, 80 ἔπδῇ ἀπά ογ 
Ἰἷ8 Ιοηρ ταῖρι ἸἀοΟ]αίΓῪ δἰξαϊποά ἰοὸ ἃ μἰΠποσίο ἀρκποόνη μοῖρ, 
ἀπὰ ἄγον ἱπου δῦ]γ δον 1 [80 βοῃΐθποθ οὔ 704 6}}8 το)θοίϊομ 
(δομιρ. χχῖ. 26.) 8 τϑίαρβθ ἱπύο ἰΔο]ίσυ, ννἰο Ἡθζοκίδῃ 
84 ἐπάδανουγοά ἰο ογδάϊοαΐθ στ 4}} Ζθα], σα οα]ν Ὀ6 Ἔσρ αἰ πιϑὰ 
ὈΥ {118, ἐμαὶ {π6 τϑίοσμῃι οὗ Ηζεκίδῃ μά ψυουραῦ ἴῃ 16 ρΘΟρὶΘ 
ΟΠΪΥ͂ ἃἢ ΘΧίΘΓΠΔ] ΘΟΠΥΘΙΒΙΟΙ ἴο (ἢ ἰ6ρᾺ] τνουβΐρ οὐ 6 οναι, πὸ 
τϑαὶ οἴδησθ οἵ πη οὐ ᾿ιθαγί ; ἃ8 γγὙ6 ΤΩΔΥ͂ ᾿Πί8 Ὑ 1} σογίδϊ 
ἔγοτα ἐπ ργϑάϊοίϊοῃβ οἵ 1βαῖϊδῃ πἀπᾶάρν Ηοζθκίδ!, θβρθοία!]ν ἔγομι 
σμᾶρ. ΧΧΥΙ].--χχχ, ὙῈΘ ρον ΘΓ] ΠΡΌΑΪΥ ΡΥ Υ οὗ [Π6 ΡΘΟΡΪΘ, 
αὐ {πΠ6 ποδά οὗ νι ῃῖοι βέοοά ἐπ Ἰοδάογβ οὗ [πὸ ρθορὶθ, {86 ὑγῖϑβίβ 
δα χορ οῦβ, γΧ0 τϑϑὶϑα ἐπγουρ βίσοπρ ἀσίηκ, γγοσα οὐθυ- μι 88- 
τογθά ὈΥ νῖπθ, 10 ΓΤ θα ἴῃ ργορῃθϑυίηρ, βύαμ Ὁ]6α ἰπ Ἱπαρτηαθηΐ, 
([8. χχνιῖ. 7, 14 81), γῇ α͵8ο βουρθιε μοῖρ ἀραϊπϑὶ ἴπ6 Αβϑυσίδηϑ 
ἴῃ Ἐργρί ἀπά [18 ῥροῦσοῦ ἰπβίθδα οἴ δ ϑβονδῖ, {Π6 τ 6 ]]Π]Ἰοὰ8 ΡΘΟΡΪΘ6, 
16 ᾿γίηρ οσμΠ]Πάγθη, το νοῦ] ποῖ παν {μ6 Ἰανῦ, τ]ὸ βαϊ ἃ ἕο 188 
566 78, 8886 Ὠοΐ, ἃπά ἴο {Π6 ὈγΘρ]θί8, ΡΓΟΡἢΗΘΒΥ͂ ποῦ απΐο ἃ8 ἰΓὰ 
{πῖπρβ, βρϑαὶζ [ο 18 Βῃηοοῦ! {πη ρ8, ῬΓΟΡΠΘΘΥ ἀθοοῖϊ, σοὶ γοὰ ουἱΐ 
οὗ [6 ναῦν ὕΌΓῃ 8149 οαὐ οὗἉ ΕΠ1}0 ρα., το χονθ ἔγοτι οὰῦ βιραῦ (88 
Ηοὶγ Ομθ οὔ Ἴβγαθὶ (15. χχσ. 9 ---11), δῃα 411 ἐμ Ἀγροουῦϊεθβ γῇ 
Βοπουγοᾶ {π6 Ἰμογά ΟὨΪΥ ὙΠ} {Π6 τηουτἢ ἀπά εἶθ 1108, θαὺ Ὑγο 8 
οδίγαη σα ἔτοπὶ Ηἷπὶ ἰπ μθατέ, δῃὰ ὙΠο86 ἔθαγ οὗ (ἀοά οοῃδίβιθα ἰῃ 
{6 Ἰοαγαΐησ οὗὨἨ Βαπηᾶμ ρῥγθοθρίβ (18. χχῖχ. 18), σσϑῦβ ποῦ δ]ΐορθ- 
18ογ οχυρραϊοα Ὁ {16 Αββυσῖδη8 ἀπά ἢ [μ6πὶ ἔγοτα {Π6 ΤΠ 6ο- 
Ογδου, Ὀὰΐ γΘΓΘ 5811} ἰο Ὀ6 δχτογηληδίθα ὈΥ͂ ἔΆΓΓΠῸΡ απ ΒΗ θη 5 
([8. χχίχ. 14 5.) ΤῊ8Β Δη  ΠΘοσγϑίῖς ΡΑΓΕΥ οἵ [86 ρβϑορὶθ μαά 
φαγί Ὠ]Υ Θπογθαβθα ἴῃ ρου  ἃπά οχίοθπὶ ἀπτίπρ (86 ἰαἰίον ΗΟΌ ΤΊ 51:- 
ἴῃρ γεᾶγβ οἵ Ηοζθκίδῃ, 8ὸ ὑπαὶ δθν ἷ8 ἀθαίῃ, ννἢ}16 Μη αββθὶ 
5 5111] ἃ τηΐπον, ἴῈ σαί 64 {{Π| Βα ρουίοσ ἐγ, ἀβϑαπχθὰ ἔπ6 συϊάδηοθ 
ΟὕΙΒΒ γουηρ ἱποχρουϊθποοα Κίηρ, δ βοάαςοά Βΐπι ἰο [Π6 ὀρϑὴ ἰη- 
ἐγτοάαοίίοι οὗ Ἰ4ο]αίσγ. 80. β΄ πη. μ88 ΨΕΡῪ 81} τϑιηδυκοά; 
φιαπιφιαηι Πδίίαβ γος βιῖξ ρὲ δδίπιιιδ, ἐαηιθη, ἴη:67' τγιϊγιϊϑέτοα 
ὅλιι8 ποοάπηι διδαϊίο8 ὁραπὲ πιιιῖεὶ ἐπϑίσηθα ἢψροογίέαο οὲ ἑἀοϊοϊαέναθο, 
ἐπίθν" φιιο8 Μασίϑίον ἀοηιι8 .768. 22 ὁχρν6886 ἱπαάϊσαίων.--- 2, 
ΠΟΠ1Ρ. ὁπ ψ]. 18, ἀπὰ χγὶ. ὃ.---Τ 8. ἘΡῚ 20» “ἢ}9 ΡΠ ἀραΐη 

2 
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1π6 Πρ ρ[ας65,᾽ οἷο. δοιηρ. χυἱ!. 4, πὰ 1 ΚΕ1. χνὶ. 81.---88. “ΗΘ 
ὙγΟΥ ΒΗ ΡΡοὰ δ} {πῸ6 μοβῖ οἵ πθᾶανθῃ." ὙΠῸ πουβῃὶρ οὗ 411} {Π6 μοβί 
οὗ βοϑανϑη βγβὶ ᾿πἰγοάπορα ἴῃ [86 {{π|68 οὗὨ [πΠ6 Αϑϑυυῖδηῃ8 15 οὉ- 
νἱΟΌΒΙΥ οὗὨ ὑρροῖ ᾿Αϑιαἰῖς, Ομ] ἀαῖο, δῃα Αββϑυσίδη οὐἱσῖὶθ. ΤῊΪ8 
ὙΡΟΥΒΏΡ “’ ν8 ποὺ 1ἰἀο] αἰ γγ, 88 1π6 1βγδϑ0- ΡΗΘηϊοἶαπ, θαξ ρα ΓΘ 
βίαι-- ν οὐ Β ἢ] ρ᾽ (οοηρ. Μον. ἀ. Ἐ6]. 4. Ῥμδη. 1. ρ. 66.) ΤῈ βὰῃ 
μά, 8.5 διιοηρ ἔμ Ῥοιβίδηβ, βδογθα ομαυοίβ ἃπὰ ἢοῦΒ68 (Χσ ϊ,. 
11.. ἀπᾶ ἴπόθῆβο νγὰ8 οἤδγθά ἰὸ {Π6 5ί8β (χχὶ. 4, σχχ!. 12; 2 
ΟἸἜγ. χχχὶϊ. ὅ; “6ζ. χῖχ. 18; δπὰ Ζθρβ. 1. δ) οπ [88 μοιβθ-[ορ8, 
85 Θτωοηρ [6 Ναβαίΐαθδῃβ (ϑύσαρο ἰ. χυΐ. 4, ρ. 441), οὐ ἴπ 119 
ΤΟΙ ΪΘ ἀτθᾶ, ἰπ {π6 ἔπτῦοὸ οουιγίβ, ἈΠάοΣ [Π6 ΟΡΘη βἰτγ, στ ἢ {Π6 ἴμοα 
ταχ δα ἐονγαγβ {Π6 βαη-τῖβο (ΕΖοῖκ, νὴ]. 10},»} ἀπά ἱπάθρα ποὶ 
ΤΑΘΙΘΙΥ ἴο [Π6 ϑὰη δπά πιοοῃ, δὰ αἶ8ο ἐο {16 βίρτιβ οὗ {Π6 Ζοάϊδς 
δα {π6 σ8016 μοβὲ οὗ ἤθανσθῃ, ὑμπαὺ 18, 411 {{Π|π0 οοηβ θ [10 η8 
(ακῖϊ!. 5); νιΐοι 18 ἴο Β6..50ὸ ἀπάογβίοοά, ἐμαῦ {Π6 5ὰπ, τηοοη, 
ῬΙ] τ οίβ, δπα [88 οἴΠ6Υ β[αγ8, ἱπ Θοπ] αποίίοῃ νεῖ ἐμ6 Ζοάϊας, γγθτο 
σγοσϑῃίρροά (ον. ἱ. ρ. 164), τ Βογου ἢ ἀβέγοϊοργ, {Π6 ᾿πέίογρτο- 
ταϊΐοι οὗἨ {Π6 5ϊα8 δηα {6 οδ]ου]αίϊίομ οἵἩ πϑεν 1165, 88 το ἢ μά 
Ἐ6ηλ δπιοηρ ἐπ 9 ἰδίου 80-081164 ΟΠ Δ] ἀθ8}.8, ἃ. ο]οβ6} Υ οοηποοίοά. 

1 ΤῊο ἤλγ-βργοδᾶ δϑβουίίοῃ, {μα [86 βίδν- υουβῃῖρροῦθ ὑμογοίῃ Πκ (80 
Μαρὶ μοὶ (μ6 Ββοῖν Ὀτδηοῖῦ Βαγβοπὶ δ [6 ποβθ (θοταρ. Μον. ἱ. ρ. 66, 
ἅσ6 Ὑγοιίο, Ατομδθοὶ. Ρ. 825), οσδπποὺ Ὀ6 ῥγονβᾶ ἔτοπι Εζβκ. νῇ]. 17. 
Οοτορ. Ηᾶν. Οοπιμι. οη ΕἰΖοῖς. ρ. 117 δ. 

3 Μονοῖθ, Βεὶ. ἃ. Ῥμδη. 1. ῥ. θὅ, 780} τϑιηατκβ, “' [ἢ 811 ἐδ θΟΟΚ8 
οὗἨ [πὸ ΟἹ Τοϑίδπιθης τ Β 1 ἢ Δγὸ επί Ὀϑίογο {86 Αββθυυίδη ροῦϊοᾶ, πὸ 
ΓΘΔΟΘ οὗὨ δβἰδυ- σουβῖρ 15 ἰο Ὀ6 ἔουπά ; ποὺ 88 1 86 Ῥηθηϊοίδη (δπδδη- 
1ι18}) ροὰβ μδᾶ ποὺ α͵8ο ἃ βἰἄθυβθαὶ βἰρηϊβοδίίου, Ὀαὺ Ὀδθοδυβο ὑμ18 
δἰδιηθηῦ τγᾶ8 βυδονγἀϊπαίθ, δπᾶ [ἢ 6 ΘΧρυ β310Π8 ΒΌΠ, ΠΠ00ῃ, Βίδτβ, ἃπᾶ 4]} 
{86 μοδὺ οὗ Βοάνθη, ΜΒοι ἀϊά ποΐ οοουνῦ Ὀθίογθ, ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΟΥ͂ ὙΘΤῪ ἔγθ- 
αποηί." Βαυΐ ψΒδη (Π18 Βοβ δῦ οἰΐθ8 ἴῃ ῥυοοῦ οὗ ἐ818, θθβί4θβ [Π6 ρ88- 
Βξι665 ΔΙΓΟΔαΥ αποίοα ὈΥ ἃ8 ἴῃ ἐμ ἰοχί, Πϑϑαύ, ἷν. 19 δηά χυῖϊ. 8, ψῖῖς 
186 ἀθϑβίρῃ οὗ ργονίηρ ἐμαύ Πϑαϊθγοποπιν 18 σου αἰ εἰν Μοβαΐο ἴῃ βρὶτις 
Δῃα οΒβθηι1Α] ἔοστα, Ὀυΐ ἴῃ 1.8 Ῥγθϑοπὺ οοπαϊἴοη ὈΘ]οηρΒ ἰο {86 Αβϑυτίδῃ 
Ῥοσῖοᾶ, γγα σδπηοῦ δϑθθηὺ ἰοὸ (818 δββουξίοπ Ὀοστονγθα ΕτΌπὶ τϑί πα! Ἰβέϊο 
οὐ τἰοἶβπι, 88 10 18 ποῦ ῥργονβᾶ, δηά γοὐϑοῦ 16 {Π6 τχογθ ἀμ θϑὶ αἰ ΠρΊγ, ἃ8 
Μονϑτβ Εἰπη86}} δἴογνγαγάβ (ρ. 1571 81.) ἀἰβιϊηρ αἰ8!68 ἃ {ιγθοίο! ἃ δβρβθοὺ 
οὗ [86 δἀογαίίοπ οὗ {Π6 βίατϑ, (4) ὑπ ρᾷγο βέδγ- νοσβμῖρ οὗ [86 Μαρὶ, 
ψ Βἱοἢ ἰο]ογαίαβ πὸ παρα οὗ {86 ἀοἰἐγ, δηα του βῃΐρ8 ἐπ6 Βίδ᾽Β ὈῪ δοπέθιω- 
ῬΙαἰΐοη ὑπᾶον ἐμ ορθὴ ἤδᾶνθη οὐ οὐ {δ μοιβθ ἴορβ (θοτηρ. «00. χχχὶ. 
26 {)); (ὁ) 886 Βυτορμοηίοίαπ βύδυ- γΌυβμΐρ, ἡ οἷν ταραγὰβ {8 6 Βίϑ3.8 88 
186 δΌΓΠΟΥΒ οὗὨ 411 Ὀδοοιηΐηρ δπα ρου βΐπρ ἴῃ πδύαγθ, πα τ 8 68 ἐμ 
δύῃ 8ῃ 40], ἱπιαρθ, δῃᾷ Ὀβθᾶγου οὐ {89 2816 ρόνοῦ οὗ παίατϑ, συ Βίοι 18 
1ῃθη αββοοϊδιθα στ (86. τποοη 48 ἰδ ἔδιιδ]θ ρόῦγθσ οὗ παίαγϑ ; (σ) ὑπ8 
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γν. 4 διὰ ὅ ρο ἱοροίμον ἤουπηΐηρ ὁπ ρουϊοά, ΤῊΘ ΤΏ ΤΣ. 

(ν. 4) 18 ΤΆ Κοὴ ἊΡ ἀραΐπ (ν. ὅ) ὈΥ "ὩΣ ῬΝν πὰ (ἢ ΓΟῚΞ 

Αὐδὸ (νυν. 4) τῆοσθ Ὄχδοῦν ἀθῆποά Ὀγ (νυ. ὅ) 5“ [2}}}.] πο 

ΤῊ ἔνγο δουγίβ οὗ ἐπ Πποιβθ οὔ ἐμ Ἰωμογᾷ τὸ [88 οουτέ οὗ 
Ὧι ΡΥϊοϑίβ δηὰ (86 στϑαῦ οουγί οὗἩ {Π6 ρθορίθ. ΤῈδ ἐθιρ]δ οὔ 
ϑοϊοιμοη ἢ ΠῸ τρΟΓ6 ΘΟΙΣί8, ΘΟΙΏΡ. ΤΩΥ ἰγϑαί180, ἃ. ΤΙ ρ6] ὅ4]ο- 
ΤΟ Ρ. 112.---Ψ, 6. Οοπιρ. οἡ χνὶ. 8. ἸῺΝ ἄεποηι. ἔγοτη ὮΝ 

ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ ἴο θ6 δπιρὶογθά δρουῦ {π6 οἰουάβ, ἰο ργϑαϊοὶ ἔγοιῃ {6 
οἷοι 8. ὅο μοῦθ ἂπὰ 1,6ν. χίχ. 26; 1)ϑαΐ. χνϊ. 10, στ Θ ΣΟ [Ὁ 18 
ΘοΠπηΘοΙΘα ὙΥ]}}} τὐγηΣ ; 1πθὴ ἀραὶπ ἴῃ {π6 ἐἈΓΓΠΘΥ 8686, απ σι αΥὶ, 

ἴογ Ἔχδηιρ]6 18. ἴ1, 8; σ6γ. χχνὶ!, 9; Μῖο. νυ. 11. Οἷον ἀϊνἰ βίοπβ 
ΔΠ4 Θχρ᾽ δηδίϊοηΒ οὗ {Π6 σοῦ 8 8609 'ῃ (αγρΖ. Αρραν. ονἷξ. Ρ. 540 ἔὶ 
δηά (1εβ. ἐξό8. 11, 1068.---Α 8 ἴο τη) 8686. οῃ χυἱὶ. 17.-- ΗΘ ῥγο- 

Ῥᾶγβά ὨΘΟΓΟΠΊΔΠΟΘΙΒ 8Π4 σαπηΪηρ Τη6η." “ἦν ποὶ ἤἴοπι ι 

γοαϊι τε ἴῈὰ τόνοπδαηϊ, {π6 σῃοβὲ (ΜΊ]1ὰ8, Θ᾽ πιοηῖβ, ΗΖ. οἡ 15. 
γϊ. 19 δηᾷ οὐιθ15), θὰΐ ἔγοτη ἢ ΞΞΞ- ΔΜ σαύυμηι 6886, ὙΓΏΘΗΘΘ {6 
Δσϑι. ην ἐὐδία, βδέμία ργορίον οαυϊξαίθηι, ταθᾶτι8 (α) μέθ7', {Π8 

Ἰοδῖμοῦ Ῥαρ ὦ οὐ χχχὶϊ. 19), (δ) υδπέον' ρψίβοπῖθ, φιιῖὶ οὔδό88:ι8 ἴπ- 

ϑίαν' μέγὶ8 ὑτυαξὶ ἐμ σοδοϊί, θΣ φιο δρίγίδι8 ἱπιπιισιάνι8 ἀ(6 Κμίινίδ 
ἱηίογγοσαΐιδ γοϑρονιοί, 7Ζ7)οἰπά6 ραγέϊπι 46 ἴρδο ἀδδύλομπα υϑηΐγιϊο- 
φιιο, ραγίϊηι (6 ἦρϑο ὈΥΓΏΟΠΘ, πϑογοπιαηεϊ οὲ λαγίοῖο. Ἐδτδι Οοη- 

νἷον σι μἱοἷ, βοντπρ' ἔγοσα (86 ᾿τητια Δ Ὀ]1γ οὗἉ {Π6 βίαγβ 'π ὁρροϑί(ίοπ ἰο 
{0} ΤῊΝ οὗ 811 θαυ ]Υ ἰΒίηρθ, σουβΐρβ (Π Βίδιβ ποὺ ΟὨΪΥ 88 [6 
Δα ΠΟΥΒ οὗ 411 θθοοπιῖπρ,, δηὰ ρον βῃϊηρ, Ὀαΐ δὖ (86 Β8πὴ6 {ἰπ|6 ἃ8 {86 ἀ18- 
ῬΟΒΟΙΒ δηά τΌ]6ΓΒ οὗὨ 811 Βα] ΠΔΥΥ ἰμίηρθ, δι ργοδασοά {86 ἀβίγο ΟΡ Ὺ 
οὗ 186 ΟΒδ]άβδῃβ δηά ἱπ ἰδίου ὑἰπιθ8 Ζαραΐβιθ. Τμ6 ἀἰβεϊποίίοι οὗὨἉ ὑΠι688 
ἴμγθο νΐϑυσβ, υμῖοι Μόνο β 04}}8 0Π6 ὍΡΡΘΥ Αβίδιϊο οὐ Αβϑυτο- Ροσβίδη, 
{80 ΞΘ γγορβοπίοϊδη δπᾶ ἴμ6 Ομ] 4δθο- Βα υ]οπίδμ, 18. ἔουπαθα πὶ ἔδοί, 

. Βα ποῖ, 88 Μονϑῦθ βθθι8β ἰο ἐβίηκ, ἃ8. 1 ὁὴθ οὔ {πθ80 ἰγθθ νίθινβ νγ88 
ΠΟ ΣΟΣΙ Ῥθου αν το ὁη6 οὗ [86 παίϊοῃβ παρά, οὗἉ σι 1 οἢ ἰϑίογῖοδὶ ῥσοοίβ 
ΔΥῸ πϑηΐπρ, Ὀαΐ 80 ὑπαᾶὺ γ᾽ Τη Δ  τορατγὰ 186 ̓ ἢτβὲ δπὰ ἐμίτὰ 88 ἔττο βυο- 
ΟΘΒΒ81γ6 8608 οὗ ἀονϑϊοριηθηΐ, δῃα ορροβθ {μ6 ἔνγο ἑορϑύμοι ἰο {86 ἔογπι 
οὗ βίδυ- ουβηὶρ οὐ] ἰναίθα διηοηρ {Π6 ϑυγίδηβ δηά Ῥμθπίοῖδηβ, Βαΐ 
186 ἔγβύ ἔοστη οὐ ρυγθ βίδυ- νου ΒΕ] οχ βίο ἴῃ ΟΠ 81468 δπὰ Αὐδθῖδ ἔτοπι 
{86 οἹ ἀοϑὺ μιἰβίον!Ο4}} κπότντὶ {ϊπιθ8, ἀπά δρδίηβί {818 Κί πᾶ οὗ βίατ-νγοῦ- 
ΒΒ ὙΓΔΓΠΙΠρ' 8 ρίνοη ἴῃ {86 ῬΑΒ5ΔΡ6Β αυοίοα ἔγτοτη Πϑαΐθγοποιων, ποῦ 
δρδιπδβί (Πα ἰπίτοδυοοά ἱπίο 7υἄθα Ὁν ΑΜμδΖ δπᾶὰ Μαπαββϑὶι δέον {86 
Αβδγυίδη Ροτῖοά, νι μῖθ ναὰ8 οοηποοίθα τ δβίτοϊορυ. ΤῊΘ ἔδειμαν 
ῬτοοΐΒ, δἷβο, βίο Μονοβ Ρ. 66, 67, δἄδυςθβ ἔον ἐπ ἀϊγθυβῖίν οὗ (86 
Αββυγίδῃ βίδν-γ ουΒΒΐΡ ἤτοπι }}6 Ῥοπίοίαπ διὰ Βδρυ]οπΐδη ἱπιδρα- Μ0Γ- 
8} 10, δι ααϊίθ πηΐθῃδὈ]9, 
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εὐνά. Ὁ. 21. Ὑ6 ΒΔΡΌ. οχραἰπϑά 1ὺ ὉΥ ΣῊ; ὑμαῦ 15 πύθων ; 
1 ΧΧ. ἐγγαστρίμυθος. ΟἸΠΕ᾽ ΘΧρΙΑπδίϊοῃϑ 866 ἴῃ (168. ἐΐσ8. Ἰ. δὅ 
ἅπα Ὑ͵Ίη. ἰθα. Ῥ. 20 ξἃ Ηϑγϑ [Ὁ β:ρι!ῆ 68 [μ6 ΠΘουοιπᾶποθυ. 5» 

ΜΒΙΟΙ ΟΟσαΥ5 ΟὨΪΥ ἴῃ ΘΟΠμΘοθοη 1 ᾿λἡμ» ΡΓΤΟΡΘΙΙ͂Υ ϑαρίδηϑ, 46- 
ποίθβ (α) [86 βοούβϑαυϊηρ Βρι δ, 1μ6ν. χχ. 27, πεῦμα πύθωνος, 
Δεἰβ χυΐ. 10, (δ) μι βοοίβϑαγοῖ, 1 βὅδῃιν. χχυῆὶ. 8. δηά 9 ; [5. νἱϊ!. 

19, εἰο.--ἩνψΉ. 7. ΤῊ ἴτηᾶρδ οὗ Αββθγαῖ, νυ Β]οἢ 6 Πα τηδάθ (ν. 8), 
Μαπαββθὴ βοῦ ἊΡ ἴῃ {Π6 ὙΘΙΥῪ ἰοπιρίθ, ψ  ΐ ἢ, δοοογάϊηρ ἴο {86 
ΟΣΡΓΘ55 ἀθο]αγαίίοῃ οὗ [Π|ὸ Τωογ, τγᾶ8 ἴο 6 {Π6 ἀνγθ!]ησ- Ὀ]δο οὗ 
μ8 πᾶτὴθ (2 ὅδ). υἱῖ. 18; 1 Κι. ἴχ. ὃ; 2 ΟἸγ. νυἱῖ. 106 δοῃιρ. 
ΜΠ] 1 ΚΊ, νι]. 10.) Οη ὈρνὉ 866 ἅθονθ Ρ. 121 .--- Τὸ σοσά9, 

«ΝΘΙμον Ὑ{ΠῚ Γ τα ἐμ6 ἕοοὶ οὐ 1βναθὶ ἵπονθ ΔΗΥ͂ τηοΓ6 οαΐ οἵ 
[π6 Ἰαπά ψΉΪ ἢ} 1 σάν {πον ΕΠ 6.8 (ν. 8), τοίδυ ἕο [Π8 ργοιηῖβθ 
2 ὅδ. νἱῖ. 10, “1 ν1]} ἀρροΐηξ ἃ ρ]δοβ [ῸΓ ΠΙΥ ρθορ]ὶ8Β . . - 
{πᾶ} ΤΠΘῪ αν ἄνγ6}] ἴῃ ἃ ρΪδο6 οὗ [μ6ῖγ οὐσῃ Δ Πα ὨΟΥΘ ὯΟ ΤΔΟΥ6,} 
ὙΠ Ιοἢ. τγὰβ [Ὁ] Η]16 4 ὈΥ {8 βα]ϑοίίοπ οὗ ἐμ ἔβη ρ]β ἕο ὑπ6 δθοάο οὔ 
Ἰηὴ πδπη8, 566 ἅθουβ Ρ. 71. “ΤῊ υασαγὶ γοϊξ, θωρεῖ. Οοποθτη- 

ἱπρ 1π6 σοπάϊ οη, “ οὨ]Υ 1 {67 Μὴ] Οὔβοῖυϑ ἴο 40, δίς. φοῃπρ. 
ἴδ σϑιηαυκβ ῥ. 128 ἢ.--Υ, 9, Βαῦ ἐμῖ8 σοπάϊίοη Ισγαθὶ ἀϊ4 ποῖ 
Κορ. Μαπαββθὴ βεάποθά {ποτὶ ἰο ἄο πιοῦθ δυὺἱ]] ἐμᾶῃ {Π|0 
Οαπαδηΐίε8, σνβοιι {Π6 [μογὰ μα ἀθβίγογαα Ὀοίογο ἐμθαι. . 

γν. 10--15ὅ. Τὴ Τωογά α18ο0 ΕῪ μἷβ ρυόρμείβ σασῃθά Μδηδββθἢ 
δῃἀ [Π6 Ῥθορ]β ἐπαῦ νγβεῖθ ββάαςβά ἰηΐο βίη ὈΥ Βΐπ), ἀπ ἐμγθαϊθηρά 
τοῖα τ 0116 ἔθανβα] βθηίθηοθ οὐ {π6 ἀθβιγαοιοι οὗ «6 βα 6 πὶ 
Δη {1Π|9 ΒΙΓΓΘΠάον οὗ {Π8 τοιηηδηὶ οὗ μ]8 ρθορῖθ ἱπίο {μ6 ρουγου οὔ 
{π6}γ Θηθπλῖθβ ; Ὀαΐ ἔπον ἀϊὰ ποὺ μραυῖκθη, 88 18 ΘΧΡΙΈΒΒΙΥ ΤηΘῃ- 
Ποποά 2 ΟἿ γ. χχχῖϊ. 10, δά ἴῃ ον παιγαϊνθ σδυὺ Ὁ ἱπξδαγγοα 
ἤοπὶ 118, ἐμαὲ 16 ΠΘΥΘΡ Βρθᾶκβ οὗ ἃ ἔγδοβ οὗ τθρθπίδῃοθ. 716 
Ρτορ οί το ψαγηθὰ ΜαΠπαβ8θἢ ἀγα ποῦ πϑιηθᾶ ; ΗδρΑΚΚαΚ ρῥτο- 

θΔ0]γ ε]οηραά ἰο {π6πὶ:} θαΐ {ποῖγ ἃἀάγβββθθ ὑγϑ 8 γϑοοχάϑᾷ ἴῃ 

1ἼΝ 18 861}1 ἀϊβραίοα, ᾿ἱπάθοα, τ ῃθίμον ΗΔΌΑ Κα κΚ ἀ 6] νογοά Εἷ8 ρτο- 
ἀϊοιοπβ ἐμαὶ ἃγϑ ἔοαπᾶ πὶ ἐμ6 οϑποη ἴπ {86 {ΐτπη6 οὗἩὁ Μδηδββθὴ οὐ ἰπ ὑμ6 
ἄγϑὲ ΠΑ] οὗ (6 τεῖρη οὗ 7οβίδῃ ; θὰξ {π6 8018 ρτοιπᾶ το, δοοογϊηρ; 
ἴο ΠοΙΠ 568 (4. τορι. Ηδϑ. ρ. χνΐ!.),) οἂπ θ6 δ]])δρβὰ δραϊπβί ρ]δοΐῃηρ' 
ἨΔΌΔΕΚαΚ υπᾶον Μδηδβέθι, πδιποὶν, (Βδὺ τμ6 τότ οὗ [86 Πἰνὶπα )υαρ- 
τηρηΐ ἴο Ὀ6 Ἔχϑουθα οἡ Ζυ Δ} ὈῪ {μ6 Ομ  ἄθδῃβ 18 ἴο δ6 δοοοιηρ] θά 
ἴπ {86 ἀαγβΒ οἵ (8088 ἴο ψ βοπὶ [86 τιρββᾶρθ 8 δἀἀτοββοὰ ("2") ν ΗΔ. 

Ἰ, δὴ, ἄοο8 ποῦ Ἀρρϑᾶγ ἰο τϑ ἰὁ 06 δρβοϊαίθὶυ οορθῃί, 88 ΒΘ Ῥαββαρο 
Ψοεὶ 1, 2 1ἴ8 ποῖ αυϊΐο δἀθαπαίο ἰο ρύουθ, {μαὲ ἴπ (μ6 δχργαββίοῃ, “ ἴῃ 
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110 8η1Π8]8 οὗ [Π6 Κίπράοπι οὗ 0648 (2 ΟἸν. χχχιῖ. 18.)---Υ͂. 11. 
᾿ ΡΝ 16 Απιογίίθβ αῦθ πῃθη οηθά ΠεΓθ, 88 1 ΚΙ, χχὶ. 20 δπά 

ἘΖΕΚ. χνΐ. 8, ἱπδίαν οηιμΐμηι 88 [Π6 βαρροτίοχβ οὗ Οδηδδη 88. 
ΠΡΌ] 688. ΟὐΠΟΘΓΠΪΠΡ' δὐσϑὴ 866 Οἢ ΧΥΪ]. 17.--- ΤῊ ῬὮΓΑΒΘ, 

ἐ(Πδὲ γυβοβοθυοῦ Ὠθαγϑίς 16 Ὀοΐἢ 8 θα ΓΒ 5841} {᾿ηρ]6,᾽ (ν. 12), 
ἀδθποίεβ ἂπ ἀημθαγά οὗὁἨ δνυθηΐ σδαϑίπρ' ΠΟΙΤῸΡ δἃπά δπιδζθιηθηΐ, 
Θοπιρ. 1 πὶ. 111. 11 ; ὅ6Γ. χίχ. 8, Ἡδρακκυκ α͵βὸ (1. 5), 8π- 
πουης68 {π6 ΟἸ Δ] άοδῃ Ἰαάστηθηϊ 88 8 σοῦ οὗ [Π|6 Ἰμοτά ογθαίϊηρ 
δϑίοηβῃτηθηῦ πᾶ οχοθαϊηρ Ὀεἰ16[.--Ὗ, 18, (“1 ν}}} βίγϑίοῃ ονεῦ. 
ογυβαίθια ἐπ6 1ἰπ6 οὗ βαμπιαγία ἀπά {π6 ρ] απηπιϑί οὔ {πΠ6 μοιβα οὗ 
ΑΒΑΡ." ὙΠθ 11πθ (9) ἀπά {δ Ρἰαπιπιοῖ (ἰρῴο {16 16 γ06]}) γγᾶβ 

ἈΡΡΙΙΘα ἴο ἐμαὶ ψμοἢ τγα8. θα] (ἄδοι. '. 16)», θαξ «80 ἰο (Πδὲ 
ψ ΠΟΙ τὰ8 ἰο 6 [ον] ]οα τ (86 στουπά, αὐίουυ γαζθά (Απι. 
νἱϊ. 7.) Ἐνϑῃ ὈυἝίβομθβ ὑνθῦθ τπηιθαϑαγοά Ομ τ] {86 Ἰΐπὸ (ΟΞ) 

ἴῃ ογάογ ἴο δ6 58] αΐῃ οὐ ραγάοποά (2 ὅαπι. νἱϊ. 2). Ηδθησθ ἄγοβθ 
86 ΘΧΡΓΘΒΒΙ0Π8, “ ᾿ἴπὸ οὗ ἀθβοϊδίϊομ, ρ απλπηϑῖ οἵ θιπρεῖποβ8," 15. 
Χχχὶν 11. Ὑηδ Ἰἴπο οἵὁἩ ϑαπιαγία δοοουα! ΡΥ πιθαηβ {π6 ]ἴπθ 
ὙΠΟ 18 ἀγάνγῃ ΓῸΡ ἀοβίγ οι οη ΟΥ̓́Ρ ϑδπιαγῖα, {Π6 Ρ] ατηπιοῖ 
οὗ 16 ποιβο οὗ Αμδρ, ἐμ οχεἰγραύίοηι τ πῖ οι θ6[6}} {π6 μοαδ6 οὗ 
ΑΒὰρ. ἼΤῊΘ 8θη86 ἐμδυθίοσθ ἰ8,) 1 ν}}} ἀθβίσου “6 βαίθιῃ 88 1 
ἀοδίγογοά ϑαγμδγῖα, δη ἃ αχίθυτηΐϊπδίθ 105 1 ΠΑ δ η8, 88 1 Ἔχ θγηη]- 
παίθα {π6 ποιβθ οὗ Αμβὰρ. Τ} [Ὁ]ονίπρ ἤρατο, “1 ν1]} τῖρα 
{ΓΒΑ ] θη 88 ἃ τηὰπ ὙΠ ρΟΙΒ {π6 (18), 0 ῖρ68 10 δῃά ἔυτηβ ἴδ 
Ὀρ5ι46 ἀονντι," ἀοποίαβ 8611} τὩοΓΘ Β τ ΟΠ ΡῚΥ [Π6 σοταρ]οίθ χε γρα- 
Εοη οὗ 411 [π6 ἱπμαθί απίβ οὗ Ψογαβαίθαι ἰοροίμον να 118 ἰοίαὶ 
ἀοϑίγαοίοη. Υ. 14. “Απά 1 ν1}} ἔογβαϊκο [Π6 σϑηπιπαπὶ οἱ πλΐπο 
ἱπμογίίδηςοθ," πα 8, 1π6 Ῥϑορίθ οὗἉ ἔθ Εἰπράοπι οὗ τ 44} ἃ]οη6 
Τουλαϊπίηρ οὗ 41} {16 ρθουν ρθορ]θ οὗ {Π| ΤἸμογά. Οὐποογηΐπηρ 
το 8569 ρον Ρ. 182.0. Ὑὴθ ΠΘΟΘβΒΑΥΎ ΘΟμΒοαθαποθ οὐ [86 

Τμοτ 8 βουβαϊείηρ μἷ8 ΡΘΟρ]6 οὐ ψὶἐπάγανίηρ 18 στᾶοθ ἔτοτα {Π6πὶ, 

τοὺ ἀαγ8,᾽" [86 11{6-{π|6 οὗἩ {Π6 Βοη9, τ! Ὑ7ϑγθ ῬΑΥΕΪΥ ΒΟγη, ῬΑΤΕΪΥ ἰο 
Ὅθ θοτῦπ ἰο [π6 ρεπογαίϊοη (μη διτῖνοα δ τηδημοοά, τηαδύ μᾶνα ὕθθη οχ- 
οἰυαδοά, Οα ἐπθ οἵμον μδηά, 1ὺ τηυϑί 8180 ὈῸ δαπηϊἰοᾶ, (μα {μ6 ρστουπᾶβ 
ἔον (18 νίανν δάναποοᾶ ὈΥ κᾶν. (Εἴ]. 1, 2, Ρ. 887 8.) ἀο ποί οοπιρεὶ 
ϑθθηί. Μουύθουθυ, ὍὸὋ, ἸΩΔΥ͂ ΥΘΤῪ ΤΑΙΓΪΥ ἀβθαπιθ (μδὺ ΗΔΌΔΚΚΟΚ ἀο- 
Ἰϊνογοᾶ ργθάϊοιϊοπμβ ὑπᾶθν Μδηδββθῖ οοποοσηΐηρ' (18 βονθγοίβτι δηᾷ μἴ8 
ὉΠΡΌΔΙΙΏ658, Δηα γαῖ ᾿ΐ8 ἀλη ἐγδηβια θα ἰο ὰ8 ἴῃ {86 Ἤδποη θ6- 
Ἰοηροά ἰο {86 ἐΐπι68 οὗ «“οϑἰδῇἢ. 
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18. [86 ἀΘ] ἔν ΥῪ οἵ ἔποπι ἱπῖο {Π6 Παπα οὗ {Π6ῚΡ Θηδηγῖθθ, (πὲ [ΠΥ 
ἸΔΥ θΕΘΟΠΊΘ ἃ ΓΘΥ͂ 8Πἀ ἃ ΒρΟ] ἰο [Πθπ|. 13 δπᾶ χη δ) ΟΟΟΌΓ 

ἰορσθίμον αἰβο, [3. χἹ δ, 22, ἀπά “61. χχχ. 16.1 ὶ 

1 8116 Βἰ μογίο ΟἙ Ομ ἰ 6198 ἈρΤΘ68 νι ἢ ον παττδέϊνο ἴῃ (δ6 ἀθβοσῖρ- 
ἐΐοῃ οὗ {π6 ἸΔο]αίτουβ οοπά πού οὗὨἨ Μδηδββθι, Βοηοοίου ἢ ἀον δίϊηρ ἔγοπα 1, 
ἱξ τοϊαίθβ ἕαγίμον (2 ἢν. χχχ. 11--- 17), ἐπὰὺ Φοβονδῖ Ὀγοαρὶε {86 
Βθμογαἶβ οὗἩ {μ6 Κίπρ' οὗ Αββϑυγία δραϊπβὶ Μδηβββθῃ, σῆο Ὀουπά πὶ 
ὙΠ ΟΠ ΑΒ ἀπά οδττ!οα Εἴτα ἰο Βουγίοη. Βαΐ ψΏδη ἴῃ Β15 δ] οὐΐοη μ6 
Βοϑοῦρμῦ {86 [,ογά, (μ6 Τοτά Ὀγουρθς Εἷπὶ ἀραῖπ ἰο «76 γαβα θα ἰοὸ Ηἷ8 
ἔβγοπθ, τ ΠΟΥΘΌΡΟΙ 6 ταϊβοᾶ ἃ ββοομά ῃὶρἢ ΜΝ 8}} ου 186 ψιδδὲ 8146 οὗ {6 
οἰἐγ, ἀπά ῥμαῦ ρΑνγίΒοηΒ ἴῃ 41} {86 ἰδπορᾶ οἰζϊθ8 οὗ 684}, τοππονϑὰ {16 
ΒΥΔΩΡΘ ρο48 ἀπά (δ 140] ἔγοτῃ [Π6 ἰθτρ]6, δπᾶ οαβὲ οαὐ οὗ {86 οἷτγ 41] 
[86 δἰίαγβ οὗ 1408 θα 1] οα {π6 πιουμέ οὗὨ [μ6 ἰδπηρ]6 δπᾶ ἴῃ Ψ6Γυβ8 61, 
τϑραῖγοα {86 δἰίδὺ οἵ Ψϑβονδι, βδουϊβοθᾶ ὑμϑγθοη ρθδθθ- οἴου πρ8 ἀπᾶ 
ἐβϑηκ- οβουΐηρΒ, δπα οοιηπηδη θα [6 ῬΡΘΟρ]6 ἰο βοῦν {86 (οἄ οὗ 18Γ86] ; 
Βυῦ ὑπ6 Ῥϑορὶθ 53.1}1 βδουβοθᾶ οὐ {86 ΒΡ ρΙδόθθ, ἐμβουρὶ ἰο 6 μονδὰ 
τοῖν ἀοά. ΤῊΪθ δοοοχηῦ ρΡρθδγβ8, οὔ ἃ ΒΌροσῆοίδ] οχδιηϊηδίίοη, 80 1116 
ἴῃ δοοογάδῃοθ ὑεῖ! (Π6 παυταίϊνθ οὗ ουγ ὈΟΟΚ δοποογηΐηρ' Μπδβθθὶὶ δπᾶ 
186 Ἔχε γραίίοπ οὗ 18 ἸΔοϊαίτυ, οἴ δοίθα ομ]ν ἀπᾶθυ “βίδα (ομδρ. χ χῖ!1.), 
{δὲ 16 οδηποὺ ΒγΡτΒο ἀ8, ὑπαῦ πού πιογοὶυ Βόβθητα. 10]. ΑἸΒΚ. 1. 2, 
Ρ. 181 ἢ, ὙἹπον (ΒΥ. 11. ῥ. 68), ΗΙΖὶρ (Βερτ. ἀ. Κυῖδ. ρ. 180 4), 
ἈΠπΠα ΟΥΠΟΥΒ [Ὁ] οσίηρ Οτδιθογρ,, ῃᾶγο τοὐθοίθά 1 848 ὑπῃϊβίονίοαὶ, Ὀαΐ 
αἶδο Μον. (Κτῖν. Τπίογβ, ν. 827, 4.) μδ8 δραπάοηϑᾶ {Π6 παιτδίίνο οὗ 
ΜδπδΒΒ ἢ Β σϑρθῃίδῃοθ 88 ἃ ὑγδα ϊἱοπαὶ ἱπυθηξοι οὗ ἃ το] ρίουιβ ἀϊἀδοίϊο 
ἰοΠά ΠΟΥ, πα ΟὨ]Υ ϑπάἀοανουγοᾶ (0 τηαϊπίαϊπ {π6 ἕδος οὔ {π6 οδιτυϊηρ, 
ΔΤΆΡ οἵ Μαπαββοῇ ἰο Βδθυ]οη 88 ἃ ἰβίου᾽θα] δυθηΐ, τῃθγθαΒ [86 ωλοῖθ 
πδιτϑίϊνο ἢ88 ὈΘΘη ΨΟΥΥ 0 Ϊγ ἀοίδπάεα ὃν Ἠᾶνοση. (Ε]η]. 11. 1, Ρ. 221. 
8.) ὙΤθυβ τρποἢ 18 δηϊθοθ θη ]Υ οοτίαϊπ, δηᾶ 18 δοκπονθᾶρϑα ϑνθη Ὁ 
Μον. [ιΐπηθ6}} πούν  βίδπαϊπρ ἷ8 ΟΥΤΟ ΘΟ νἱθν οὗ (μ6 Βοιγοθβ οὔ 
ΟΒγοπίοϊοθβ, ἰμαὺ {π6 8] ποθ οὗ ον παγγαίίνθ 848 [0 [ἢ686 δυθηΐβ Θοποθγη- 
ἧπρ Μδηδββθῆ οδη δογα πῸ γθᾶβοη ἴον τοῖν τοὐθοίΐοη. ΕῸΡ ὃΔ8. ΟἿΣ 
δαίμοῦ οἴθη οοπίοηἐβ ΕἴτηΒ6 1} τ ἢ 8 σθηογαὶ δοοουηύ οὗ [86 Βου γαῖ 8, 
δηᾷ [8 β8[]6πί δθουῦ βαρ οὗ ἐμοὶ ἀοἱπρΒ 88 ϑχθγοϊβθα πὸ ἱτηροσχίδηύ ἰπῆπ8- 
6π66 ου ἰΐ6 ἀδυθὶορηημθπὺ οὗ (86 ἐμϑοογδου, μ6 τηῖρ αὐ ΒΘγΘ 8180 οταἱύ {86 
ΘΑΡΕΪΨΙΥ ΟΥ̓ ΜΑΠΆΒΒΘΙ δηὰ Ηΐβ τϑξουιηδίϊοπ δον Εἷβ τοίαστι ἔΓῸ πὶ 
Βαρυΐοη, ἰδ 16 ραὶ πὸ οβδοίυδὶ Ηἰπάγαποο ἰο {π6 οουγαρίϊοη νοι ἢΘ 
μια ἱπιγοάυοοα ἰηίο (μ6 Κίῃρᾷοπι ὈΥ Βΐβ ἰ4ο]αίσυ. [ἢ ἕδνουγ οὗ {Π6 
Βιἰβίογίοδὶ γα οὗ Μδπαββθἢ᾽ 8 τοπῖοναὶ ἰο ΒαΡυ]οη 18 (α) [86 οἰτοῦτῃ- 
βίδῃοο, {παὺ ΠΟ τϑᾶβοῃ οδῃ θ6 ἱτηδρ᾽ "6 ἴον (Π6 ᾿ἱηνοπίϊοῃ οὗ βυςῇ ἃ ἤδοί, 
1ΠΑΒΠ  ΘὮ 88 ΠΟΙ ἐΠ6Γ ἴθ γϑιηον αὶ ΠΟΥ Η18 τ6]6δ86 δηά τϑίσση δα ἰδβεϊηρ' 
εβδοίβ οὐ ἰΐο Κίπράομι οὗ “υάδῃ; (Ὁ) π6 ἀρτϑοπιθηί οὗ {18 δοοουῃὺ 
σύ (μὲ τ ΠΟ 18 τοιηδυκοά οἡ χῖχ. 87, δοποουπίηρ ΕἸϑαυ δά η᾽ Β 6χ- 
Ῥεαϊεΐοη ἀραὶπδὲ ἈΠΠΘΡ Αβὶα δηὰ θβρθοῖδ!]ν ἰο Ῥα]θβίϊπθ. Α'5 βΒῃου 
Ὀδίογο ἐμ Κίηρ οὗ ΒδΌΎ]οπ, Μαγοάδο- θαδᾶδη, 18 τηθηιοηθα ἃ8. ἃ 
βονοσοῖρῃ ἱηδοροηάθης οὗ Αββυτῖδ, [π6 Ἰδίθι' πῃ βίουῖοαὶ Ἰοραπα τνουἹὰ 
οογίβίηυ μανο τιδᾶθ Μαῃδββοὰ Ὀθ οαΥτθα ἀνΔῪ δἰ μ᾽ ὈΥ Αϑβυγῖδῃ 
᾿ΒΘΏΘΓΑΪΒ ἰο ΝίηονΘΙ, οὐ ἰῷ, δοοογάϊηρ ἰο Η;Ζῖρ᾽Β οοπ͵θοΐατθ, ᾿ἃ νγα8 οορϊοἄ 
δον 16. χχχῖχ, 6, Ὀγ Βαθυ]οπίδπ ρϑπογαὶβ ἰοὸ Βδθυ]οη, Ραϊ ποὺ ὈΥ 

γ0Ο1. 11. Ι 
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γν. 16--18. Βοβίἀββ [ιἷβ Δ ο]αίσυ, ἴο σις μ6 βοάποθα ἢΐ5 
80] 6οῖ8, ΜΑΠΆβθθἢ δἰ πηθα ΨΟΓΥ͂ σΥΘΥΟΌΒΙΥ ἴῃ {[|18, ἐπα Πα βῃ6ά 
80 τη ςἢ ἱπποοοηΐ Ὀ]οοά, {παὶ “6γαϑαϊθπι τγὰ8 Π]]64 νυ ἰτὰ ἴδ ἴσου 
ΟΠ6 6π4 ο {π6 οἶαγ. ΤῊΪΒβ βίαίθιπιθηΐ “βθρμαβ (Απί. χ. 8, 1), 
[ιὰ8 {π8 ρϑγαρηΓαβοά : ᾿4πὸ γὰρ τῆς εἰς τὸν Θεὸν καταφρονήσεως 
ὁρμώμενος, πάντας ὁμῶς τοὺς δικαίους τοὺς ἐν τοῖς ᾿Ε βραίοις ἀπέκ- 
τεινεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν προφητῶν ἔσχε φειδώ" καὶ τούτων δέ τινας καθ᾽ 
ἡμέραν ἀπέσφαξεν, ὥστε αἵματι ρεῖσθαι τὰ ἱΙεροσόλυμα.. Υ͂. 18. 
«δ να8 Ὀυτγίοα ἴῃ [Π6 σάγάθη οὗἩὨ ἢ18 οὐσῇ πουβ6, ἴῃ [Π6 ρΆΓΔ6Π 
οὗ 1226," [μὰ5 ἴπ ἃ βοραγαΐθ ἔπΆ]Υ ΒΘρα]οὮγο ῬΥΟ ΔΌΪΥ οα Ζῖοπ 
(οοιαρ. Ηρ. Ῥα]. 11. ῥ. 189), ἴθ ψ ΒΟ α͵δοὸ [ἷβ Βοὸπ Απηοῃ νγὰ8 
Ἰηἰοστθα (νυ. 26.) ὙΤΐβ τογὰὶ σαγάθῃ ὈογΘ [π6 πᾶτπθ, [7228 }ν8 
δατάθῃ, ΡΟ ΡΥ ἤγοπι 118 ἔσπλουν οὐσποῦ, θὰ  ὈΥ͂ ΠΟ Ἰπθ8ῃ8 ἔτῸ πὶ 
186 ΡΪαςθ, δὲ ἴζβα οὐσοΐϑιι8 ὁδί, 2 ϑδτα. υἱ. 8, ἃ8 Οὐ, ἃ 1μᾶρ. ἀπά 
Οαἴπι. ειίπις. Τὴ παπιθ {]Ζζα (μ}}}} οσου8. 8180 βἰβθυγῃθσθ, ἴοσ 

Θχδηηρὶθ 1 ΟἸγ. υἱ. 7; ΕΖγυ. 11. 49; Νὴ. υἱϊ. δ1. 

Αϑογγίαη βϑηθῦαὶβ ἰο Βαδψίοη, 88 [86 ἰαίδν «678, 16 18 γ706}} Κπονσῃ, 
ὙΘΓΘ ποὺ 80 φοηγογβαπύ ὙΠ {Π|6 δηοϊθηὐ ἰδίου οὗ ὑμ6 Αϑἰδίϊο Κίηρ- 
ἄοπιβ, 88, ἰῸ ἵκπουγ ὑπαὶ {Π6 ἰθυυϊοσυ οὗ ΒΑΡ ]οη, Βανίπρ' θθοοῖαθ ἱπά6- 
Ρθπάθηϊ οὗ Αβδβυτία ἴῃ [86 {ἴπ|6 οὗ Η 6Ζϑκίδῃ, νγγ88 δριδίῃη, ππᾶου ΜδηδΕΒΘΏ, 
8Π Αβϑυτΐδη ῥγονῖποθ.---ΟὈποοΓΐπρ ὑπ6 ἰὑΐπιθ οὗ ἐμ6 ἀορογίδίίοη οὗ 
Μαπδββθὰ ἰο Βαῦν]οη, νν ἴοι πὸ ἀουδύ οοἰποῖ468 τὰ τ (86 ΘΧροαϊοι οὗ, 
Ἐβδυβδάδοη δραῖϊπβί ΠΙΓΒΠ6Γ Αδἷδ, ἴῃ σομ ὑπ Βοαίμθη οΟΪ ΟΠ βί8 σσοσο 
Ῥτουρῦ ἰο ϑαϊηδγῖα, δΒ ἰδίογῖοδὶ ἀοοαμηθηΐβ Πότ 81], (Π6 ργϑαϊθίοῃ, 
15, ν, 8, “1δαὐ σι! ῖη ϑἰχίν- ἔνθ γϑᾶγβ ΕΗ σαῖπι βῃιοι ἃ ̓6 πὸ πιοτὸ ἃ 
ῬΘΟρ]Θ,᾽᾿ αΓΏΪΒΠ68 8 Εἰπί, ἱπαβιηυο 88 {Ππ6 οοδϑίηρ' οὗ [βγ80] ἰὸ 6 8. 
ῬΘΟρΡΪΘ, νγὰβ ἀθίθγταϊπθα Ὀν {μι βϑίι]θτηθηΐ οὗ {πὸ μοδίμθη οοϊοπίβίβ ἴπ 
ϑαπιατῖα. Βαὺ {818 ροϊπύ οὗἉ (τὴηθ παπιϑά Ὀγ [βδῖβδῃ 18 (μ8 ἐννθπίγ- τὰ οΥ 
ἀνθ η γ- ουγ ἢ γον οὗ ΜδπδΒΒΘ μ᾽ Β τοῖρῃ, ἴῃ τ Βῖο (86 ΒΔΌΡΙΠΒ5. ἴπ [86 
δεά. ΟἹ, ». ΟἿ οα. Μογον, Πκουῖβο Τ5θμοῦ (Απηλὶ]. δᾶ. ἃ. Μ. 8827), δηᾶ 
ἄος Ῥίρη. ολνοποῖ, ἱ. Ὁ. 428 ἕ,. μδὰ Ηχϑᾶ })18 ὀδρ!νἽΥ, ΘΟΠπΙρ. ἸηΥ ΔροΪ. 
ψ οῖ8. Ρ. 428.---ΠΒαὶ οὗ (86 ἀυτγδίίοη οὗὨἨἁ ΒῖΒ 6χ116 {ποῦ 18 πὸ ᾿ιἰβίουιοδὶ 
ἰγᾶθθ, ΤΒΟῸΡὮ ἔγοτῃ {1|ὸ ἔδοὐ [πᾶ Η18 τοῖρῃ 18 γθρτοβαπίρα ἴῃ {86 Ο]ὰ 
᾿Τοβίατηθηί 85 υπἰπἰοιταρίθα, νγ 6. ΤΩΔΥ͂ ρου μαρ5 οοποϊυάθ ὑμαὺ ἢθ Ὑθ ΣῪ 
Βο0ῃ τϑοοῖγϑα Ηἷ8 ἐγθϑάομῃ δραΐῃ, ὈΥ 8 οἰγοιτηβίϑηοθ ἰοί 8} ἀπκπονγῃ ἴο 
5. Ηᾶνογῃ. ἱπάθοα 1. ̓ ..4.7 ἐπ Κ8 τ τ ἢ Ηοβιηδη, {μδὺ ἢ18 τϑθϑβο ὑἢ- 
4ιθβυΪοΠΔΌΪΥ ἰοοκΚ ρ᾽δοο δὔνον ΕἸβαυ μά 1 π᾽ 8 ἀθδίῃ, μαΐ (88 “ ἀπαυθδίϊοπ- 
ΔΌΪΥ ΤηδῪ ΨΘΥΥ͂ ΘΑΒ1]Υ Ὀ6 αυθϑίϊοποά, 

. ΕἼΒΟΓΟ ἴθ 4180 ἃ νγν6}}- ποτα ἐγδαϊοη διηοηρ «(16 γ8 ἀπά ΟΠ τ βίϊδη8, 
{πα ΜδηδΒΒθ ραὺ ἰο ἀθϑί (μ6 ρῥγορμοὶ 1βαΐδι, δῃὰ ἱπάθϑα οδυβθᾶ Ὠἷτπα 
ἴο Ὀ6 ϑαύγῃ δϑυπᾶθγ, ἰο ὑυἘ]Οἢ ὙΘΥῪ ῬΥΟΌΔΡΙΥ 8} αϑῖοπ 18 πηδάθ ἰπ ΗΘ. 
χὶ. 87 (θοπιρ. Θθβθῃ. Οοιητη. οπ [8. ἱ. Ρ. 9 ϊ,, δῃά ΒΙ6οκ, ἃ, Βυίϑ ἃ. ἁ. 
Ηφρτ. ἴϊ. 2, Ρ. 882 8..), Ὀαὺ νυ οι, 48. Οδβθῃ. ἱ. ρ. 4. δά Ηᾶν. ΕΠ]. 
11, ὥ, Ρ. δ1 οογίδί ]Υ οοη]θοίαγο νυ ἡ τί ρΐ, ννὰ8 ῬΘΓ Δ ρ8 ἐοσιηθα ομ]Υ ἢ 
186 οαπάδίϊοη οὗ ουτ' νϑῦβθ Ὀγ 186 Ηδρδᾶδῃ οἵ  υἀαίδηι. 
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γυ. 19-- 26. Βεῖίσῃ οὗ ποθ. Οορ. 2 ΟἸγ. χχχίῃ. 21---9ὅ. 
ΑἸμοι Ὑγ 8 }Π[κθἀ ἴῃ 4}} {119 νυν οὗ 18 ἔδί μον Μαπαββθῇ, βουνὶηρ 4}} 
119 14015 Η15 ἐΈμοῦ μά ἱπίγοάυοοα, ἀηἃ νγᾶ8 τηυγάογθα ἴῃ [Π6 
ΒΘΟΟΠα ὙΘᾺ} οὗ [18 γϑῖρῃι ὈΥ 8 βϑύνδῃηΐβ, γὴ0Ὸ δά οοπβρίγοα 
ἀραϊηβὲ Ηΐτη, τ ΠΘΥΘΌΡΟΙ ἐΠ6 Ρθορ]6, Πουγθυαῖ, δῖον 41} [Π|6 δοη- 
Βρί γδίουβ ἀῃα ρ]δοθά [18 βοῃ «οβίδῃ οα ἔπ [ῃσοηθ. Οὐοποοσγηίηρ 
ΑἸοῃ, 560. βομηι, γθιμαγκβ: ἢ σ τὸν Απιοη ργαθίον ἱπιρϊδίαΐθην 
ποίαίι, ἀΐσηιι πὐλιὶϊ γϑοϊ!.----, 19. ὕἌῊΘ ρῥ]δθβ ΤΊΒΏΣ Ψοίθα, ἤοπι 

ψΉΟἢ ΔΑΙλοπἶΒ τοοῖοῦ σδπι6, γγα8, δοσογάϊηρ ἰο Ηΐογοη. (8. υ. 
«ειμαδα)ων»ὃ8 απίΐφμα «7υάαθαο, θαὶ Τὶ 15 πο ἔτ μον Κπονγα. «086. 
(λπῖ. χ. 8, 3) νυυϊέθβ 1 Ἰαβάτη, ἀῃὰ τοίίι5 ἰάσπιῖβεβ 1 ἢ 

ΓΤ» 9Π6 οὗ 116 1βγδ6 1 18}} βιδίϊοῃβ ἱπ {π6 ψ]]ΔΘγηθ55 οὗ 

Αὐλθῖα, σοπιρ. Νιπι. χχχῖῖϊ; Πθαξ. χ. 7. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΗΠ.-- Χ ΧΤΠ. 80. 

ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΚΙΝΟ σΟΒΙΔΗ, ΥΥ͂. 1, 2; ὈΙΒΟΟΥΕΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΑ ΟΕ 

ΤΕ ΓΑῚΪ ΟΝ ΤῊΒ ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ΟΕ ΒΕΡΑΙΕΙΝΟ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ, ΥΥ͂. 

8---20; ΒΕΑΡΙΝΟ ΟΕ ΤΗΝ ΓΑῪ ΙΝ ΤῊΕ ΤΕΜΡΙΙΒ ΑΝῸ ΒΕΝΕΨΑΙ, 

ΟΕ ΤΗΒ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ ὙΊΙΤΗ ΤῊΒ ΓΟΒΌ, ΟΗ. ΧΧΙΙΠΙ. 1---ὃ ; ΑΒΟΙ1- 

ΤΙΟΝ ΟΕ ΙΡΟΙΑΤΕΥ͂ ΑΝῸ ΒΟΙΚΜΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ῬΑΒΒΟΥ͂ΒΕ; 

γν. 4-- -24; ἘΝῚ ΟΕ σΟΒΙΑΗΒ ΒΕΙΟΝ, ΥΥ. 2ὅ---80. 

γυ.1,.2. Ῥοαγαίΐϊομ ἀπά 5ρίγὶς οὔἨ [Π6 τϑῖρῃ οὗ “οβίδῃ. Ηἱἰβ8 
τροῖμον «] ΘΙ 44) νγαβ {π6 ἀδιρῃίον οὗ Αἀαΐδι οὗ Βοβοδίβ ( ΓΞ» 

ἃ ἴονσῃι 0 ἕαγί μοῦ Κπονῃ ἰπ {π6 ρῥ]αἴπ οὗἩ “π648}}, Θοτηρ. 4708. χν. 
89. Φοβίδ. ἀραίῃ γα κα 1Πκ Ἡ 6Ζοικίδἢ ἴῃ 61 ἐοοίβίθρβ οὗἉ ἷβ 
Δηροβίου Πα, Δα μουίηρσ πῃ ον δε ΡΥ ἴο {Π6 ἰὰνγ οὗ {πθ [μογὰ, 
Ηδ μά ργόρδῦ]γ, 48 μΐβ πῃρο αν ἔαμοῦ μα ἀϊοά ΘαΥγ, οὰ ἢΐ8 
ϑοομἀἸηρ {1186 ἐΠγΟμΘ 8. Ομ] οὐ οἷρμξ γθᾶσβ, σοπὶθ ὑπάθυ {16 
δυϊάαποδ οὗ ρίουιϑ τβϑθη ἔγαὶγ ἀθνοίθα ἰο {π6 αν οὗ 1Π6 1μογὰ, 0 
ἰαγτηρὰ Εἴη ἴο {μ6 (οὐ οὗ 18 ἐλέη 6υϑ, ᾿παβηγαοῃ 88 ἢ18 στα] νν 8 

80 {ποοογδίις 8} τἱσμίθουβ. ΤῊ ρἤγαβθ, “ ἰυγπθα ποῖ αβὶἀβ ἴὸ 
ἴδιο τρῃς ον το μ6 Ἰ6ἢ," παιλθῖὶγ, ἔσοπι {Π|ῶ0 το τνὰ8 τῖρῃς ἴῃ 
{|| δγθ8 οὐ {π6 Τωοχά, 18 ἃ ἀδϑογρεϊομ. οὗ ἀπάονυϊαιπρ δά θγθηοο 

12 
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ἴο ἔπ σοιηταδηαπιοηῖβ οὔ ἔπο Τ,ογὰ Ὀογγονϑὰ ἔγοπι Πϑαϊ. (Θοπιρ. 
νυ. 29, χυνῇ. 11, 20, χχυῆϊ. 14.) 

Υ. ὃ Ε΄. Τὸ ΦΟ]]ονῖπρ παυταῖνο ἔγοπι ν. ὃ (ὁ οἷ. χχ!!. 24 
ζοσπιϑ ἃ οἰοβοὶυ οοηποοίθα βϑοίίοη, ἱπ  ]Οἢ 4}} {πᾶὲ «οβδῃ ἀϊά 
ἔου ἐμθ τοϑυβοϊίδέϊοπ οὔ [886 ἔσθ σόυβῃΐρ οὔ ϑβονδῖ δηά {9 
οχεγραίϊοῃ οὐ ἰἀοϊαἰγῪ ἀατίηρ μἷβ γτοῖρῃ ἰδ απϊξοα ἱπίο ὁπ6 σταπά 
5666, δπᾶ ἴῃ6 Ὑ016 τϑίοστη δοοοιρ] 8ῃ:64 ΒΥ 818 ρίουβ Κίηρ ἰδ 
τείοσγοά ἰο {Π6 οἱρ] θη! γοαν οὗ ἢ8 ταῖρη, Ὀδοδῦϑο ἴῃ [818 ὙΘΆΣ 
{16 ἀἰβοονοσυ οὗ {6 Μοβαῖο θοῸΚ οὔ [π6 ἰδ ἴοοΚ ρίας, ὈΥ͂ ΤηΘ8 8 
οὗ ὙΠ] ἢ 116. σοιηρίοία τοϊοστηδίίοη οἵ τοὶ ρίοη σου] θ6 ππάογ- 
[6 Κοη, ἀπ ἃ τγαβ δοί!}} } οαντθα ᾿ηΐο οἴθοι. Ηΐνν οἰοβου 8}} {π6 
βαυθγαὶ ουθηΐβ ἂπά ὑπάουίακίηρβ οὐἨ «“οβίδῃ ργοβοπίθά ἰο {Π6 
ΤΟΔΟΓ ἴῃ {18 ςΟ]]οο γα ῥἱοΐαγθ δὺθ. σοηηθοίθα ἰορσοίμον, {Π6 
ΠΑΥΓΑΙΟΡ Εἰ πΊΒ6 1 1 ςαΐθ8 ὈΥ͂ ρἰδοὶπρ' {Π|6 ἀαῖθ, (“1 σλπηθ ἴο ρ888 
ἴῃ [πὸ οἱριθθηιῖ γϑὰγ οἵ “0518, ποῦ τη ΓΕ ΪΎ αὐ ὑΠπ6 οροπΐηρ, Βαϊ 
αἶβο τορθαίϊηρ 1ὲ δὲ [π6 οἱοβα οὔ [818 βοοϊΐοῃ. Βαῦ 16 τνῷ σοῃβι δῦ 
411 {16 Ῥαγεϊου αν ἱποϊἀθηῦβ {πᾶῦῷ ἀγθ Ὀσοῦρης Ὀοίοτο τ8 ἴπ {818 
βϑοίΐομ, {π6 τϑραὶγ οὐ {Π6 τϑιιρ]68, [Π6 ἀϊβοουθγυ οὐ {πθ Ὀοοῖς οὔ τΠ6 
Ἰανν παϑάθ οἱ (18 οσοδϑίοῃ, (6 τοδάϊηρ οὗ 10 θαίογθ ἔμ Κίηρ, [ἢ 
ΘΟηΒΌ] ἶηρ οὐὗἨ {Π6 ῥγορμθίοβθβ Η αι] άδῃ, ἰῃ9 βαπηπιοιίηρ οὗ 1Π6 
6Ιάοσβ οὗ Ψυάδι, ἀπά {π6 βοϊθιηπ τϑδάϊηρ οὐ 1μ6 αν ἰπ {Π6 
1θπλ0]6 δοηρ τ ἢ ἴπ6 σοποναὶ οὐὗὨἩ 1Π6 σονθηδηΐ, {π6 Θχ γραίϊοι 
οὔ ἸΔο]αίγγ, ποὺ ομΪυ ἴῃ «}6γ βάθη ἀπα 4}} ὁ πάλῃ, θὰ 4130 ἴῃ 
ΒΘΙΠ6] ἀπά 811 {Ππ|0 οἰτ168. οὗἩ ϑαμπιδιῖα, ἤπ4}}γ, {π6 ἀστδηροηιθῃὶ 
ἈΠα 5Βο]θιηηϊζαίοη οὗἁἨ [μ8 ρΆΒΒουδι, [ἃ Ὑ1}} ἀρρθᾶγ οἵ [1561 ἐπαὶ 
{Π6Υ οου]ὰ ποὲ 811 6 οοπιρ]οίθά τὰ ἢ ἃ γθγ, ουθῃ ᾿ξ ννΘ ΒμοᾺ]ἀ 
ὙΠ] Π55Ππὸν (Αππαΐ αὐ α.ηι. 8881) ἀθ]Αγ [Π|6 βοϊθῃγῃ ἔδβίϊναὶ οὗ 
τπι6. ῥΆββουϑὺ [ο 4116 ἐπά οὐ {μ6 οἰ ρμέθθη!ἢ γθὰῦ οὗ «Πο518}}8 γεΐβῃ. 
Βαΐ 118 ἀο]δγ οὗἩ ἔπ ῬΆββουὺ ἰθ αυϊίθ ἃ ἢ ΠΏ ΘΟΘΒΘΑΓΥ ΘΧροαἰδηΐ, 
885) οἰ Πδιαπαϊηρ 46 ΥΥ οὐἰθ᾽8 ργοίθϑὲ ἃραϊηϑὺ 16 (ΕΠη]. Ρ. 2517), 
1 18 ϑβία  8η64, ἐπαὶ [Π6 γϑᾶῦβ οἵ [88 σαῖρτι ὑσασθ δ᾽ νυαΥΒ οοτῃ- 
Ρυΐοα τα ΝΊβδῃ (866 δον ῥ. 184), 80 ἰμιδῦ [μι ράββουοὺῦ 8]]} ἴῃ 
{πὸ ἔσϑυ πιοπίῃ οὗ ἔπ6 οἱρῃίθθη! ἢ γϑὰγ (σσηϊ. 29); βογθαβ ἘΠ 6 
ἀαίθ ρ]δοθα αὖ {Π|0 μοαά οὗἉ {μ|6 βθοίΐοῃ, “1 φᾶπι8 ἴο ρᾷ88 ἴῃ ῃ6 
εἰ ρμύθθαῦ γὰρ (ΧχΙϊ. 8), οδη ἀθοϊάθ ποίμϊπρ, Ὀβοδιβο ἰδ 15 ἴο 
06 τορασγαθα δἃ8 ἃ Βαρϑυβου ρ!οη, απ ῬγΟνΘ8 ἸΠΘΓΟΙῪ {{||5, ἐμὲ ἐπ 6 
ΠΑΥΤΑΙΟΡ ΘΟΠΙρΡΓομΘπἀοά {Ππ|6 οβογίβ οὔ « οβίαῖι Ὸσ {π6 γαδίογαϊοῃ 
οὔ το ἰθρ8] ννουβιὶρ οὔ 76 ]ιονα]ι, νυ ῃἴοἢ γα οοηξριουβ ἴὰ ροϊπὲ 
οἵ εἶπι6, ἃπἃ οςοαρίθα ἃ βρβοθ οἵ βϑυθγαὰὶ γὙϑᾶγβ, δΔοοογάϊηρ ἴο 188 
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γον οὗ παΐατο πον ὁμ6 ρθηπθγαὶ ροϊηΐ οὗ νον. Ηδηοθ δἷοπθ 
1: '8 ὀσρίαἰπϑά {Παῦ [Π6 δοοουπὲ οὗἉ {πὸ γϑραΐγβ οὔ [ἢ ἐδπιρίθ 18 
ΟΠΪΥ ἱπβογίρα ἰῃ νν. 8---ῦ, Δῃἃ οομργοϑβθα ἰηΐο ἃ βίῃρίθ δηΐβοθ- 
ἀοπῦ βοπίθῃοθ, Ψνῃ]οἢ ργθϑθηΐβ ἐπ οσσαϑίοῃ [ὉΓ {Π6 αἰβοονεσυ οὗ 
δ6 αν; ΕῸΡ [μ6 δροάοβίβ ἐο 15) γα )α ὙΤῊ (σ. 8) ΦΠ]ονν8 

ΟΠΪΥ ἰπ ν. 8, δπὰ {Π| ρϑυϊοά 8 ἰο "6 ἐμὰ δοπδίγαθα ἴῃ Ρἰαἰπ Ἐπρ- 
Οβῃ : “ΤῸ σᾶπιθ (0 ρᾶ88 ἴῃ {Π6 οἰ ρβίθθη! γϑαν οὐ Κίπρ «Ποβίδῃ, 
ψθοπ [π0 Κίηρ βοηὲ ϑ'μαρίιδη . . . . ἰο ΗΠ] [π6 Βίρῇ 
τοδί, ἴο σοιπὶ 1Π6 ΤἸΠΟΠΘΥ ὑμαὺ ψγὰ8 Ὀγουρηῦ ἱπίο {πΠ6 πουβθ οὗ 
αοά, ἀπά ρσῖνο ἰδ ἰο (16 τηδβίθυβ δὰ δα} 46 γ8 το τϑραϊγαά (Π6 
ἰοαρθ, . . . [παι ΗΙΠΚίδΝ {Π6 μἰρὴ ργίοϑί βαϊ 4 ἀπίο Κὅμαρηδη 
[6 Βουῖθ6,᾽ οἱο.ὶ ὙΠ τϑιηδϊηίηρ ονθηίβ ἱπἀθϑά ἔΌ]]ονγ ΟΠ 6 ποῖ μ᾽ 
ἴῃ πο παστδίῖνθ, 80 {πὲ {ΠΟῪ 411 ἀρρϑᾶν [ο ἤανθ παρρϑπαά ἴῃ βο- 
αοβϑῖοθ. Βαΐ {παὶ {π6 δγγδηρσομηθηΐ ὙΠ ΐπ {Π|8 Βροίίοῃ ἰδ ποῖ 
ΟΠ σοποϊοσῖσαὶ θαϊ παίαγαὶ, ἀρρθᾶγβ οἰθαυῖν ΠῸπι 818, [πὲ (Π6 τὸ- 
Ραϊγίηρ οἵ ἐπ ἐθῃ1ρ}6 τησβὲ ἢανθ οοπιτηθπορά δοίοσα {Π6 οἱ σι ίθθηία 
Υθαν οὗ “ οδίδἢ, ἀπάϑν νοὶ ἰδ 18 γθοαρ!]α θα, βῖποθ ἰῃ [ἢ6 ὙΨΟΥ͂ 
θορίπηΐηρ; οὗ {Π|8 γϑϑγ, ἴῃ ψΙΟἢ δὲ 4}1 ονθηΐβ {16 ὑγδηβδοίίοῃ τ- 
οογάοά ἴῃ χχῖϊ, 8---Ἴ (4118, ποῦ ΟΠ]Υ {Π θυ] ο γα σοῦ θηραρθᾷ ἴῃ 
186 Τοραῖγβ, θα ΤΟ ΠΟΥ͂ πδ4 Ὀαθη Αἰγθδαν δγοιραῦ ὈΥ ἐπθ ψΠ0]6 
Ρθορὶθ ἰο ἐπ6 βουβὸ οὗ αοά δῃά οοἸ]θοίοα Ὀγ ἐπθ 1μον 68 τη 
Κορὲ 6 ἄοογυ. ἘΕδγέ]ιον, ἃ γϑίογαίίοῃ οὗ [π9 ἀ]]αρί ἀαἰθά ἐβθιῶρὶθ 

1 ΤΒγουρ {μι ΐ8. ΘοΙηργοβϑίοῃ οὗ [6 δοοοιηί οὗ [86 σϑραίγίπρ' οὗ [80 
ἰοπιρ]6 ἱπέο 9π6 ῥγοὶ ἱπλιΐπατν βθαίθηοθο ποῦ ποτ Υ 18 {86 βίδίοπιθηΐ, {μὲ 
[86 τογα] βογῖδθ ϑχοοαϊθα 686 ὀοτητηϊβϑδίοη τϑοοϊνϑᾶ, οὐ θα, θὰ: Ἔνθα 
ἰδθ ραυυϊοα]αγβ οοποογηΐηρ᾽ ἐμ6 οοοδβίοη οὗ [86 ἀἰΒοονΟΓΥ οὗ {μ6 ΒοῸΚ οὗ 
(86 ἴα ἰῃ ἐμ ἰθαρὶθ. Βεβί4ββ, ν. ὅ ἰβ σοπάθγοά οὔβουγθ ἀπά διηθὶ- 
δποῦθ ὈΥ {6 οτηϊβϑίοπ οὗ ἃ ἀδίθστηϊπαίϊομ θββθηίϊαὶ ἰο ρογβρίοαϊίυ, δηά 
Υ, 1 παπίβ {86 βαϊ:8}}]6 οοππροίίοι παῖ ἐμαὺ πο ργθοθάθβ. ἴπ [86 
ῬΆΓΑ]]6] ραθβαρθ, 2 ΟἾγ. χχχίν. 8---Ἰὅ, ἱπάθοᾶ, 186 πατταίνϑ οὔ {86 οοτ- 
πιϊββίοι τυ μΐοὰ 6 Κίπρ ραν ἰο ϑ'ββρβδῃ, διά οὗ 1186 ὀχθοιίίομ 880, 
ΒΕΓΨ6Β ΟὨ]Υ ἰο Ὀγίηρ' οὐ ἴ[μ6 ἀἰβοουθγυ οὗἉ (86 ὈΟΟΚ οὗ [86 ἴατσ, θαΐ {16 
ὙΠΟΪΘ ῬτΌρτο88 οὗ δ δϑϑίν 18 ἰῃϑγθ τηυοἢ οἴθαγοῦ, δπᾶ 18 τοἰδύθα πηοτθ 
δοουγ ΘΙ Υ ἀπ Ομ] θέον Ὀγ {86 δἀδίτοπ οὗὨ βουθγαὶ δοοοιῃρδηνίηρ, οἷν- 
Θυχηβίδηοθ8, ἔγοτλ ν δἰοΒ δ (ἢ βΒδηθ ἐΐπηθ 1Ὁ Δρρϑδῦβ ἐμὺ ἴμ6 ΒΙρἢ 
Ρυΐαδὺ ἑσαπά {μ6 θοοῖς οὗ ἐδ 1ατ΄, πα Β6 σῖτα ὑμ6 Κίπρ᾿Β οβίοουΒ νγβ 
Ὀτίπρίηρ' [86 τιοῃοῦ ουὐ οὗ {86 ἐοαρῖθ. ΤῊ δ τοϊδζομ οὗ [86 ὑτγο πϑΥ- 
Ταίῖγοδ ργεβϑηίίηρ 1186] δ ὁπ06 ὑο {16 ογ88 οὗ {86 ἀπργο) ϊοθᾶ τϑϑάθν, 
[ι88, Βουγοσοῦ, ὈΘθη 80 ρογνυογίοα ὈΥ ἀ6 Ὗ εἰίο (Βοϊίτ. ἵ. Ρ. 61 8.), ἐμδὲ 
᾿θ οἴδυρθβ ΟὨτοπίοίθθ τεῖτ “' ἀϊδίογεΐοπ οὗ [86 δθη86, οοηξαβίοῃ δηᾷᾶ ὁ}- 
βουτ ἐγ," Δρρίδυθ, οα ἐμ φοπίγαγυ, [89 ΒΑΥΠΠΟΠΥ͂ ἃπᾷ ἰη 1611 1111 η 7 οὗἁ 
ΟΡ πτταίἑνθ, ἀπὰ βηα8 411 οἶθαγ δπᾶ ρδγβρίοιοαβ. (Οοτηραγθ, οἢ {86 
ΘΟΌ ΓΑΓΎ, ΤΑΥ͂ ΡΟ]. ογο. Ρ. 279. ᾿ 
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ςδηποῦ ἴῃ ἐμ6 παίατο οὐ [πΐηρβ Ὀ6 ἱπουρῆΐ οἵ, στ μουῦ [Π6 τϑιποναὶ 
οὗ ἢΠ6 βαρογβυϊεϊουβ ἃθοπιϊπαϊίομϑ ἐμαὶ γα γΘ θα μ ονθη ἴῃ [86 
Τοιρ] 6. - ΕἸΦΌΔΙ]Υ ἱποοποθῖν8}]6 18 ἐη6 βαρροϑίείοη, ὑμαΐ 8}} {π᾿ 
Ῥϑορῖβθ θῃίεγθα ἱπίο οονθηδπὶ ἢ [16 Ἰμογὰ (χχΙ. 8), θοίοτθ ἃ 
Ῥορϊπηΐπρ γχαβ τηδ46 ἴῃ τϑιιουίηρ (μ6 ργϑυδιπρ' Βα ρθυβεϊ ἰοπ, οΥ 
{πὲ 1Π6 μίοιβ Κίῃρ Ηἰπιβ6 ἔβμου]ά πᾶν τϑϑά 1Π6 θοοΙς οὗ {π6 ἰανν 
ἴῃ [86 ἐθηιρῖα πα τηδάθ ἃ Ἴσονϑπαπὶ Ὀοίογο {πὸ Τωογὰ, ψ 118 [Π8 
ΑΒΠΟΓΔἢ νγὰ8. 811} βίαπάϊηρ ἴῃ [Π86 ἰθηιρ]θ, ἀπά {π6 ἰἀοἰαίγοῦβ 

ΑἸα 5 ογθοίθά Ρ. Μδῃδββθῇ, ν ἢ [ῃ9 ΠΟΙΒ68 Δα οματῖοίβ ἀθαἀϊοαίοα 
ἴο {86 51}, Ὑγ6γ6 5611] ἴπ 1(8 σουγί8, [Γἐ.1}|6 τηιδκίηρ ΟΓ τοπονίηρ οὗ 
1Π6 σογϑηδηΐ ἴῃ ΘΟὨΒΘΑΌΘΠΟΘ Οὔ ]16 ἴᾶνγ πανίηρ θ6θη ΡΌΡΠ]ΟΙΥ τϑδα 
νγὰ8 ἴ0 6 8ῃ δοΐ σου ϑροπάθηϊ ἴο [Π8 ἰανν, 16 σου] ποῦ μᾶνθ θθθῃ 
φσοιηρ]εἰθα ψιμους βαουῆοθ. Βαΐ ποῦ]ὰ [μ6 Κίηρ, Μ]10 γγὰβ 80 
ἀΘΘΡΙΥ Αἰαυτηθά Ὀγ {ππθ ουγβο οὔ }16 ἰανν, αν ἀηἀογίδκθπ 80 βοϊθιηπ 
ἃ ἰγδηϑδοίίοη ἴῃ ἐπ6 ὑγθβαποα οὗ {π6 ἸΔοαίγουβ αἰΐατβ ἀπ οὐ Ὁ 
Δρραγδίαβ οἵ βιιρουβυ το ἴῃ {6 πουβθ οὗ μονα, ποῦ]ὰ μ6 ποῖ 
ταποῦ τα ῦΠο Σ᾽ πᾶν ΒΏΓΌΠΚ ἔγοπι βοὴ ἀπ ἀπάθγία κῃ ρ᾽ ἃ5 {Π6 τηοϑὲ 
ΤΟ ]685 ̓ πρι ον ὃ [,ΔΒ|]γ, 1 006 παυυαῦνθ ὑγ γ6 β ΙΕ γ οῃγοπο- 
Ἰορίοα], 18 τητιϑὲ θ6 ἀββϑαπιθα {{π|λὺ ἴδον {π6 Κίησ μδὰ Βοίοτθ ὑΠ6 
ῬΆΒΒΟΥΘΟΙ ποῖ οὔἶγ ἀοβίτογοα {Π6 140]8 ἃπὰ :Δο]αίγοιβ αἰίδτβ ἴῃ 
Ψογαβαίθαι, Ὀαῦ ροπθ τουπα ἰο {μ6 ψο]6 Ἰαπά οὗἩ “πάΔἢ ἀπά ἰο 
ϑαπηαγῖα ἴο ἀββίγσου ἴΠ6 δἰ ἐα γ8 οὗἨ [ῃ6 μὶρὰ ρδοθβ δῃά Ῥαγὰ {16 
ἰΔοϊαΐγουβ ρυΐθϑίβ ἀροὸπ {116 8]18γ8 (χχ!. 4---290); ἀραῖπ αῇον {818 
Ῥᾶββονϑῦ [ἢ 6 ΠΘΟΓΟΙΤΏΔΠΟΘΥΒ 8Π4 σαππίπρ' τη6η, ἴΠ6 ΤοΥΑρ τα ἀπά 
116 14ο]8. δῃηα 811 ἔπ δροπηϊηδίϊομβ ἰὰ {μ6 Ἰαπά οὐὗἩ “υἋαἢ τ το 
Βρίοα ουὖὐ ἃπὰ ποὺ ἔογ {π6 ἔγβε ἔπη ἀθϑίγογθρα (νυ. 24). Βαϊ 
ὉΠ686 ΘΟηΒ᾽ ΘΓ 0 η5 βυ Π οἰθη εν ρτοόνθ, (μαἰ (Π6 βονογαὶ ϑυθηΐβ οὗ 
1815 ΒΘΟΏΟΙ 8.6 διταηροα δοοογαϊπρ [ο ἐμοῖσ παίατα] οομποοίϊοῃ, ποῖ 
ἴῃ ΟὨΓΟΠΟΪορῖοαὶ βοαιθηοθ, δηα δὐ {Π6 Β8π|6 {116 Β[!οΥν {Ππδὺ «οβ8 ἢ 
μαἀ Ὀαραη [18 τϑΐοστηῃ Ὀθίοτο {118 οἱ ρ! θη τη γϑαγ οὔ 1115 γοῖστι, ἀπά 
Ρτοβθοαϊοα 1 ἀογνγα 8. 1 8.}}} στθαῖθν σὰ], Ηον πιαοἢ οὗ ἢ 
ψγ88 οἤδβοίβα Ὀθίοσθ, δῃᾷ μον πιῦοῃ δου ἐπ ράββονθῦ, οαπηοί Ὀ6 
ἀοιθυτηϊ θα ἔμ. ΟἋΓ Παγταίνα 8] 6.ἷ ᾿ 

1 ΤῊΘ σϑϑαϊε οὗ ἐπθ τόσο ρδγίϊου δι οοπβίἀογαίίοι οὗ ουν παυταίϊνϑ 
ἰοπᾶβ ἕο οοπῆτγμη (86 ρᾶγα}]6] δοοουπὶ οὔ “οβὶδβ᾽Β γϑρίουβ τϑίοσπι ἴῃ 
2 ΟἸν, χχχίν. ὃ---ὃ8, Αδοογάϊπρ ἰο 2 ΟἾν. χχχῖν. 8, «}{οβϑίδῃ θϑβδῃ ἱπ 
6 δἰ ρα γϑᾶγ οὗὨ Η18 τοῖρῃ, σσθθῃ ἃ γοῦίῃ οὗἉ κἰχίθοη ψϑδϑῦβ, ἰο βθθῖ {8 - 
αοά οὗ μ΄8 ἔαίμον Πανὶ, δηά ἴῃ [Π6 ὑπ ἢ γθᾶτ οὗ Ὠ18 τοῖρτι ἰο ρΌΓΡΘ 
Ψυάδῃ ἀπά «ογυβαίθπι ἔγομι ἔῃ 6 ΠΙΡῚ ρίδοθθ, Αϑῃθγῖπι ἀπ [π6 οαγνϑᾶ 
δηα πιοϊίθη ἱπιαρθα. Βαΐ ἴπ ΗΒ οἱ ρ, θθηίῃ γᾶν Β6 Βθηΐ 4180, δοοογάϊ 
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γν. 8---10. Οοπιρ. 2 ΟἸιγν. χχσχίν. 8---18. Οἱ {118 οοπϑίγαοίίοῃ 
Οἔ 689 Ὑϑῖβ98 41} ἐμαὶ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ 88 Ὀ6Θῃ ΔΙΓΘΔΑῪ Γοπλαυκοά. 

ἴο {μπ18 παγτδίϊναβ, ἢἷ8 βοῦῖθο Θβδρῆδη ἰο (86 ΒΙρὰ ῥγίθδέ ἰο ἐδ δοοουπὺ 
πὶ Βἶτα οὗὨ τἴ86 τλόπου οἰ] ]εοἰθα ἴον {μ6 σϑραὶγ οὐἩ {Π6 ἰοπιρ]οθ, δηᾶ ἰὸ 
ἀοϊῖνον 16 ἰοὸ {86 θα ]Δοτθ. Οἱ {μ8 οοσδδίου. {86 Ῥοοῖ οὗ (Π6 ἰανγ γγᾶβ 
Ἰουμά ὈγῪ ΗΣΚίαΙ, δηᾶ ἐβγοῦρη Β'μαρῆδη ἀθνογοά ἴο ἐμὸ Κίηρ, {86 
ΡΓορϑίϑϑβ Ἠυ]άδι δοπβυϊ θα ἐμβογθάροι, {π6 ΒΟΟΚ οὗἉ [π 1δνν γϑδᾶ ἴῃ ὑμ9 
ἰθπιρ]6 ἴπ ἃ ΒΟ] 6 πηἢ ἈΒΒΘΙΘΌΪΥ οὗ {μ6 ρθορίθ, δηᾶά {π6 οονθηδπί νυ ἱ ἢ (86 
Τμοτὰ τοπουϑᾶ, ΤᾺΐβΒ πϑυγϑεῖνθ Οἰ0888 Ὑῖ ἢ (80 πογάβ : “ Απᾷ «}ο58:8} 
ἸΟΟΚ ΑΥΓΔΥ͂ 84}} [86 δροιηϊπδιῖοπβ ουαὐ οὗ 411 [86 οουπύγῖο8 ὑμαὺ ρεγιαἰπρᾶ 
ἴο ἴμο οὨΣ] ἄτγθη οὗ [8γ860], δπὰ πιδᾶθ 41} ἐμὲ σσθσθ ργοβϑηΐ ἴῃ [8.868] (0 
βοῦνα ϑβονδῃ {μοῖν αοᾶ; 580 Ἰοῃρ' 88 δ ᾿νοᾶ ἰμ6ὺ ἀθραγιϑα τοί ἔγοτα 
Φοβόνδὴ ἐμὸ αοά οὔ ἐποῖν ἔδίμογβ᾽" (ν. 88.) ΕἼοτι (8686 πογάβ γγ6 
ΤΥ ἰπαοοα ἱπΐον ὑμδί ὅνθη δον 89 τλδίηρ οὗ {86 οονθηδηῦ δοπβοααθηΐ 
ὍὌΡοη {86 τϑδαϊπρ' οὔ [πΠ6 πον ἀϊβοονογθα Ῥοοῖὶς οὗ (86 Ἰᾶυν, (80 ὀχίθυ- 
ταϊηδίϊοῃ οὗἉ ἸΔοΟἸ Αἰ ΤΎ τγᾶ8 8.11] οοηεϊπαρά ; Ῥαΐ πού νὴ οοτγίαἰ πίν, ἴῃ 88- 
το 88 ΓΠΘΥ ἰ00 ΟἰΘΑΥΪΥ Θνΐποθ ἐμ θπιβθ γο8 ἴο Ὀ6 ἃ οἰοβίηρ' ἔοσταυ]α ἴθγ- 
τοϊπαίϊπρ; {86 Βθοίϊοθ οοποθγηΐηρ {86 ΔΟΟΪἸἐΐοη οὗὨ Ἰ4ο]αίτγ. ΤῊΘ ρ888- 
ΟΥ̓ΟΡ ἔδβίϊναὶι 1β τηθηιϊοπϑά ἴῃ ΟἸγοπίςοϊοβ (2, χχχν. 1 41.)) ΟὨΪῪ δἴθον (18 
ςΟπο]υτηρ' ἔοσιηυϊα. Νονν, 1 10 ἀρροαγθᾶ ἰὸ τι8 ἀθοόνθ ΠΌμ {μ6 π81- 
ταῖϊνο ἴῃ (86 ΒΟΟΙΚ οὗ Κίηρβ, {πὲ « οβίδῃ ργοβοουϊθα [18 τϑίογπι ϑύθῃ 
δίτον [Π6 Ῥαββουοσ, 86 παγτδίνθ οἵ ΟὨγοη 6168 ταδῪ ΠϑΡΙη ΐΖ6 180 ψ τα 
18. ΕῸγ ὀνθα 1 Ψοδβίδῃ Ἰδρουγϑά Ζϑϑι ουθυ ἔγοαι ἰ86 ἐπι ἰο {6 
οἰρμέθομίμ γᾶν οὗ ᾿ιΐ8 τοῖρῃ ἴον (Π6 ΣΘΙΏΟΥ Δ] οὗἉ βιρογβε ἴοπ, ἰΐ ταδῪ 
06 ΘΑΒΙΙν οοποοῖνθα ἰμαί ὑμ6 ΠΙΔΗΥ͂ τηοπυμηθπίβ οὗἩ δὴ ἰἀο]δίτυ ρὰγ- 
Βυρα [Ὁ τηοῦὸ ἔμαπ ΠΑ] ἃ οοπίασυ, ψΒο πσοῦθ Βργθδὰ ονὸῦ πὸ 
ὙΠ 8016 1δπᾶ, οουἹᾶ ποὶ ᾶνθ Ὀθθῃ 4}1 δὲ οποα δγδαϊοδίβα, 76 πιυβὲ 
Ἰβογοΐοσο ρογοοῖνθ 16 ἰ9 θ6 δηϊθοθάθῃηιυ ρτόρδθῖθ, ὑμαὺ αἴζου {86 
Ἰΐπρ' δια ρθ0}]6 μ8ᾶ, ἴπ σοπβθᾷπθῃοθ οὗ ἰδ ἀἰβοουθγυ δῃᾶ σοδάϊηρ' οὗ 
186 θΟΟΚ οὗὨ {86 ἴανν, τοπθισθά (μ6 οογεπδηὺ τὴ (86 Ιμογά, ἸΠΔΩΥ 8 
τοιρηδηῦ οὗὨ Βιρουβυ ἴοι 1.1} μᾶνθ θθθη Τουπᾶ, τ ἰοθ τγὰ8 {μθὴ ἢγβί 
ἀοβίτογοᾶ. ΤυΒ τρτοῖ, μονσθυθῦ, ἀρρθᾶτγβ ἔγοπι {88 πιούθ ϑῃγοποϊορὶ- 
ΑΙ δχδοὶ παγγαίϊν οὗ ΟἸγοπίοἶθθ, ἐμαὶ (86 ῥγϊμοῖραὶ βίθρβ ἴον 118 
ΤΘΙΏΟΥΘΙ ἰοοὶς μ͵8ο6 Ὀϑέογθ [88 οἱριὐύθθηίῃ γϑᾶν οὗ «}οϑ8ῃ δηᾷ Ὀϑίογθ 
186 Βπάϊηρ, οὗ ἰμ9 Ια. ΒῸν ἐβουρᾷ 10 18 παίαγαὶ ἰο δββαταθ, ὑμαὺ {86 
οἰογτίβ οὗ «οβίϑῃ ἔοσ {818 ράγροβθ πιῖρ εὐ μᾶνθ Ὀθθῃ βαπιπαγῖὶν βίαἰθα ἰπ 
2 Οἰν. χχχίν. 8---ἴ, δηὰ ἐπᾶὶ {μ6 Κίπρ' βιιοαϊᾶ μβαᾶνϑ ἴῃ (ῃ6 ἢγβύ 9]8οθ 
ΟὨΪγ ἀοβίγογοᾶ ἰπ6 βαρογϑυϊἐϊουβ δροιηϊ παίϊοπβ ἴῃ “76 γυβα!οπλ ἀπα 168 
ἰητηοᾶ! αἰ παρ θουγμοοᾶ, ἀπά ΟΠ]Υ τ μθη οποουγαροᾶ ἴῃ Εἰβ 208] ὈΥῪ 
[86 ἀϊβοονθσυ οὔ ἐμ6 ἴανν αν οαγτϊδᾷ οαὐ 18 δχίθυταϊπαίΐοπ ἰὰ ἐπ 
ἡ 8016 απ 8δηα Ὀογοπᾶ ἐμ6 Βουπάδγββ οὗ μἷβ ονπὶ Κίηράομι ἱπίο {86 
οἰοβ οὗ βατρδτῖα, γοῖ [86 ΘΧρσθββ βίδίοιηθηΐ (μδὺ Ἰ ΟΠΘΥ τγᾶ8 οο]]βοἰθᾶ 
ἴον {86 τϑρδίνγ οὗ ὑμθ ἐθηρ]θ ποὺ οὐἱὺ ἔτοπι ψυἄλ δηά Βεη͵δπιίη, θαΐ 
Αἶβο ἤτομι)Β Μδηδβθοι, ἘΡἨγαῖτα, δπᾶὰ (86 ψῃοΐθ τοπιηδπύ οὗ [βγϑαϑὶ (2 
Οδν, χχχῖν. 9), ργθδαρροβθβ ὑμ6 θοῃίγαγυ, δῃ ἃ ΘΟ ρ6]8 8 ἐο0 ΔΒΒΆΠΙΘ, 
(δὲ ὀνθῃ Ὀοίοτθ [86 δἰ ρἰθθπίμ γοᾶγ οὗ (86 Κίηρ' αὐ Ἰθδβὲ ἂπ ἱπηιροτίδηϊ 
οἰπηΐηρ μΒαὰ Ὀδθη τηδᾶθ ἴῃ {π8 τοπιοναὶ οὗ ἰ4ο]αίγν ἃ8. τ ὸ}} ἴῃ {868 

ὙΠ οἷς Ἰαπᾶ οἵ 708} 885 ἰπ 411 ἐπ6 οἰτἴ68 οὐ ϑαπιατῖα. ὙΥΤΒουῦ ϑυοῖ ἃ 
θορίπηΐηρ; (86 ρθορὶθ οὗ 7υά8} δῃᾶ 18γ86] νγουᾶ δδνα ἰδκοα {{16 οοη- 
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Υ. 3. Βοβίάθβ 5] αρῆδη, ἐπθ Κίηρ βϑηΐ α]8ο, δοοογάϊηρ ἰο 2 ΟἸ"ν. 
χχχῖν. 8) Μαδβδβοίδιιν, ἔμ ρόνθγῃποῦ οὗ [}9 οἰγ, δῃὰ Ψόδὴ ἐπ οἶβατι- 

φΘ]]οσ, Ὀθοδιβα {Π8 χϑραὶν οὐ {Π6 ὑθπιρ}6 γγχὰ8 ΠΟ τη ργῖναίθ οὐπ- 
. ΘΓ ΟὔΒ6 Κἰπρ δῃᾷ {Π|6 ρυϊθβίβ, θα δῃ δϑαῖν οὔ 6 ἡ μοἷ Κίπράοτα; 
δπὰ Θθρθοία!} γ οὐ {μ6 οαρί(4], Υ. 4. Ὁ) (Βα ΒΏΣΙ ρον γδοϊξ, 

αδϑεοϊυϊί), “ἰμαὶ 6 ἀθ᾽ϊνθυ, ΡΥ οὐδοῦ {Π6 τρομθυ. [πὸ σμδῦ 
πιδῆποῦ ἐμ6 1,οΥ 68 τγμο Καρὶ [Π6 ἄοογβ οο]]δο θα {6 ΤΔΟΠΘΥ͂ ἔγοτα 
{16 ρϑορὶθ 18 ποὺ πηϑηϊοπθά, αΑοοογάϊηρ ἰο 2 ΟἸ"ν. χχχῖν. 9, 
ΠΟΥ͂ ἈΡΡΘδν ἴο μᾶγϑ ςο]]θοιθα 1} ἔτοτα {Π|6 ρθορ]θ γουπά [Π6 οουπίτυ, 
ΔΠα ποῦ ΠΙΘΓΕΪΥ δ {Π6 ραΐοβ ἔσομαι {Π6 υἱβίζοσβ οὗ {πμ6 ἑθιιρθ. ΤῈ 
ΔΥΓΔΏροιηδης ὁπο6 πιϑάθ ὈΥ͂ 9 οΆ48}} [ῸΓ {π|8 οὐ͵δθοὶ τῖτ οἰ βίβ 
(Θοπιρ. χὶϊ, 10) 18 ποῦ πηθηἰοποᾶ ἢ6γθ.---. ὅ. ΤῊ ΚΚορὶ ὙΓΠΣΙῚ 

ἰ8. ἃ "4 αἰξογαίίοῃ οὔίμο ᾿Κούξίδ], ΓΣΓῚ ΟΣ ΣΤ, πὶ ὍΣ (ἐαΐ 

Β6 (0π6) 5βου]ά μαηά ἴξ ονοσ." ΤΠ8 Θχργθβϑίοῃ ΤΟΝ ΡῸΣ ἰὸν ἰδ 

τι864 ἴῃ ἃ ὑτγοίο]  βθηβ ; ἰη {π68 ἢγβὲ ρ]δοθ 1: βῖρσῃ 88 ἔῃ πηδϑίουβ οὔ 

δι6 γοσῖκ, 88 ἀρ β818 ἔγοπι ἰῃ6 δα αἰ ἴοη, “Κψγ8ὸ Πδἀ [Π6 ονογβιραὶ οὗ 
{86 μουδο οὗ π6 Τμογὰ ;" ἴῃ [Π6 ββοοπα }]866 [86 Ὀυ!]άογ8, τόκα 

τσ ΠΣ “80 ψ ΓΘ (ΘΠ ρ] γα) ἴπ ἐπ6 ἤουβα οὗ {Π|6 ἴμ0) ὶ ᾿ 

ΤΣ τ ΠΐΘΩ 1 18 ΠηοσΘ ἜΣΡΙΙΟΙΗ͂Υ βαϊ 4 ἴῃ 2 ΟἸγ. χχχίν. 10, "τὴ 

“. 3 Οἷδὺν, ΤῊ οοηβίγαοίίοι “5 ΓΞ ὈΥΕΟ ἄοοβ ποὲ πϑοὰ 

[1 αἰξογαύίοη οὗἉ {πὸ ἀογί, 88 ἴῃς λίρλ. ὙΕΙ͂ 18. αἶβο οοπβίγιιθα 

ΘΘτῃ ἴῃ [μ6 τορδίν οὗ {86 ἰθπιρῖο οὗἩ ΨΦοβονδα, δηα σπου] ἃ βοδυοοῖυ μᾶγθ 
ΔΡΡοδγθὰ δ ἐπ ράββουθν (2 ΟἾγ. χχχῖν. 9 δπᾶ χχχνυ. 18). [Ἃπ 
{π6 ᾿πΐουναὶ θοίνγθθη ἐπ βπάϊηρ οὐ (86 Ῥοοκ οὗ ἰῃ8 ἴδ δπᾶ {89 
Ῥϑββονϑὺ {π6 ψότκ ὈΘραπ τιΐρ] οογίδ᾽ αἾν μᾶνο Ῥθθη σοπεϊπαρά, θα 1Π6 
ταδί οου]Ἱά ποὲ βᾶγθ Ῥθθη ἐδῖθη ρ ἔτοπι {86 ἤγβί, Ὀθοδαβθ {86 ρᾶ88- 
ΟΥ̓́Θ 61} οὐ ἔμ6 οατίθοπί ἄγ οὗἩ [Π8 ἢτϑέ τιοπίμβ. ἴϊροη {μοι Βο 16 1 
οδηηοῦ δάπιϊξ 086 Θογγθοίῃθεϑ οὐ [Π6 τϑβα]: οδίαϊποᾶ Ὀγ Προ] ἔΖβοῖὶ (ἀο Γ᾽ 
τορι. ΗδρΡ. ρ. χχ.) ἔγοπι {π6 δοιηρϑιίβοῃ οὗ (86 ἔσο δοσουμπίθ, ἰδ 
(86 Ῥυγιβοδίίοη οὗὨἨ (86 ἐθπιρῖθ ἔγτοαι ἰΔοϊδίτουβ διγηϊίατα 18 ἰο ὃ6 
Ρἰδορᾶ ἴῃ 1μ6 οἱ μίθοπί ἢ γϑαῦ οἵ “οβ8}. Βαΐ {πογθ 18 δυβοϊ αἴθ] Υ πὸ 
Βτουπά ον ἐμ6 νἱοϊθηΐ ὀχροάϊθηϊ οὔ Μονϑτβ (Κυαὶί, Ὁπέίοτβ. ρ. 884 8), 
ἐδδὺ {86 παττδίίνα οἱ «}οβίδῃ᾿ Β θδυ ον τϑβουπηδίϊοη 15 Ἰηἰγοἀ ποθ ἴῃ οὔτ 
ἰοχὲ ἴπ {86 στοηρ' ΡΙδοθ, ἱπϑβιυθοῃ 88 10 ὈΘΙοηρΒ ἰο ἐμ {ἴπ8 Ὀδίοτϑ 1ῃ8 
Ἀπάϊηρ' οὗ ἐμ6 ΒΟΟΚ οὗ [89 Ἰδνὺ ; θαΐ 18 ἱηδουίϊοι ἴῃ ἐμ 6 ψτοπρ ΡΪδαα ἴβ 
ΟὨΪΥ ἄπ ἰο ἂπ ἱπίογροϊϑίΐομ, τ ΒἸ ΘΟ τγα8 αθθοίθα ἴῃ (86 βουγοθ υβθᾶ ὈῪ 
ον δυΐμου. ὙΤῈῈΘ ὑνοὸ ᾿ϑαγηθᾶ τηθῃ ῥτγοθθθᾶ οπ {μ6 υπήουμπάθᾷ 88- 
Ββυτηρίϊοπ, (Βδύ [Π6 δας ΒΟΥ οὗὁἨ ουν ὈΟΟΚΒ ἱπίοπάοα ἰο σϑὶίθ (86 βθϑνθσδὶ 
ἴδοίβ οὗἨ [Π6 το]! ρίοιιΒ τϑβοστηδίίοη οβεοίθα ὈγῪ «Τοβίδιι 'π δαχδοὺ δβγοῦο- 
Ἰορΐοδϑὶ ογᾶου. 
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οἰ αδ6. ῬέΓδ. δὲ “) γί, σοταΡ. Φ6Γ. Χ]. ὅ. Βαὶ {Π|| σοπδιχυοίίοπ 

οἰ ΡΈΕΙ σιν ἀδοιι8. νοὶ ἴῃ γ. 9. '8 απίαθθ. 4ΠΝ ἸΣΣ 8 ΠΟ 

τεβιπηρίϊοπ οὗὨἨ ΓΣΓν αὶ οοπποοίοα ὙΠ ὑμ6 βαθδ]θοῦ τῳ 

ΔῸΣ “ἴμ6 πιδβίοτβ οὐ 1η6 ποσκ,"--- ν. 6 ἀπά 7. Οὐομρ. οἢ 
Χ!, 12, 18, 16. [πῃ 2 ΟἾνγ. χχχῖν. 12 1Π6 πδπη88 οὗ [88 ἴηβρθο- 
(οΣ8 οὐ 1Π6 το κ8 ἀγα 8180 ρίνθι. Υ͂. 8. τ ΤΙ ἼΡΌ 116 ὈοΟΚ οὗ 

1η6 ἰὰν (ποΐ, 8 ῬΟῸΚ οὗὨ {μ6 187) ΟΥ̓ 8 ΤῸ}} οὗ 186 ΒοοΚ οὗ 186 
ἰδ.) σδῃ ἸἸΓΟΓΑ γ πὰ βίου 8} Υ ταθαῃ ποίῃΐηρσ εἶβα ἴμδη [86 
ΒΟῸΚ οὗ 186 Ἰὰνγ οὗ Μοβϑβ οὐ ἐμ Ῥεοηϊαίθυοιι. ΤῈδ βπάϊπρ οὗ 
ἴι6 ΒΟΟΚ οὗἩ [86 1ανγ ἴῃ [86 ἔθιηρ]8 ῬγΘΒΌΡροβθβ ἐμαὶ 1ἰὲ γγὰβ Ἰοηρ' 
Ἰοβί. ΑἸΕΒουρΆ ᾿ξ ΕΥ̓͂ ΠΟ τη68}8 [Ὁ]]ονν8 ἔγοσα {Π18, [μὲ Ὀεΐουθ 18 

ΑἰβοουασΎ ἰμθῦθ 88 ΠῸ ΟῈ Σ᾽ ΘΟΡΥ οὗὨ ἴξ ἰπ {μ0 μαπάβ οὐ (ἢ 
ΡΓΙαΒ(8 ΟΥ [Π6 ρθορὶϑθ. Εογ [88 ὈοῸΚ οὔτιθ αν ΟΠ α 18 πὸ οὔ ον ἐμδῃ 
186 ἰθπιρ]6 οοργ»ἷ το ττὰβ ἀθροβὶλοα θεβ146 ἐπ 6 αὐὶκ ἰὼ [86 ΒΟΙΥ͂ 
οὗ Βο] 168, ἀπά, Πυσῖπρ' [6 ὈΠΡΌΑΙΥ τοῖρηβ οὗ Μδμπδββθὴ ἀπά Ατηοη, 
ῬΕμαρ5 απᾶον ΑΠαΖ, θη [Π6 ἰθιρ]8 1[8616 μδὰ Ῥθθῃ ργοίβηρα 
Ὀγ 1408, ἃπὰ 88 γγθ ΣῪ ἰηΐεσ ἔγσοτῃ {Π6 ποι βοαίϊοη, 2 ΟἿ τ. χχχυ. 
8, [Π6 ΔΓΚ 4180 γοιπουθᾶ ΠῸΠπι 118 ρ'δοα ἱπ [Π6 ΒΟΙΥ οὗὨἁ Πο]168, γγϑβ 
ΒοΙΊΘ ΠΟΥ Ἰοβί, δη ἃ νγ88 ΠΟῪ ἴουπα ἀσαὶῃ ἀυτίηρ [Π6 τοραὶῖν οὗ 
[86 ἰθίῃρ]θ. [Ι͂ὴ ψδὲ ρ]αςα οὐ [6 ὕθῃ}ρ]6 ἴδ μά δἰτΠοτίο ]αΐη, 
Ἑοπποῦ 6 δβοουίαιπθα ἰοῦ ἔγοῃ οἿγ ἰθχὺ οὐ ΠΌπι [6 ποσὰ, 
θη μοῪ Ὀτχουρηῦ οὐδ [886 ἸΠΟΠΘΥ {πα γγὰ8 Ὀσουρῶῃξ ἰηΐο 
180 Βουδθ οὗ ὑπὸ 1ωοτὰ, ἩΣΚίαι ἐοαπμα ἐμ ῬΟΟΚ οὗ [Π6 ἰὰνν ὈΥ͂ 

1 Ὑ͵ΒΘΙΒΟΡ [86 ΘΣΧΘΠΉΡΙΑΣ ττϊ θη ὈΥ Μοβοβ᾽ οὐγῃ Βαπᾶ, 8δ8 ατοίϊυϑ 
ἰπίοσβ ἔγοτα (86 ὑπ Ἣν 2 ΟὨγ. χχχῖν. 14, οὐ 8ἃ ἰδίθυ. Θορὺ οὗ 1ΐ, 18 

φαϊία ἃ ἔγίνοϊουβ αυοβίάοη, Ἐὸτ, δ8 Ἠβνοση. Εἴη]. ἱ. 2 ρ. 608 τϑῦν 
ἡπβι]γ γϑιμδγεθ, “Θσθη ἴῃ (86 Ἰαἰίοῦ οα86 1Ὁ γγὰΒ ἰο δ6 δοπβίἀθγθὰ 88 
ξοοά 88 {μ6 δαυίορταρι, πιὰ {86 βᾶῖηθ τίρεῦ 1 ἡ Β1Ομ 186. ἐδπιρ]θ 
τοραϊγθᾶ ὈΥ͂ Ψοβῖδῃ 8.11}1 σϑιηδίηθα {86 ἰθιηρ]θ οὗ ϑ'οϊοιηοῃυ." Τ7186 
ΔΒΒΟΣ ΟΠ 8 ἐγοα ΘΕΟΥ͂ τηδάο ἴῃ {μ6 ῥγθϑεπὲ ἄδν ἴπ οοπηθοίϊοι τὶς {86 
Δί οΚ8 οἢ {86 βϑῃυΐπθηθ88 οὗ ἐπ Ῥϑηξΐδίθυοι, {μδὲ {86 ῬοοΚ οὗ [μ9 
δ Τοαπᾶ νᾶ8 ποὺ {μ6ὸ ψ8016 Ῥοπίδίθαοι, Ὀὰὲ ΟὨΪΥ 8 ρατὶ οἵ ἴΐ, 
Ἐχοᾶάυβ οὐ Πϑυ θτοποΙηΥ, ΟΥ̓ ἃ Βμογὺ δρβίγδοί οὗ [86 ἰϑνγ, οΥ' ἃ 60]]βοίίοα 
οὗ ραββδρδβ ἔγοιπι {80 1δδύ ἔθαν ΒΟΟΚΒ οὗἁ 1, οὐ ἐμ6 βυϊδβίδῃοβ οὗ [μ6 οἱ θ᾽ 
Ἰερ!β]αὐϊοι, ἱπ ΤΘΡΙΥ ἰὸ ψ ΐῖοι Ηδνογη, ΕΠ]. 1, 2, Ρ. 601 ἢ, ἴβ ἰο 6 
ΘΟΠΙΡΑΓΘΩ͂, ΤΩΔΥ͂ ΠΟῪ 6 τερδγάβα 88 8δὲ δβὶἀθ, βίποα 46 γγοίίθ, {86 
οδδτηρίοι δρδιηβὲ [ῃ6 βπαΐθμ688 οὗἩ {μ6 Ῥραίδίθαοι, ἱπ 8 ἘΠΠ]. Ρ. 
212, δὰ8 δοκπον]θαροα ἐμὲ ΟἿΓ πδγγδίϊνθ οοπίδίηβ ὁ’ {μ6 ἢγβί οογίδι πῃ 
ἔγδοθ οὗ [π6 οχίβίθποθ οὗ οὰν ργββθηὺ Ῥϑηίαίθυοι." ΤὨΘ δββουίίοῃ 4180 
οὔ (μ6 τϑίϊομδ] βεῖο οὐἱ ες, {παὺ ΗΚ ἔοσροᾶ {86 Ἰδυν- θ00Κ ἐουπᾶ ὈΥ 
δΐπι ἀπᾶον ἐμ πϑῖηθ υἵ ΜΌΒο68, 888 Ῥθθῃ ΔΛ Ὺ 80 ΔΌΪΥ τοξαϊθα Ὀγ 
ᾶνοτῃ. ῥ. 597, [μδὺ νγθ ποοᾶ ποὶ [ατίμος ἄπ: 6}} οἱ 1. 
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Μοβββ," (2 ΟἸιὺ. χχχίν. 14), δῃὰ ἴβ οὗ 1|16 ἱπηρογίδποθ ἔου {86 
ταδίῃ ορ]θοὶ οἵ παγγαῖῖνθ Τῇ ἀϊθγθης οοη)δοίατοθβ ὁπ (86 ραῤπί 
866 ἱἰπ 360. βομπι αὦ ἢ. ἰ. ἀῃὰ Βιααοὶ ἠἰδέ. θοοῖ. "1. ν. 447 ἢ. 
Ἐτοῖα ὙΓΈΤῚ ἵ᾿ ἄοθβ ποῖ 0]]1ονν, {μαῦ Κ'μΒαρμᾶπ σθαᾶ ἐπγοαρη 

186 ψΠΟΪ]6 Ῥοοὶς αὖ οποθ0 ΝΘ ΓΠ6Γ 18 10 1 ρ}164 πὶ [ῃ6 ποΓα8, 
( ΒΒδρἤδη χϑδά 1Ὁ θοίογθ {πὸ Κίηρ " (νυ. 10), ἐμαὶ ΒΘ σϑδὰ ἰο πὶ 
[Π6 8019 ὈοΟΙΚ ἔοι Ὀθριππίπρ' ἴο μα, ἔῸΓ ἴῃ [μ6 τϑδάϊπρ οὗ {Π6 
ψ [1016 Ἰανν ἴπ {Ππ| ἔθπιρ}6 (ΣΧ ΣΙ. 2) ἢ ΡΟ ἘΦ ΤΌ3- ΠΝ 18. 186 

. ἔοστη οὗ δσργοββίοῃ. Βαΐ ψῆδὶ ραβϑαρθθ ΟἹ δθοῖοπϑ Θμαρθδη 
ἸΠΠη56}} ροσυβοα δπὰ νμαὶ ῃΘ τϑδά ἴο {π6 Κίπρ' οᾶπποί μ6 ἀθίϑ'- 
τηϊηθα τ] οογίαϊπίν ; δαὶ ἰδ 18 ργόθ4 16 ὑπαὶ ἀπιοηρ ΟἴΒοΥΒ. ἢ 
το δβρϑοῖα! γ {π6 {Ππγοαίθηϊπρθ δηα οαγ868 οὗ {Ππθ αν ἀραϊηϑβί 
118 ὑγαηβρτοββοῦβ (Π  αΐ, χχνὶ]. Δα ρογμδρ5 [μον. 'χχυΐ.), θθοδαβο 
16 τϑϑαάϊηρ πηδ46 80 ἰουΓὙΠΡ Δ ᾿ΠΩΡΓΘβϑίοη οἡ ἢΐπλ, {πὲ ἢ 
τϑηΐ 8 οἰοίμ68 ἔτοιη ἀἰβίγεββ οὗ τη α.} Μογεονον μοί σ {Π6 
Κίηρ γγὰβ Εἰ μοσίο πε γοὶῪ ἀπαοαπαϊμοα ὙΠ [μ6 θοοΙς οὗὨ το 
αν, ΟΥ γγᾶϑ ᾿πϑίγασίοα ἴῃ [Π6 ἰανν ΟὨΪΥ ἴῃ 8 Ἐγδα 068] γα , ΟΥ 
]ΠΘΙΠΟΥ ἢ6 δά ἃ ΘΟΡΥ οὗ {Π6 ἰὰνγ δηὰ πὰ ποῖ γοῖ σϑδά ἰΐ 
ΤΠγοαρ, οΥ μαὰ ποὶ τϑδὰ ἴδ τὴ ἀπ δἰξοπίϊοη, 8οὸ τμαὲ ἐπ 
ΡΑΒΒΑΡῸΒ ΠΟΥ ΓΟΔα ἴο ᾿ΐτη τηδ4θ 80 ἄθθρ δῃ ἱπιργθββίοῃ, 1ξ 8 
Πρ ΒΒ ]8 ἕο ἀθοϊάθ ψ 1} σογίαἰπίγ. ἘΠΌΠΘΡ οᾶ86 ᾽8 σοῃοοῖναθ]6, 
88 1 ἴδ Κπονγῃ ΟΥ̓ ΘΧρθγίθῃοθ, ὑπαὶ θΟΟΪΚκ5 δἰγθδαυ τϑδά, ὈΥ͂ θεὶπρ 
τοδά ἀρϑὶπ Ὁπάθν ῥΘΟΌ]ΑΡ ΟοἰΓοιτβίϑῃ 68, τα ΚΘ 8η ἱπιργθββίοη 
ὍΡΟΙ ἃ8 ποὺ ὈΘ[ΌΓΘ τϑοοῖνθά, 10 18 ἸηοΓ6 ΡΙΌΡ48]6, μονγανοσ, ἐμπαΐ πὸ 
ΘΟΡΥ͂ οὗ ἴῃ Ἰανὺ ῃδα "»6θῃ Εἰ ΓΠμουίο βθθπ ὈΥ δἷπι, ψιξπουΐ Πονγανοῦ 
ἰπίοστίηρ ἔτοπι {18, {πᾶῦ ΓΠΘΓΘ ὙγΟΓΘ ΠῸ σορίθϑ διποηρ {Π6 Ῥ6ορ]6 
οχοθρῦ {πΠ68 Ἰοπρ ἰοβί ἀπά ποὺ τθοονθῦθα ἔθιαρ] οοργ. ΤῊΘ ἄθθρ 
Δα δβιπάδτηθηΐαὶ! Κπον]θάρθ οὐ {Π6 ἰανῦ, νυ ἢ ἰοἢ 411 [η8 Ῥσοροίβ 
αἰβρίαν, πθοοββα ΠΥ ῬΥΘΘΌΡΡΟΒΟΒ {Π6 ἀἰββοιϊηδίοη οὗὨ οορίὶθϑ οὗ 
10 Ῥοηίαίθαο}ι ἃπηοηρ' ἔμθια. 

γν. 11---14, Οορ. 2 ΟἾνν. χχχῖίν. 19---ϑ, Ιῃ ογάοϑυ ἰο 
οδύδίῃ δανίοθ ἰῃ {πΠ6 ἀἰβέγθβ8 οὐ 8 ἤθαγὲ σοῃοοσηίπρ' [μ6 ρα 8}- 
τηθηΐϑ ἀθποιπορά ἀραϊηβί ἐγ ΒρΡΎΘΒΒΟΥΒ ἰπ {Π6 1δνν, ἴΠ6 Κίηρ 56ηὲ 
ἃ ἀθραϊαἰϊοῃ οομδίβέϊπρ' οὗ {π6 μὶρἢ ργῖθδὲ ΗΠ Κίδμ, ἢΐ8 βθογθίασυ 

1. ἢ. ΜΙομδοΙῖβ ἴθ μ8 τουπδγκ8 ἢ. ΟΌΓ νϑῦ8θ Ὑ 88:68 ἰο Ἔχρ] δίῃ (818 
ἦθθρ ἱπιργβββίοη ρδγεγ Ὀγ {86 δβίδίβ οὐ (δ ἐΐπηθβ, 186 ἱπουγβίοῃ οὗ ἐπ 
στ δη8. ἱπίο Αβἷα, δηὰ (86 νἱοίοσῖθβ οὗ (88 ΝΑθοροϊαββασ, ἊΑπ 
ΘΧΡΙΑΠΑΙΟΠ 88 ὈΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ 88 [ἈΓ- οἰομ δ ἀπᾶ ἱπιργοθδΡ]6. 
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βάαρθδαπ, δά οὐδοΣ ἀἰβεϊηρτιϊβηθα ῬΘΥΒοηΒ. οἵ ἷ8 οουτί ἴον 

ποῦ 2 ΟἸιγ. χχχῖν. 22), ἰο ῃ6 ργορβοίθββ Ηπ] δῇ ἰο Θηψαῖγθ 

ΠΥ ΡΣ μοῦ [π6 νΜ1}} οὗ 1μ6 Ἰωογά. ΑἈΙΚαπι, {Ππ6 βοη οὗ Κβ'βαρῆδῃ, 
ἃ ἀἰδγοπξ Ῥθσβοη ἔγοπι [Π6 Κίηρ᾽Β βου 6, Ἀρρϑᾶγβ δθυνγαγαβ 88 ἃ 
ἐθπα δηά ραίσοῃ οὗ {Π8 ρσορμιοῖ γοπιίδῃ (76. χχυὶ. 24) ; Π8 
νγὰ8 {86 ἔδίμον οἵ (ἀθά4}14}}, ποθ ΝΟ μδἄῃθΖΖαῦ αἴο {116 

ἀοβιγαοίίομ οὗἉ “6 γυβαϊθπι Δρροϊηϊθά ἀθρυϊυ ΘΌΥΘΓΠΟΥ ΟΥ̓ΟΥ [ἢ 9 
ῬΘΟρΪΘ γγο τοπιαϊποά ἴῃ [η6 Ἰαπά (χχν. 22 ἢ ; “6γὙ. χσχίχ. 14, 
χὶ, δ ἢ, χ]ν. 1, χη, 6.)-- ΟΥὨἨ Αομθοῦ (ὐβον) ποίμῖηρσ Ἀγ ΠΟΣ 

ἴδ Κπονσῃ ἔμδι {παὐ Ηἶ8 βοὴ ΕἸπαίμαπ Βϑοηρδα ἴο ἐπ οουτγίϊοτβ οὗ 
Ζοάθκίαῃ (Ψ6Γ. χχνὶ. 22, χχχνὶ. 12.) [Ιπ 2 ΟἸγ. χχχῖν. 20 
βἰδη 48. ̓Ἰπβίθδα οὗ πὶ ἤπῶν» δῃ ΟὈνϊουβ τηϊβίαϊσα οὐ {Π6 ρθῆ. 

᾿Αϑαΐϊδῃ (τρϑ) 15 τη ΠΕ] 064 ΠΟΥΉΘΙΘ 6]8ὁὃ.0Ό. ΟἾΠΟΡ παθῃ ὃ {Π18 

πᾶτηθ οσσα, 1 ΟἾγ. ἰν. 86, νἱ. 15, χυ. 60, 11, ἴχ. ὅ.--ῸὟΓἦ. 18. νῷ 

οοῃδίγαοα τ ἢ Ὧν ΙΏΘΔΠ8 ΠοΙΘ, “ἐἴο Πθαυκθη ἰὸ δηγιίηρ, ἴο 

ΟὈΟΥ," ἕου ψβῖο Ὁ 8. ΘΙβθύσῃο γα ὅπ: 8ἃ8 Χὶχ. 9 ὈΝ »"ὦ βίδη 45 

ΟΣ Ὁν »Ὀ «(ἐἴο ΒθᾶΓ οὗ βοπιθ οὔθ. ΤῊΘ Ἔχρίαπβίοη δίνθη ὉΥ 

Ἡδετ 1. Ῥ.4. Ρ. 160 ἔι, “ἐουγ ἔα μουβ ἤᾶνα ποΐ μϑαχα οὗ {116 ψογ8 
οὔ ΤΠ ῬοΟΚΚ ἰο ἀο ἌΕΙΟΣ ΒῈ ἴο 81} (μαὺ 18. ργθβουιθϑα ἰο πι8,᾿ σὶνεβ8 
ΠῸ Δρργοργίαΐθ 86η86.--Ἔ. 14. ΟΥ̓ [106 ργορμοίθββ. Η] 48 ἢ στα 
Κποὺῦ ποίμίπρ τοῦθ ἰμ8η 8 Π6ῦθ βίαίβα.:Σ Ηδγὺ Βυβθδηα νγα8 
ΚΘΟροΡ οὗὨ 186 τοῦθ8, ὑπαΐ 18, Οὐϑύβθϑι, ροῦμδρβ ποῖ οὗ {86 ργίθβίϑ᾽ 
βαΥΤη θη 8 Κορὲ ἴῃ 1π6 ἴθῖηρ]θ, 88 δέου. {πΠ6 ΒΡ Ιπ8 ΥΥ 1ἰ815 (6 
Ῥγορ ιοίἐδδῖ8 ἴὰ ᾿ν18 Μδϑοοίζαη. 88. 1. Ὁ. ὅθ0, 64. 8, 1712) {π|ΠΚ58, 
Ὀπὶ οὐον (Π|8 τοῦ] ψϑγάτοθα, ἀπα ἄνγοὶε ἰπ “ ϑγαβδθτη ΡΠ! 

“ἴῃ 16 οἵαν ρει, {πὲ ἴ8, οὗ {π6 οἰἐγ, ῬΓΟΌΑΡΙΥ {πι Ἰονγοῦ οἰ γ» 
ὙΠΟ Φόβθρα. (Απεΐᾳ. χν. 11, 5) ς4}15 ἄλλη πόλις, ου 186 81} 
λκρα (οοταρ. ΒοΡ.. ῬΑ]. 11. Ρ. 50), 48 ἀρρϑᾶγβ δυϊάθηὶ ἔγοιω 
Δορδιδηίαι ἱ. 10 διά Νὴ. χί. 9, σίιθῦθ το Ὁ ὝΨ βία 8. ὅϑδνο- 

τὰ} ἜΔΌΡ. πῖτἢ [86 ΟΠ] 4. δι ἐγασῖυ ταδῖκθ ΣΟ 8 5600 }- Βοῦβο, 
ΚΑ Σ ΣΒ ἰπ {86 πεῖρα θουσμοοά οὔ {Π6 ἰθπιρ]θ ; ἀπά 88 δγ- 

ΣΉΝ 1π6 δαΐμον οὐ {86 ψιιαθδέλοπο8 ἐπ Ῥαγαϊΐρ. χχχῖν. 22 
βου θοα ἐο Η]Θγοπυτααβ ἀπἀογβίδη 8 ΠΟΥ ΌΥ ἰοσιηι ὀφέγα πιμγιηι 
οἱ  αἰί5 δὲ απίθπνιγναῖς, ἀπὰ ΗΠ σὶρ οα ΖΘρΒ. ἱ. 10, ἃ ποὺν ρατί οὗ 

1 ΤῈ οοπ)θοίατοβ οὗ ἐΐ6 ΒΑΘ ΐπΒ οοποοτηΐπρ᾽ {18 ῥτορμοίοβϑ, 866 ἴῃ 
μῆς αἃ ἢ. ἰ. εἰ 2 ΟἸν. χχχῖν, 22 δπά ἴπ Μογονβ Ἂπποίαϊ. αα Ἰππάεῖ: 

Ρ.117 5. 
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186 ΟΕ οὐ [86 ννοϑῦ τ τα (ἢ ΘΧΦΘΓΠΑΪ γν8}} ΡῈ] ὈΥ Μαπδββθῆ ; 
φΟΠΡ. οα [Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ ΜδΌΓ. ἀπά ϑέγαυβα οη Ζϑρῃ. ἱ. 10.-- 
Εογ [86 πϑπιθβ ΤΩΙ δη ὈΓΤΎΓ 5ἰ8πὰ ἴπ 2 ΟἾγ. σχχν. 24 {16 

ἴοσγταβ ΓΙΩ διὰ ΓΤΊΡΓΊ, ΤῊ οσροβίϊουβ Π6Γθ σαῖϑθ 8]80 {8 

ᾳαρσδέϊοπ, ΠΥ {Π6 Κίπρ' Δρρ]]οα το Ἠυ] ἀκα! ἀῃά ποὶ ἴο {86 ρσορῇοὶ 
Ζογθηνδι, το δα ἐμθη πῖδάθ ἷ8 ἀρρβαγδῆοθ. Κίμιοὶ. μ88 
βῖνθῃ {86 τηοϑὺ Ῥγορ 06 ΔΉΒΥΤΟΓ ἴο {}ι18, {πὶ «Θγθιιϊδῃ γγὰβ δἱ 
186 ἐἶπι6 ἴῃ Απδίμοι, μ18 παίῖν ἑονσῃ. 

γν. 15---20. ΤΊιθ ῥγορμοίββϑβ Η α]άδἢ σοπῆστηβ ἰΠ6 ἀρργθβθη- 
βίοῃ ΘΧργθββθα ὈΥ {1|6ὸ Κίηρ, {παῦ {Π6 δῆσον οἵ (6 Ἰωογὰ νγὰβ 
Κιπα]θα ἀραϊπδῦ {π6 ἱπμδοϊϊαπίβ οὗ «Γϑυιβαίθαι ἀπὰ «Γἀδῖ οα 
δοοοππὶ οὗὨ ἐποῖγ ορροβὶύϊοῃ [0 [18 νοῦ, ἀπά δῃηποῦποοβ ἐΠαῦ {86 
1μοχὰ Μ}}}1 Ὀσΐπρ' 411 {19 νγογάβ οὗ [ΠῸ ῬοῸΚ τϑδά ὃν {86 Κίῃρ, ἐμαὶ 
18, 811 [π6 Ραμ ϑῃπηθηῖβ ἀθηοιπορα ἰπ [Π6 αν οὗ Μοβθ8 δραὶπβὶ 
Ῥδοκβι ον ἀπ ἸἀοἸδίθυβ, πρὸπ «Γ6γβα θαι ἀπά 18 ἱπμδ ἰδ ηί8, 
Ῥαΐ 2448 ἔογ (μ6 ρίουβ Κίπρ' {Π8 σοπβοϊίοσυ ργομηἶβα, ἐμαΐ, Οἡ 80- 
εοὰπὲ οὗἁ ΗΪΒ βίποθγβθ ρϑῃϊζθποθ δηἀ Βυμ Πα ΐοη Ὀοίοσα {π6 [μοτά, 

ἢι6 888}} ποῦ Ἰΐνθ ἴο 866 {Π9 6υ]] οὐ {πΠ6 ραπίβπηθηΐ ἐπγθαΐθηϑα, 

Ῥαΐ Ὀ6 ραίμαογθα ἴο ἢϊβ ἔἈΠ6β ἴῃ ρθᾶοθ. [ἢ [18 δηβυνον οὗ Ηυ]- 
ἄδ}ι ἀγὸ ἀἰβυϊηρυίϑηῃθα, “ {6 πιδη {πὶ βεπῦ ἴο πα" (νυ. 15), δῃὰ 
(4ῃ8 Κἰηρ οὗ υάἀδἢ ν]1ο βθηΐ ἰο δῃααΐγα οὗ {πὸ 1,ογά (ν. 18.) 
Ζ. Ὁ. Μίοδ. υπάογβίδη 8 ὈῪ “86 πλδπ ἢ [Π6 ᾿πα ̓ν] 48] ρούβοι 
οὗ “οδίαι, δαῃὰ Ὀγ [86 Κίῃρ, [86 ἐν ῖ8ῃ} Κίηρ ἐπ αδείναοίο, δπὰ 
{Π 1} Κ8, μογοίοσο, ὑπαὶ 1π6 τογά8 “' πιδῃ " δηᾶ “" Κρ" δΓ6 τηΐϑ- 

Ρἰδορά ΡΥ τ9 ἔδ] οὗὁἨ [Π6 ἐγαπβουῖθεσ. Βαϊ 116 ἀἰβυϊποιίοῃ ἰ8 
[4186, ἀῃα ὑπ ροβι πο οὗ ἐμ ψογᾶβ 18 ααϊθ οοσγθοῖ, Τῆθ πηδῃ 
0 86ηΐ [0 {6 ῬΓΟρΡΠΘ 688 18. οοσξαί ἸΥ πὰ ἴδοι ὑμ6 Κίπρ' “ οβίδῃ ; 
Ῥαξ [886 ρθῃογαὶ ἀοδὶσπδίϊοῃ οὗ ᾿ἰπι 85 “'( [ῃ6 τηδῃ γῆ βθηῦ [0 π|6," 
Ρύονο8 ὑμαῦ ὈΥ [818 18 ποὺ ἴο 86 ἀπάοτγείοοα [Π6 ἱπαϊν! 4] ρθγβοι 
οὗ Ψοβίαϊ, Ὀαῦ ΘΥΘΙῪ πλδῃ ΜὙ}Π0 τυ ]βῃ6α ἴο ὁπααΐτο οὐ (ῃ6 ργορῇθίθββ 
1π6 ν}}} οὗ {πὸ Τωοτὰ σοποθγηΐηρ [μ8 ΒοΟΚ οὗ {π6 Ια. Τὸ {88 
πῖϑη 85Πο.] 4 {π6 ὑγα ἀπά σοτγίαϊη ἐᾺ]Β]πηοπὲ οὗ {π6 ποσὰ οὔ (ὐοά 
86 5᾿Π|Ρ]Υ δπποιποθά, Βαΐ ὃγῃ {Π6 Κίπρ οὗ Φυάδῃ 15 ποὲ ἴο Ρὸ 
ππάογβίοοά {πὸ Κίπρ ἴῃ αὐβίγαοῦ σϑπογα γ, Ὀα [6 οοπογθίθ 
Ρθύβοῃ οὔ {86 ρῥϑηϊοηῦ δπά (ἀοἀ-ἰδαυΐηρ Κίπρ «“οβἰαἢ, ὑο σγβοπι 
1 νὰ8 ἰοὸ 6 δηπουηοοθά, ἐπᾶὶ Π6 ββου]ά ποὶ Ἰΐνθ ἰο 866 ἴῃ 18 
ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟη (86 πἰγδαϊομοά τηϊβέοσί9.--- Τὸ {16 τγογάβ ὈΣΩΤΙ 

προ ὝΓΕΝ (νυ. 18) νγϑ 816 ποῦ ἴὸ ΒΌΡΡΙΥ ἃ Ὀγβροβί ΠἸοη, 88 ΟἿ οἵ 
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Ὁ (6Ἰ6κ.), ποὺ ἔμ ἐμουρβιὶ δυσπέωρα φωΐάφηι θριπὲ Ὁ ἀ[48].) ; Βαξ 

(860 βίαπα Δρβο αἰ ογ, ἑοσπαΐπρ' ἃ ῥγοίαβῖβ, [ῃθ δροάοβὶθ ἴο βοὴ 
ΤΌΠΟΥ ἂὲ ἐμ6 ϑηά οὖν. 19, Βαξ 8ο ἐπδὲ ὈΥ ἂῃ δπδοοϊαξβοη [ῃ9 
Δροάοβῖβ αἰΐξϑοθ}8 1{861} ἵπ ἔοστα ἰο ἐπι6 ἰῃηξθγνθηΐῃρ' βθῃίθηοθ ἴθ 
Υ. 19, “ Α5 τεραγάβ {Π9 σουβ Ὑῃ οι ἐποὰ Παϑὲ ἢθαγά, θθοδιβθ 
πὸ θατὲ τγὰβ ἴθ πὰ. . . δπά ἴδοι ἀϊἀ8ὲ γγϑθρ Ὀθίοθ πιο, 
Ι ν}}1 αἴ8οὸ βθαγ ἔπ66, βαῖδῃ {16 Τιοτά. ὁ. . . Οὐ. 2. 46 
Ῥίσω δρᾶ ϑδιαγζῖϊ ποί. εοἰἷ. αα ἢ. ἰ.----, 19. ΠΡ Τὰ ." “}06- 

ἐ8π|88 {Πῖπὸ ἢδαγὶ γγχὰ8 (θη 6 γ,᾽ {πὲ 18, γγἃ8 [αἰπε Βδοδαβθ οὗ δ 
Ραπίβητηθηῦ ἐμγθαίθπθα ἴο 8: Π 678, σορ. Ὠδαΐ, χχ. 8; [5, υἱ!. 
4: σον. 11. 46.-- ἡ») τρ ἔπιαν “ἐμεῦ {ΠΟΥ Βιου]ά Βθοοῦλα ἃ 

ἀεβοϊδίϊοῃ ἃπὰ 8 ουτβο." ΤΏΘβΘ πογᾶβ οἤθη οταρίογοά ΒΥ [ἢ 
ΡΓορ]ιοῖβ, θὰϊ οσοαχτίηρσ {{π18 ΘοΟπηθοίθα ΟὨΪΥ ἴῃ «{[6Γ. χ]ῖν. 
22, τεϑὺ οὐ μον. χχυϊ., δῃὰ Πϑαΐ. ΧΧυἹ].),) θασθ 686 ἔγϑῃ8- 

Ῥταββο 8. Οὗ [ῃ6 δοτητηδηἀτηθπὶβ οὔ ἐη6 Τμογὰ ἀγα ἐπγοαϊθηθα τ ἢ 
ἀοβοϊαίίοη οὗ ἐμ Ιδηὰ πὰ δυϑῦῦ Κἰπά οὗ ουτβθ. Υ͂. 30. “ Βο- 
1014, ἐπογθίοσα, 1 1} ρσαίμοῦ [Π60 ἀπίο ἐμ γ αίμουβ, δηά ἰμοὰ 
86Π4}} θῈ ραίμουθα ἰηΐο [ΠΥ σταγθ ἱπ ρϑᾶςβ, Τῇδ ρῃγαβθ, ἴὸ 
δϑῖμον ἰο ιἷ8. ΚΑΊ ΠΟΥΒ, ἸμΘΔΠ8 ΙΏΘΓΘΙΥ, ἰὸ οαπ186 ἰο ἀἷθ, δηά ἰ5 
ΠΟΙ ΠΔΟΏΪΥ ᾿πἀ 664 τπι864 οὗ ἃ σα! ρϑδοοία! ἀθαί, ἐπουρἢ βοπιο- 
ἔπηθ8 4]80, 88. [ἢ6 οορτιϑίθ δσργθϑϑίοῃ, ἰο 1186 ὙΠ 8 ἔμ ΠοΥθ5, 
οἵ ἃ νἱοϊθηΐ ἰθυτηϊπαίϊοῃ οὗ 11{8 ὈΥ τηυγάθυ, σοιρ. χῖν. 19, 22; 1 

ΚΙ. χχῇ, 84---40, 58ο ὑπαὶ {Π||8 σοπβο ἰοῦ Ῥτοποῖβο ΤῊΔΥ͂ 6 ΨΘΙῪ 
Ὑ6}1 σθοοης θα Ὑ Ὁ} ὁ“ οβ.8 5 Ὀϑίπρ 5]αἴπ ἴπ θαι |6 (χχι. 239.) 
οἰῶν ΜΙ ΙΟΝ 8. ἴῃ {Π6 τηοϑὲ πδίασαὶ ᾿δηηον τοϊαἰθὰ τὸ θοίἢ 

βθηΐθηοθβ, ἀθηοίθβ ποῦ 80 τη ἃ ροδοθία] θα ΟΥ̓ ἀθαίῃ οἱ ἃ βῖς κ 
θεά, θυὺ 18 πη ἢ ταί μον ἀθίεσιπθά ὈῪ {Π6 [Ο]]Ονγὶπρ' ϑαπίθποθ ἰο 
1.8, ἐμῇ Π6 18 ἰο ἀἴ6, ἀηά 6 αἰ ἴῃ [18 στᾶνθ ἴῃ ρβϑᾶςβ, θβίοσθ 
16 {ιγοαίθηθα Ἰπάρτηθπέ 01} μάν ὈγΌκθα ἀροη {86 οἰ ἀπά 
ἰδηά. 

ΟΒιαρ. χσχι ἢ, νν. 1----ὃ, Οομαρ. 2 ΟἸιν. χχχῖν. 29--- -82. Τηβίθαά 
οἵ γεβίηρ᾽ βα 15Ε6 ἃ σὴ] {Π8, (παὲ ἐγθϑάοτη ἔγοτα ἐμ18 ᾿ιάρπηοπὶ 
ᾺΒ ῬΥΟΙΙΪΒο ἴο Πΐπι, «Γοβῖδἢ τσ ἢ τηοτθ ἀ14 811 ἐπαξ νγδβ ἴῃ ἷ5 
ΡόντοΡ ἴο Ὀτίηρ᾽ Η8 ῬΘΟρ]6 ἴο ἔγαθ οοῃνθυβίοι ἴο {80 1μοχά, {ΠΟΥΘΟΥ 
ἴο ἀγογὶ 88 τι Ό ἢ ἃ8 ροΟββ Ὁ]6 {Π6 ἐπγϑαίθηβα οαγ80, 88 [μ9 1ωογὰ 
δά ῥτοπιϊβεά ἴπ μ8 ψοσὰ ἐουρίνθηβϑβθ ἃ πα ρυδοθ ἴο {86 ρϑῃϊξδεπῦ. 
Ης {μογϑίοσθ ἀββθι θα ἐΠ6 6] ἀογ8 οὗ [Π6 ρϑορἶϑ, ἔῃδῃ ργοοθοάθᾷ 
ψΊ ἢ {Ππ6πὶ, [ῃ6 ρτῖοϑίβ θά ἐμ6 σσμοΐθ σοηρτοραίθα ρΡ60ρ]6, ἴο ἐ8 
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ΤθτΏ 6, ἐΐογθ οδαβθα ἐΐθ ὈΟῸΚ οὗὨ 1Π6 ἴανν ἴο θ6 τοδά ἰο {πὸ δοι- 
διοραίίοη, δπά πιδάθ ἃ οονθηδηὶ ΜῊ {10 1,ογά, ἴο σοι ΤΠ 6 
ῬΘΟΡΙΘ δββοηΐθά, δἰμάϊησ ἐπθιηβεῖνοβ ἴο νγα]]κ ἉρΥΡΉΥ ἴθ ἘΠ6 
Θοσατηϑ πα πηθη8 οὗ τπ6 Ἰωογά. Υ. 2. [πεἰϑδά οὗ ἰπΡ ΣΡ Ρ ἴῃ 2 

ΟἸγ. χχχὶν. 80 νγϑ αν ὈΡΡΙΤ: ΤῊ οἱάογ ἰη θγργθίοσβ σθοῦπ οἱ]6 

19 ὕννο βίαἰθιπθηΐβ ὈῪ ὑπ ἀββατηρίίοη, ἐμαὶ ἔμ680 ργορῃιθίβ υσϑσθ 
Οὗ Ὅ86 ῥτίβδίβ δῃὰ 1,ϑν 68, 88 “ δγοιηΐδῃ, γγο τυᾶβ οὐ {Π6 Ὀυ ΒΟΥ 
ΟἿἿΥ Απδυμοῖι, ἀπά {{τ|]ἢ, το σαῖὴθ ἔτοπὶ {π6 1,ον} σα] ον, 
Κρ) αΙἢ-)οατῖτα ( 6Γ. χχυὶ. 20.) Βαΐ {Π||8 τηϑιμβοά 18 ππππαίαγαὶ. 
ΤΟ ἀϊβδγθηςα σοῃβί βίῃ οὔ ομθ τγοσὰ ΟὨΪΥ, Μ 116 41} οἶβθ ἄρτθββ, 
ΘΔ ΟΠΙΥ Β6 Θχρὶ αἰ μϑά ὈῪ δῇ δστοῦ οὗ [Π6 ρβη, δῃᾶ {815 ϑύγου [815 
ἴο {86 ομᾶσρθ, ποῦ οὔ6 δυΐμον οὔ ΟΠ σοπ 6168, θαΐ οὔ ὑμαΐ οὗ ΚΊπρϑ, 
ΟἹ ἃ ΓΔ ΒΟ γ] Ὀ6 1 οὗ [Π6 Ἰαϊ[ο θοοϊς. ΕῸΣ 88 ἔμ ῦθ ψογα αὖ [πᾶὺ {1π|6 
ποὺ τηοτ8 ἔθη ὕ7ὕ0 ΟΥ ζὮγ66 ῥσορῃθίβ (Ζθρμαηίας, {Πτ|] 8}, δῃὰ 
ῬΘΙΠΔΡ8 “Θγθηλ δ) πὶ Φ ογιιβα]6πὶ, νγθ βῃο ἃ ποί δχρθοῖ βρϑοῖαὶ 
ταθῃίΐοη οὗ ΤΠθ:,) [Βο ρἢ νγθ τρις οὗ [Ππ6 1. υἹΐε8 δοηρ τ ἱἢ [Π6 
Ρῥγιοβίβ. ΝΡῚ ἢ τϑδᾶ, ὑπαὶ 15, οδυβοά ἰο Ὀ6 γϑαᾷ ; [0 {Π6 Κίηρ, 

ψΠοΠδα ἐὸ δοοκ ΑΙΤΟΔΑΥ τϑϑᾶ ἰο ᾿ἴπ|, γγὰ8 σϑγίδ ]Υ ποῖ Ὠϊπη861} 
[88 τϑαάθυ ἴῃ [86 ἔθ ρὶβ βθέογθ {110 δββθιῃ]θά ρθορὶθ, 88 Αθαγῦ. 
8ηα οἴμοσβ ἱμοιρβι.---Ὑ. ὃ. Οπ ἡ)) ὙρυνῚ οοαρ. χὶ. 14; οἱ 

ἢ ΠΡᾺ χὶ, 17; πᾶ οῃ "η)ὴ πρϑοΊ 866 ἃθονε ρ. 20.-- 
ΔῈ ὈΥΡΡ “ἐἴο ΘΒ 8} 188} {π6 τνογάβ οὐ 118 οουθηδηΐ, {μα 18, ἴο 

γθΆ]126 ἔθοπι Ἐγ ἀθοά, ὃγ []Η]]πηρ' [Π6 σοπητπδπἀτηθηίβ ἴῃ {Π6 11Έθ, 
ςορ. οαϊΐ, χχνὶ!. 26. “ΓΞ - - ΤΩΣ “' Δη4 4}} {π6 ρθορ]θ 

βίοοά ἰο ἐῃ6 οονθηαπι" (μαπἢ., ΠΤ). ὙΥ., δπᾶ οἱμουβ), ἐμαὶ ἴ5) 
δοοορίοα 10, θουπα ἐπθιπιβαῖνθθ ἴο 1ΐ8 ὀδριένέμοο: Οη {Π|6 ςοῃ- 
ἔγασῪ Μδαγ. δπὰ (168. (ἐῪ68. 11. 1089) ἜΧρίαΐη, δὲ ρογούϊεϊέ, ρθγ86- 
υϑγραυϊξ ἐπ ἤαάονο. ΤῊΘ ἢγβὲ νῖϑυν 88 {π6 οοππμδχίοη, [μ6 βθοοπά 
[6 ρταπηπιαῦ ἴῃ 118 νουσ. 6 πησϑὺ ἐπογθίοσθ τθοοηοῖ]θ ἐπ 6 
ὕπο ὈΥ͂ αϑϑαγηΐηρ ἔπθ σοηβεγαοιίοη ἴο 80 ργθρπδηΐ: “ΠΟΥ 88- 
βοπίθα απὰ δά μογθα ἴο 16 οονθπδηΐ." ' 

γν. 4---20. Οοπιρ. 2 ΟἸν. χχχῖν. 8ὃ---ἴ, 88. Ἐδυίμογ, “ οβίδ ἢ 
ςδυβοα 4}} [86 Ἰηοῃησιηθηΐβ ΔΠ4 Τϑιηπδηίβ οὗ ἸἀοἰίὙ οσ  βεϊηρ ἴῃ 
ιἶβ τγΠ0]6 Κίησάοτη ἰο Ὀ6 δσίθστηϊηδἰθα, δπα δνθη ἴῃ Βϑί 6] δπά 
186 οὐδοῦ οἰ 65 οὗὨἩ ϑαιηδαγία (ῃ6 δἱξασβ ἃπᾶά μοιβεβ οὗ 86 Βίρῃ 
Ῥίδοθβ ἰο μῸ ἀοβίσογβα, ἀπά {πῸ6 σῇ ῥυἱθϑίβ ἰο μ6 βαῖὶπ. Ὑμαὶ 
16 οσχθγραίϊΐοπ οὗ 1Δο]αίσΥ οβδοιθα ὈΥ «}οβαι, το 18. ΠΟΘ 
ἀββουῖθϑά, θϑίοπρβ ποὲ θη γον Ὀὰΐ ΟΠ]Ὺ ἴῃ 118 οἰοβθ ἐο {π0 ἐϊπ|6 
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τον ἐμ βπαϊηρ οὐἁ ἐμ6 ΒΟΟΚ οὗἉ {16 αν ἀπά [Ὧ8 τϑπϑῦγαὶ οὗ τη 
ςονεπαηΐ, μ88 ὈΘθη ΔΙσθδὰν βθονῃ οα οἷ. χχῖ! 8 Η᾿, 

Ὑν. 4---14. Εἰχεγραξίοη οὗἉ ἰᾳοἸδίγυ ἴῃ γαβαϊθηι δά Ζυάδῃ. 
ν. 4. ΓΙΝΦΊΩΓΙ ἜΤ 9 δαοογἰοθ8 δοσιπαϊ ογαϊπίδ (Δ α]ρ., Τμπ|ἢ., 

διτχ ΟἿ Π675), ἐπ 6 ογάϊπατυ Ῥτίθδίβ. ΤῊὴθ ΒΔΡΡ. ΙΒ ὀχρ δῖ ἴὲ 
ΟΥ̓ {π6 υἱσαγῖϊθ βιιιηνὶ καοονοίϊϑ. Ὀνροττ- 5 “ς ΘΥΘΤῪ Υ6886] 

(1}}..), {παὲ 185, 6 ὑσβο]θ ἀρραγαΐαβ {πᾶ νγὰβ υἰϑοὰ ἱ ἴῃ [Π6 ψΟΥΒΕ 
ΟΥ̓ μ6 ροάβ, ἰο τ μΐοῖι Ῥθοηρθά ἐπα αἰΐαγβ, 1408, δῃᾷ οἱδον 
τα δίουῖα 8 οὗ σσουβῃρ. ΑΚ] {π656 οὐή]θοῖβ “βίαι οδιβθά ἰο Β6 
Ῥαυχηαά, 85 ἐπ6 αν τϑαυϊγοά (Πθαΐ. νἱῖ. 25), ἀπά ἱπάβθά 48. τὑη- 
ΟἸθδη {πη ρ5 ψιποαΐ [Π6 ΟΥ̓ « Θγυβαίθι δ {π6 Η6]45 οἔἱ ΚΙάγοῃ. 
ΤΕΘ ἡ Το Τὸ ὅτε ΡΙΟΡΔΟΌΪΥ ἴο ΒῸ βουρμὲ πουίῃ-οαϑὲ οὐ [86 

οἰἐγ, ψΆΘτΘ [86 γαῖ] γ οὐ ἸΚίάτοπ ἴβ Ὀγοδάθυ ἔμαπ δδίνγθοη [6 
οΟἷἿγ δῃηὰ ὅΠ|6ὸ Μουπί οὗ ΟἹ νοβ, ἀπά Ὄχρδῃαβ 1861} ΘβρθοίδΠγ ἴῃ ἃ 
Ῥαβίη οἵ βοπιθ δχίθηξ, ψγἈ] ἢ 15 ἂὖ ργθβοπὶ οὐ] ἰγαίθα, ἀπ οοπίαϊηβ 
Ραμ αίϊοπβ οὗἁἨ οἰϊνθβ δῃὰ οἴμον ἔγαϊδ ἰγσθθβ (Βο. Ῥαὶ]. ἢ. ρ. 88.) 
ΤῈ6 Ῥγοοκ ΚΊιάγοη ἴῃ {1|6ὸ ϑαβὲ οὗἉ {86 οἷτγ (οοπρ. 1 ΚΙ. 11. 87) 
“δ ΠΟῪ ποίμίηρ᾽ τπαῦὸ ἔπη {Π6 ἄθθρ ᾿θὰ οἵἉ ἃ ψἱμίοῦ ἰογγθηΐῖ, 
ἐμαὲ Ῥθᾶγβ ϑυϊάθηξ {γᾶσθβ οὔ Ῥοὶηρ' βοιηθέϊπιθβ οὐθγῆοννθα τ ἃ 
δτοαῦ ὈΟΑΥ͂ οὗἩὨ ναῖΐϑν. Οπὶγν ἀυχίηρ {116 ἤΘᾶνΥ ταΐπ8 οὗὨἩ νυ ἱπίον 
ἄοο8 ἃ βίγθδῃι ἤου ἴῃ ἰΐ, ἀηά οὐϑθπ ἰῃθῃ ποῖ οοηϑίδης Υγ, 8πὰ ἐπ 
ψΔΙ]ΘΥ ἀρρθδ8 ἰο ἤᾶνθ δα ΠΟ ΤΩΟΥῈ Ὑγαίθυ ἰῃ ΤΌΓΠΊΘΙ ὑϊτηθ8 ἐῃδῃ 
πον (Βοῦ. Ρ. 88.)--“ Απά οαντίοα ἐποὶγ ἀσδὶ ἰο ΒΘΙΒ6],᾿ ἐμαὶ 8, 
116 4865 οὔ [6 ποοάθῃ {μίπρβ θαγηθά, ἀπά (86 ἀπβὲ οὗ [Π6 βίοῃϑ 
δῃα τηρϑίϑ] ἀγ ϊο 65 οὗὨἨ νοσβῃὶρ {πᾶὲ τ σα ὈγΌΚοη ἄον, ἢ6 οαιβοά 
το Β6 σαγγίθα ἐο Βοίμοὶ, ἴῃ οσάδθσ ἰο ἀθΆ]6 στὰ ὑμ686 {ῃ6 140]4- 
τοι Ὀ]δοθβ οὐὗὁἨ ψγουβι!ρ {Π6Γ8.---Ὗ, ὅ. “Ξ Απᾶᾷ 16 στϑηιονβὰ {16 
ΡΥΙθβίβ οὗ 1ῃ6 μὶρὴ ῥ]δο68.᾽" ὉΤΩΞ ΟΘΟυΥ Ηρ Β651468 ΠΟΧΘ ΟὨΪΥ 

ἴῃ Ηοϑβ. σ. ὅ, ἀπά Ζοϑρῃ. ἱ. 4, ἀθποῖεβ ποῖ Ῥυοβίβ οὐ 1018 ΟΓ δυϑι 
ΡῬιορῃθίβ οὗ Βδ8] (Ηἱζὶρσ ου Ζερ!ι.), Ὀαΐ, ἀοοογαίπρ' ἰο [ἢ ΘΧΡΓΘ85 
βίδίθιιθηΐ οὗ οὐγ᾽ δα ΐθου, {Πο86 ῥυθδὲβ ἀπο {μ6 Κίηρβ οὗ Φυάαῃ 
μιδά ἀρροϊπίθά ἰο οὔἶδυ ἱποθῆβο οἡ 1110 δἰίαγβ οὐ {16 μρῇ Ρ]Δοθ8, 
ἔτοπη ψμοπὰ [86 ρΥἱοβίβ οὗ [Π6 140]8 ἀπὰ [Πο88 ψῆο οἴἴαδγθα ἱποθηβο 
ἰο Βαδὶ, {110 βὰπ, οἷς.» θα ἀϊβίϊηςϊ. [Ιῃ Ηροβ. χ. ὃ {πΠ86 ῥυγθϑίβ 
Δρροϊηιθά ἴον [6 ροϊάθῃ οαῖνθβ δ Βϑί 6] ἂγθ δ ]ϑὰ ᾿ 22. 
Ιπη Ζερ]ι. ἱ. 4 α͵8ο, 5 ἅΓΘ ποῖ ϑχο] αβίνου ῥυίθϑίβ οὐ 140]5, 
δυὲ Περι τηαΐθ ῥυϊθϑὶβ ἴῃ βΌΠΘΓ], ἃ8. Ὑ76}} {πΠο80 γὲο βθγνϑα 
ΦοθοναΒ ἀερσταάρα ἱπίο Β88] ἃ8 {ποβὲ 0 ψουβῃϊρροα ῥτὸ- 
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ῬΘΙ ἰ(018. ΑΒ, τλοσϑουοσ, ἰπ ν. 8, Πα γΘ 8.6 [πὴ ΒΡ} τηθηϊοηθά, 

ψἢο Ὀαγποὰ ἱποθῆθθ οὐ ἔπ ΐρῆ ρ]αοθθ, νγὸ πηπϑὲ ἀπάογβεβπᾶα 
ΒΥ [π6 ΘΟ ὩΣ ποη-Ἰον ο4] ῥσῖθβίβ οὐ ἐπ μὶρῆ ρίδοθβ, ἀπά ΌῪ 
ΌΤΙ (νυ. 8) Ἰονη θοαὶ ῥγίθδιβ οοῃβθοσαίθα ἴο {16 ὑουβῃϊρ οἱ 
Βϊρἢ ῬΙαθθβθ. ΤῊ ργορϑῖ τηθαπίηρ οἵ ΥΩ 8 οοπίοβίβα, σομΡ. 
186 ἀἰδεγοπέ οχρ απδίϊοηβ ἱπ Ῥίον, ἀμ. υε:. ». 455, ἀπά ΙΚαοη, 
ἀἰδεονέ, ρλιϊοῖ. ἰμοοῖ. πηι. 12. ΤῊΘ ἀογναίίοη, ργοροββά δἴοσ 
βοῖηθ ΒδΌΡΙη5 ΟΥ̓ πηοϑὺ ΘΧροϑβιζοσθ, θυθὴ ὈγῪ 6168. ({Ὺ68. 11. 698), 
ἔγουα 22 πίφγϑάρ, δοοουαϊηρ ἴο ν ΠΟ ΤΠΟΥ͂ πιαϑῦ μᾶνθ σθοονϑα 
ἐμοῖς πᾶτλο ἔγοτα ἐπ ὶν ὈΙΔΟΚ ἀγαβ8, 18 ἀθοιἀθαϊγ ορροβοά Ὀγ 1868 
ἔλοὶ [μ80 ποῖ 6᾽ 1Π6. ῥυὶβϑίβ οὗ [Π6 1408 ποῖ οὗ [π|6 σῇ ρ]αθθβ 
ὙΘΙΘ Ἀβοθ 8 ΟΥ̓ ΠΊΟΠΪΚ8, ἃπά ἴῃ ϑ)ποίθηϊ {ἰπ98 ὍΠ6 ῥγθϑίβ ἔγτοχη 
Ιηάϊα ἰο δὰ] γγοσθ βΌ 68 οἵ ἃ ψ ἱΐ6, ἀπά 1 ροββί}]6 οὔ ἃ Ὀγ]]Π]1απὶ 
ψ] 6 οοἴουγ, οοπῖρ. ΒΑ ̓85. Θ΄ γιθο]. 11. Ρ. 87 ἢ. ἀπά {Π6 σου κ8 
ἴμογθ απούοα.} [Ὲ φοπιθβ τηλιοἷὶ γαῖ μον οἰ ὑοῦ ἔγοπι γα ἷπ [μ6 

ΤαΪπιυἀἴοα] εἰρηϊ βοδιίίου. αὐδοοπάονε (εοαρ. Βαχὲ. ἴρα. γναδῦ. Ρ. 
1051) «πα ἀθῃοίββ δο8 φιΐ ἰαίοῦγαβ δὲ 8θοθ88ιι8 ψιαθγοδαπΐ, χο 
ἐυέδιιδ ὑπιροπογδηὲ υμῖσο (Ῥ ΘΙ ΒῈΓ ἴ. 6.},) ΟΥ ΤΊΟΥΘ ῬΡΓΟΡΑΌΙΥ α ὕο06 ἼὮΞ 

(γ» ἽΡ ὉΜ) οἱ οσσιιϊοη αὶ πιαφίσαδφιια ἢ. 6. ατοαπαϑ δὲ τξδοτυ- 

αἰίαβ αγίθ8 ὀφογοοηὶ ἀἰοίὶ 6886 υἱδοπίων (Ἐ ἀγϑι, Οοποονά. Ρ. 59.) 
ΩΡ ἀπά ὈαΓηΘα ᾿ποθη86, ΠδηθἾΥ, 680} οὗἩ ἴπ6π|, τῃαἱ 18, {μαὲ 

{πον ταῖρης θασπ ἴποθηβθ. σου ἅγ6 86 5ἰρῃβ οἵ {π6 ζοάϊας, 

οοταρ. (68. ἐῪ68. 11. 869. Οὐοποογηίηρ, 118 ὙΤΟΥΒΠΙΡ 8568 ΟΠ ΧΧΙ. 8. 
--Υ͂. δ. ΓΌΝΙΤ 5 ΒοΓο Ξξ ΣΤΉΝ ὉῸΒ Θοπιρ. χαὶ. 8 ἀπά 17. 

ΤΙῖ5 βραυτθ οὗ. ᾿Αββουγαῖι Μαπαββθὴ ἢδὰ τρδᾶθ ἀπᾶ Ῥἱαοοά ᾿π {86 
ἐθ 1016, ἀπ ἴον ἷ8 τοίαση ἤοὰ ΒαΌΎ οι πὸ ἀοαδί τοιιονθᾶ 
( Οἴιυ. χχχῖϊ. 18), θὰ ΑἸβοη μά ἃραΐῃ τορδοθά. «}οβίδῃ 46- 
Βιγογβά ἴδ, θαγηθα {Π6 ψοοά ἰο ἀ88ι68, δπα ρτομηᾶ {Π6 τηθίδ!]ς 
Ρ]αϊπρ ἰο ροννάθγ. [Ι͂ἢ {π6 νδ]]ϑὺ οὗ Κιάγομ, Αβϑα ἰδ ὁπσθ 
Ῥαγποά ἂη ἱπηαρα (1 ΚΙ. χν. 18), ἃπά Ἠρθζϑιῖδῃ ἢδά ἀδροβί(οά 
( ΟἸιν. χχῖχ. 16) {μθ ἱπιρασί165 (οὗ Ἰ4ο]αἰγγ}) τϑιηονϑά ἔγοπι {86 
οἰἐγ. Τ ῖθ γα]  ν γὰβ ὑππ8 δἰγθδάν ἀθῆ]θα, ουθη [Ὁ 10 Πδα ποῖ 
Ῥδθῃ τεραγαθα 88 ἀποίθαῃ, Ῥθοδῦβθ, δοοογάϊηρ ἴο Οαν δαύΐβογ, {Π6 

1 Ῥυϊδϑίβ ΟὨ]Υ βοτηθίϊπιθδ τσοσθ ὈΙδοῖς ΤΌ Ρ695, σ ἤθη ΠΥ Βϑουι βοθᾶ ἰὸ 
Βυ δ οτυϑηθδη ροά8, οοπρ. Βτγδθπη, αἴ υδϑέϊίιι δασογα. 1. Ὁ. 181 ἔ,,) δθᾶ (86 
Ῥυΐοϑίβ οὗ [818, μη ὑμον αν αἰ θα [86 τοίαγῃ οὗ (86 τηοοη]ρἈί, τοῖς δὲ 
μελανοστόλοις ἐμφαίνουσι τὰς κρύψεις καὶ τοὺς περισκιασμοὺς, ἐν οἷς διώκει 
ποθοῦσα τὸν Ἥλιον. Ρ]αἰδγοῖ ἀ6 1516 ἴῃ ΟΔἰπιοὶ αὧ ἢ. ἰ. 
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Ὀαγία! στοαπά οὐ [Π6 δσοϊητηοη ρθορ]θ γγὰβ8 ἔμοσθ. “( Τ]ῚΘ ρον  ν 
οὔ Αβῇθγαῃ ἢ6 οαϑὺ ἀροὴ (6 σγᾶνθβ οὗ ὑπ οὨ]άσθη οὗ {Π|θ 
Ρθορίϑβ. ἘΣΤῚ 3 ἀθιηοΐθβ {Ππ6 ρβορίβ, {π6 ϑιηϊποηὶ ἂπά ἐδ 

Ἰμαπι δ], νι} μαᾶ ρο]]αἱοὰ ἐμοπηβοῖναβ Ὀγ ἸΔο]αίτγ, 2 ΟἾιν. χχσίν. 
4-- ἴῃ ογάοθυ [ο ρῥχοίδῃθ {μ6 ρτᾶνοϑβ οὐ ἐΐθβθ Ἰ4ο]ίθυβ (ἐπ δοπέθηι- 
ἔωπι, 8ὲ ποτὶ οἰΐαηι πιαϊοαϊλοίίοπιθην πιονζμονγιίην δὲ ἵπι ἐθν ον όπι υἱυθη- 
ἐΐμπι. ὥϑ'Θ Ὁ. 3 Ἰγμ.)---Ὗ. 7. ὈΨΊΡΙΤ ἽΠ3 186 Βοι865 οὗὨ {Π6 ρᾶγτϑ- 

ἸΩ0}8 (866 ἄρον Ρ. 227 ἢ.) δῖ ΡΘΥμα ΡΒ ΟὨΪΥ ἐθηΐβ, ὑπδὺ ὙΥΘΥΘ 
εγθοῖθά ἴῃ 186 σουτί οὗ {Π6 16 πιρ]6 ἔογ [Π6 τϑϑίἀθῃοθ οὗ {μ686 ρᾶγᾶ- 
Ἰλοαγ8, ἴῃ ΜΟΙ αἱ {Π6 βᾶπηθ ἔἰπηθ νοπλθη ᾿ἰνθά, σῆο πουκοά 
ΒΕ] 68 ΤΌΣ ΑΒΠΘΓΆΠ; Θοτρ. οα ΧΥΪ. 80. ΟἿ {118 Ὑογβῖρ, διμοηνσ 
οἴ ο 8, Μίονϑιβ (ἀ. Βο]. ἀ. Ῥμδη. 1. ρ. 686) Τοιμαγκ8 : [Π6 οαδίγαϊοα 
αϊζϊι5 ῳ) πη ρΊΠπ 65. Πἰτηβ6  ἴοὸ θ6 ἃ ψοπιδη : ποόραπὲ 86 υἱγο8 
6888 . . . . πμιϊίογο8 86 τοϊμπέ ογοἄϊ, ΕἸγηνθ. ΗΘ Ἰἴνεβ ἰὴ [89 
βοοϊθίυ οὐ [ῃ9 σγοπιθη, ἃπα {Π686 ἀρσαὶμ ἃΓ6 βί Πρ ]ΑΥ]Υ αἰξδομοά (0 
[86 φαϊζιι8; δια οὔδυβ δ {1:6 βᾶπιθ ὑϊπι6 [6 δοη]θοῖαχο, ἐπαῇ {116 
ψΟΙΏθη οὗ «6 υβα]θαι ῥχοβυ ει θα {Πϑυηβοῖνοβ πὶ Ποποὰγ οὗ [ῃ6 
δοάάο88 ἴπ ἐπ ἐβθπὲβ οὗ {μ6 φαῤῥξ ρἰομθα ἴπ (ῃ6 οουτὶ οὗὨ {Π6 
(Ώρ 6, ἕον:. σχβίο [Π6. αἰϑ ὌΓΤΩ οἄπιο ἱπίο (ἢ ἐγθαβασΥ οὗ ἐδ 
[61 016.-- 6.868 8 ἃπα 9. σδῃ ΟΠΪΥ ἰᾶνθ {Π6 86η86, ὑπᾶΡ «Γο518}} 
Ὀγοιρηῦ ἐῃ6 1μονῖμ168} ρῥγίθδίβ 0 μαά οἴδιθά ἰῃθθπβθ οἢ {116 
Ἰρ ῥ᾽ οθβ 'ἴπ 186 οἰξἴεβ οὔ υάαῃῃ! ἰο “6γυβαΐθπι, δπὰ ἔογρ848 
[8θηὶ ἴον [86 δαΐαγα ἴο τηᾶκθ οβδυϊηρβ οὔ [Π6 δἰίασ οὔ “ϑβονδῇ, 
8ῃ4 (ππ8 Θχοϊα θα {ποτὰ ἔτοιῃ 411} ρυϊθβῦν ἐπποίίοηβ, θαΐ 8] ον 
ἴδοι, 88 1Π086 ῥγβϑίβ γγ0 γε ϑχοϊ αἀθα ἔγοτα ἐμ6 βουνῖσθ οὔ [Π6 
ΑἸταγ οἢ δοοοῃί οὗἉ ἃ οοΓρογθαὶ ἀϑίδβοί, ἰο ἄγαν ἐπιοὲν Βαρροτί ἔγοτὴ 
[π6 τευϑηιθδ οὗἩ [Π6 βαποί μα ΓῪ δοοογϊηρ ἰο [16 Ἰανγ 1,6ν. Χχὶ. 
11---28. Το "σῇ ρ]αο68 ἐῃγουρθου! ἐμ 6 8016 ἰαπὰ μ6 ἀθβ]οὰ 
ῬΡΟΡΔΌΪΥ ὈῪ βοαϊίοσῖπρ ἀροη ἐπθπὴ {Π|6 ἀυδὲ οὗ ἸΏ 6 8 ὈΟΠ68 (ν. 14), 
8 ηἀ ὈΓΌΚΘ ἀονγῃ {Π| 4] [γ8 οὗἨ ΒΙΡῊ ρ]Δο68 δγθοίθα δὖ {6 σαίβ οὗ 
δ ογαβαϊθτη. ὩΣ ἼῸ 816 ποῦ βασογοο8 ξαϊδογιισι ἀθονμηι (ΟἸ]6γ.), 
θαϊ ρεϊεβίβ οὗ {π6 ὑσῖθα οὔ Τ,ονΐ, ψῇο πα δἀάϊοίοα {μοπιβεῖνοβ (ο 
186 νοΙΒΗῖρ οὗ 1[η6 Πἰρἢ ρΙαςε8 (85. Θομμμ. ἀπὰ οἵμθγ8), οἢ ψ μοὶ 
δοζοῦπί ΠΟΥ͂ ἃγ6 ΘΑ ]164 (ν. 9) ΓΞΙΓῚ Ἴ2Γ13---- ́  Ετοπι αἐθα ἴο 

ΒΘουβμ ρα" ἀθποίθβ {πὸ Κίηράοπι οὗ πάλῃ ἰπ 115. ψἘ0]6 δχίθης 
ἴτοπι που! το βοαῖῃ. Ἃεδ8 (95) δϑβίρτιϑά ἰο 186 ἐτῖρθ οὔ Ββηῃ- 

᾿διΐη, Βαϊ ἐγαηβέουγθα ἔγοτ [18 ἴο {π6 ργίθβίβ (0708. χυ!!. 24, χχῖ. 
11; 1 ΟἾγ. νἱ. 45), [ὑγπιθά, δοοογάϊησ ἴο οἵ δαΐμοῦ ἀπά Ζ66]". 

Υ01.. 1. κ 
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χῖν. 10, [π6 πουίβοση ὈουπάδγΥ οὗ ἴΠ6 Κίηράοιι οὔ πα}, ἀπά 
147, δοοογάΐηρ ἴο ΕππβοΡ. δῃὰ Ηΐθγοη., ἔγθ Βοπιδῃ π|}168 ΠῸπι 
Θορἢμα, ἐἰοτγαυὰβ Νϑαρο118. ΤῊΪ8 ρ]δοθ 18, (Πμοσθίογθ, πο μο [0 
Β6 ἰάθηθβοα τὴ Φ6 06 οὐ αἰ θδἢ οὗ ὅ88] ον Βϑη)δϑηνη, θοίνγθοη 
68 ϑαννοίηϊ δηά ὟΥ Δαν ΕἌτδΝ, οὐ δούνγθοῃ ΜΌΚΗΠπηαΒ δηὰ οσ Βδπι, 
ΠΟΡ ἴο δ6 βουρᾷὶ ἴῃ 18 ποὶρῃ ουγμοοά, αὶ 15 ργθβοσνϑᾶ ἴπ {Π6 

Μο]ετοϊίο υἱ]αρο “δία (1...) ἴπ 186 Ὑ͵δάγ εἰ 710 (Βο}. Ῥαὶ. 

1, Ρ. 298), δοίνγθθῃ 51}}}}, (μὰὲ 18, Βϑίθοὶ (ϑοθ. ἀῦονβϑ Ὁ. 826), 
αὐ “πὰ (αορΒη8).".---Οὐποογηΐηρ Βθαγ-βῃ θα; 5968 νοὶ]. ἱ. ῥ. 388. 

1 ΑΒ πιο ΟὈΒΟΌΤΙΥ δηᾶ οοπίγβἀϊοίίομ 8.}}} Ῥγθν1]8 διηοηρ δσροβὶ- 
ἴογΒ δῃά Ὁ1011041 ρϑορταρμοσβ οοηοοζηῖπρ αθθὰ δπὰ ΟἿ ΘΔ, ᾿πϑδιηυοῦ 88 
τποβύ οὗ {Πθπη, ἀονσῃ ἰο ν. ΒΔΌΠΙΟΣ, {π᾿ Ρ. 194), δπὰ ΒΕοῦ. (Ρ8]. 11. Ρ. 
828), Β60Κ Οοῦα ἴῃ ἐμὸ νἱοϊπι ἐγ οὗὐ ΟἿ οΔἢ δηὰ Ἡδηιδι, δπὰ ποῦ 
(ΒΟΥ͂Ν. 1. ν. 466), οἱ τ8ῖ8 ργοβαπηρίίοῃ, ἄθοϊατθβ [86 βιδίθιηθηϊ οὗ ΕἰαΒ6. 
δηᾶ Ηἴογομ. οοποογηΐηρ (δ6 βἰζυδίϊοη οὗ ἀϑῦδ (0 6 ταδηὶ ἔθβι !γ (8186, 
ΜΠοΥΘαΒ ΠΟΘΙ, οὐ 18. χ. 29, δβοϊαὐθὶυ ἀθηΐθβ (86 οχίβίθποο οὗ 8 
θά ἰπ {δο {ρα οἵ Βαπ͵δπιῖπ ἀϊβέϊηοί ἔγοτλ ΟἹ δῆ, 8 τουϊβίοη οὗ (μῖ8 
αυρδέϊοη. ν1}} ποῦ Ὅ6 βαρογήπουβΒ. [{ πιδὺ θ0 τοργάθαά δ8 βΌΠΟΓΔΙΠΥ δᾶ- 
τη ἰο6α, ἐμαὶ ἐπ ΟἿ Ρ6δ ἢ 8βο οὔθῃ τηϑηξοπϑᾶ ἴῃ ἐμ θΟῸΚ οὗ Ψυᾶροδ, χσῖχ. 
δὰ χχ., 8ηἀ ἴπ 1 ὅδπι., ββρθοί δι ὺ ἴπ σἱδὶ. πὰ χῖν., 18 ὁπθ 1 ΟἼΡΘΔΒ 
οὗ Βοη)δπιΐη οὐ ΟἿΡοδΒ οὗ ὅδαϊ], οαβὶ οἵ Εδιωδ (6 Ἐπὶ δῃᾷ βου ἢ οἵ 
ΜΙοΒΙ δϑἢ (ΜΚ λ88), τοι 18 ργθβοσνοᾶ ἴῃ ἐμ υἱ]]δρὸ «9608, Ἀ6- 
ἔπϑϑῃ {μ0 ῬΔαῪ 68 βανοίηϊ δηὰ ὟΥ. Εγδἢ, οομιρ. ΒΟ}. Ρ. 825 ἔ., δπὰ 
Τμθηΐα ἴῃ Καὶ ἀυοτ᾽Β διυάϊοπ 1ϊ, Ρ. 149. Βαΐ {18 Αἰ ρθδῖ 18 βοτιθσωθβ 
οΔ]1οἃ αἰοθα αἷβο ἴῃ {86 ΟἹὰ Τοβϑίδιηθπί, ἃ8 ἴῃ υᾶρ. χχ. 10 διὰ 88; 1 
β6πι. χἰϊί. 8, χῖν. ὅ, οὐ θνθὴ 68 οἵἩ Βοη)απιΐπ, 88 ἷπ 1 ὅδπι. χ δ. 16, 
ΜΙ ΒΟΥΘΌΥ (86 δϑβυτηρίΐοῃ οὔ α6θ8 'π {μ6 ποῖρῃθουγμοοὰ οὗ αἾθΘΔἢ δπὰ 
Εδιαδὰ [88 δγίϑβοῃ. Βαυΐ ὑπαὶ {818 δϑϑυπιρίίοη 15 ψαϊίθ πυπίσαηάοά, δοὰ 
ἐμαὶ αθθα ἴῃ {μ686 ρΙδοθθ ἴ8 ΟὨΪῪ 8 νδγϊδέϊοι οὗ ΟἿ θοδα, θυ ΥΥ ομθ Μ1}]} 
Ὅ6 Θοπν!πορᾶ ὙΟ ὙΝ111 ΘΔΥΘΡΆ]] Υ ῥοῦ {μ686 ομδρίθγβ ; γ78 ΤΩΔῪ ΘΟΙΏΡΘΓΘ 
ΟἾΪΥ ἴῃ Ψυάρ. χχ. ν. 9 διὰ 10.---Βαὶ ἴπ 1 ϑδτῃ. χἱἱ. δυά χῖν., ΤἈθηΐαΒ 
(Οοτηπι. οα [86 ρ88886.8), μ88 δΙγθδάυ τϑοορῃίχοα {8 ἰάθης ἐν δηὰ 6χ- 
Ραἰπιθᾶ 5,5} 88 νυ ίθῃ ἔοσ τϑσα: Βαῤ (86 ποίΐοῃ οὗ 8 αϑῦδ ἴπ {86 

ψιοἰηὐτγ οὗ ΟἹΡΘΔΒ, ἀογῖνοβ 1.8 Ὁ ἰοῦ βυρροτέ ἔτοιι 18. σ. 39, σοσο ἱῃ9 
πδτηθ5 ρα, Βδπηδὴ δπᾶ ΟἸρθδα οἵ 85.460], οοοὰς ἰορϑίμοσ. Βαΐ ϑνθπ 
ἐμῖβ ῥαθθδρῸ ΡῬΙΌΨΟΒ ποίβῖηρ, Δμα ΤΠΔῪ ΘΑΒΙῪ ὙΠ} Κποῦοὶ Ρ6 80 δχ- 
ΡΙαἰποᾶ, {μὲ αθθα 'β οὔθ νυ ΟἿ θοδ ἢ οὐὨἨ ὅδ}, ΟὨΪῪ δποίμοῦ ἴστω οὗ 
Οἰἴθοαῆ. Βοβίάθβθ (86 ραββαρθβθ αυοίθα Βοῦθ πᾶ δθονθ ἴπ {μ6 ἰθχί, 
θὰ 18 8180 τηϑῃἰοποᾶ ἴῃ 2 ὅδιῃ. νυ. 25; 1 Κὶ. χν. 22, 1 ΟἾν. νἱϊ. 6 : 
2 ΟἸγ. χυΐ. 6, διά δῇϊογ [86 Ἵδχῖ]θ, ἴῃ Εν. 11. 26; Νὰ, νῇ, 80, χὶ. 81, 
ἀπά χί!, 29. [ἢ 2 ὅδ. ν. 2ὅ, (“ Πανὶ δπιοίθ (86 ΡΠ βἐλπ68 ἔγομι 
αδδᾶ υπίο αδ2ογ), ὅθθδ ϑἰδηᾶβ ἴον Οἴθθοπ, 88 ἸΏ  δ0 βϑοὴ δοτα (Π6 
ῬΆΓΔ]161 ρϑϑβᾶρθ, 1 ΟἾγ. χὶν. 16, δπὰ ἴῃ 1 Κι. σν. 22 ; 2 ΟἾγ. χυὶ. 6, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ [ὋΣ ΟἿθΘΔΒ, 88. ἢδ8 Ὀθθῃ δἰγθδυ σϑιηδγκοὰ δρονο, Ρ. 28ὅ. 
ΤΑΒογ, 186 ραββᾶρο, 1 ΟἾν. νυἱϊ, 6, αθογάβ πο, ἀθοϊϑῖνο ρστουπᾶὰ ἴον 



2 ΚΙΝΕΒ ΧΧΙΠΙ. 4---]4. 147 

--ἼῊ6 [Ο]οννίηρ βοιηθννμαξ οὔβοαγα βθηίθποο, ΓΛΏΞΙΙ ΠΝ ΥΠῚ 

ΔῊ ἰβ ο 6 ἀρργθῃθηάοᾷ ἐπ : ““ [6 ὈγόΚθ ἄοννι 186 ΤῊΝ Ρἴδρθβ 
δ ἴΠ6 ραῦθβ, (εβρθεῖβ}}γ) ὑμοβο θϑέοσγθ {π6 ραίβ οὗ ϑοβῆπδ, ἐΠ6 
δονΟΥ ΠΟΥ οὗ [Πρ οἱἐγ, μοὶ σογα δὲ {π6 Ἰοΐ μδηά οὐὁὨ ΔῃηΥ οπθ 

(ροΐπρ' ἴῃ οὐ οὐδ) δ ἐμ6 ρσαὶθ οὗ {Π6 οἰἐγ." ΑἹ (6 οἰ ΕΥ̓ σαΐθϑ α͵βο 
Α][4158 οὗ Ὠὶρσἢ ρ]αοαθ8 ὑγϑῦθ δγϑοίθά, ἐμδὺ ὑῃοβθ οοπιΐησ ἱπίο {86 
ΟἿ ἀπά σοΐπρ οὐ ταϊρῃξ ὑπογθ ψνουβῃρ πὰ οὔθ, Νον 88 
θοβί465 {πι686. νυ ΣΙ Σέ [μ6 γηϑ θϑίοσθ {μ6 ραίθ οὔ Ζοβιυα 

ἰδ τηθῃεϊοπιϑά, {μῖ8 οαπ ΟὨΪΥ͂ ἘΠΘΓΘΟΥ͂ δα τεπάογθα ρῥγομπιίπθηξ 88 
δεΐπρ' ῥαγεϊ σα ]ΑΥ]γ σοἰθγαίθα απ βρθοί!]γ βουρίι αἴον ὈῪ τῃ6 
ἸΔοϊαύογβ, αἰ τπουρ (μἰ8 18. ποὺ ἱπάϊοαϊθα ἴῃ {π6 ἰοχὶ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ 
Ῥατγίῖο]6. Ηθποο ΟἹ... Παῖμ6, Μδατ., ἀπ οἴμιοῦβ μᾶνϑ βαρ] 164 δέ 
ῥναὐϑογεΐηι Ὀδίοτθ τγρόμφ. ὙΠ6 [0]ονσίπρ' "γὴν θΌΓΘ δυο ὃν 

ἸΠΔΥ ποῦ ὃ9 τεξουσοὰ πῆρ “. Ἡ. ΜΙοΝ. το Ἄν Ὀαΐ ΟΠΙΥ ἰο {Π6 

μὴρἢ ρ]δθθ (τῶ) Ὀϑίοσθ {16 ραίθ οὗ “οβίιπδ, ἀμὰ δου ὃν 

ΤῊΝ ὁδπ ΟΠΪΥ τηδϑδη ἰο {π6 ἰοῇς οὗ ΠΥ ὁπ6, ππλθὶγ, ὙΠῸ 9098 ἱπ 

ΟΡ οαὐ (Ο]6γ:., βομα]Ζ, ΠαΐΠθ, δπα ομθυθ). Αἱ σοὶ οὗ {Π6 
δδ168 οὗ 6γβα θη {16 ρΌΨΟΓΏΟΥ οὗ [ἢ6 οἷ Υ ἀνθ], 50 ἐπαὲ ἴδ ντὰβ 

ΠΑΠΊΘα αῇον Εΐπι, 18 ἑοῦ ΠΥ πΊσπ νη .---Ὑ. 9. ΓΛ ΣΟ δος ἴο θδῖ 

Ὁπ]οαγοπρά Ὀγθϑά, πιθδη8 ἐο ἀοτῖνα ἢἷ8 διιβίθμϑηςθ ΠΌΤ εἶε οβεν- 
ἱηρβ Ὀγουρβὶ ἴο ἐπ 6 αἰξαν, ποῖ, μονσθνοῦ, Ρηγηθα οα ἴδ θαὶ ἀοδίρηοά 
ἴο δ6 δαίθῃ Υ͂ [ῃ6 ῥεϊββίβ, σοῃρ. ἴωθν. νἱ. 9, ἃπὰ χχὶ!. 11--18, 
τὶ! χχὶ. 21 ἔ-νΜὶ 10. τη βοπι ἢ} [0 βρὶξ οὔ! 8 8η ἰδοὺ 

οΥὗΓ Δ βογγθποθ, 8π δθοηλίπαεΐοῃ, Φοῦ χνὶ!. 10, δὴ δροιηῖηδ} ]6 
Ῥίδοθ. Ἡΐδποα 1ὴ9 ῬΙαςθ 'π τμ9 νυ οὗ Βϑηβίπποπι νγ88 κατ᾽ 

ἴμο ἀοἰοτιηϊ πδίϊοι οὗ ἐμ ρ]δοβ. Κποῦϑὶ ου 18. χ. 29, ΒουσθΥθυ, ΡΌΘΒ ἴοο 
πῆθη Β6 τοὐθοίβ ἐμ6 οχίϑέθῃποθ οὗ 8 αοῦα ἰπ {μ6 {ἴδ οὗ ἰβοηϊαταίη 

ἀϊδιϊποί ἔγοσα αἴ θθδι. Εδν, ποὶ ἰο βρϑδὰῖ οἵ 2 ΚΙ. χχῆ, 8, δπὰ Ζθον. 
χὶν. 10, ψοτθ Οοδα 18 πδιηθᾶ ἃ8 ἐδ βοσέβοτῃ Ὀουπάδγυ οὔ ἐπ Εἰπράοτα 
οἵ Ψυᾶεμ, νι μῖοι [μ6 ΟἸθΘΔΒ ᾿γίπρ βου οἵ ΜυΚΆπηδΒ οουϊᾷ ποὶ 6, 
δηᾷ ἰο οταΐὸ {86 ἐδδβύϊτηοην οὗ ἔθ α8θΡ. δῃᾷ Ηίϑγοη. φοποογηΐηρ' {86 βἰέπα- 
ὕοη οὗ Θ'ϑθδ ου ἐΐιθ ποτέβοσμ βογᾶθν οὔ Βοπ)απιῖτ, [18 δββογίϊοῃ 18 60}- 
ἰνϑάϊοιρα Ὀγ {86 118ὲ οὗ (π6 Βοπήᾳπιῖτο οἶμ168 ἴῃ 08. χνὶϊ., σθθτθ, Ῥοβι 468 
θοθα (ν. 24), 8 μὰν ἷπ' (86 βοα!ῃ, ποὲ ἐγ ἔτοπὶ ϑγυβδίθπι, '8 τηθα- 

τἰοπρᾷ (ν. 28), δμᾷ 561}} ταόσθ ὉῪ {86 ἕδοὶ ἐμὲ βουὴ ῬΙ8068 ἃγθ 8ε}}} ργδ- 
βογγοα ἴο {8 ἀδν τὶ τ ἐμοῖς ο14 πδπῆθβ. Οἱ π οοπίγαγΥ ἐμ οἴγοαπι- 
βίδῃιοο ἐμαὺ δἴδγ {πὸ οσῖ]θ, αἰϑθα οηϊυ, δῃᾷ ποὺ ΟἿ θθδι, 18 τηθπίοπϑᾶ, 
Θ80 ὕγόγο ποέμἴπρ,, 88 ἐπι ῬΡβθβαρθ Ἐὐσν, ἰΐ. 22---28.; Νοὶ, υἱῖ. 21---ϑὃ, 
Δηὰ χί, 81---8δ, ορπίᾳἰπ τὸ ορπιρίοἐδ 11βἰ8 οὔ 86 Βδηἦδηιϊέο ἧω 

Κ 
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ἐξοχήν «116 γγ » ὑμ6 δου! πα ῦ]θ ρ]δσθ, νΒ1ο βογνϑα [Ὁ ἃ 

βαρ ἰουΐησ ΡΪδοθ 10 {Ππ6 οἰ γ, ᾿παβϑιηιοῖ ἃ8 ΠΘΓῸ οα {Π6 ἔπποσαὶ 
ΡῬῚ165 1Π9 οσαγοᾶβ88 οὐ {πΠ6 ἀθδά δηΐηῃ)8}8 γϑθ δασηΐ, σοΡ. 18. Χχχ. 
88, πα Ἠδηρβέθηρ. ΟἸτἾ βίο]. 11. Ρ. ὅ98. [π {{Π||8 να]]θυ, σιθῃ 
ΑΒΖ ἱπίτοάαςοά ἔμ πγογβεῖρ οὐ Μοϊβοῖι ἱπίο Ψιιάδι (χνί. 8), Ἐ1ι6 
βίαῖπο οὗ Μοϊθοῖι νγὰβ δγθοίβά, ἀπά Τορῃθὺ ομοβθη [Ὁ {π6 Ὀθτη- 
ἴπρ; οὔ οἰ] άγθη ἱπ ὑπ6 ἤτθ ἰο Μό]θοι. ΤῊΘ να]!  Σ ΣΓΤ ἋΣ οἵ 

ὉἸΣΓΤῚΞ (ῶοβ. χν. 8, δπ 6ἰβθνῃθγθ), 1168 ὁπ ἔπ βου [46 οἵ 

Μουπὲ Ζίοη, 8660 186 ἀοβοσίριίοῃ οὗ 1ἰ ἰη Βοῦ. Ῥα!. ἴϊ. Ρ. 88 ἢ --- 
. 11. “οϑβαἢ) αἷ8ο τοιπονθα ἐπ ἤοσβθ8 σοηβοογαίθα ἰο ἔῃ β0ῃ, 

δα θαγηβά {π6 οΠαγίοίβ οὔ [16 βϑὰπ. ΑἸΕΒΟΙΡΉ ΠΟΥΒ68 σγογα βδογοά 
1ο ἴμ6 βαῃ δηᾶ γγϑτθ οὔἴυβά ἴο ἢΪπὶ δλοΠρ᾽ ἸΔΗΥ͂ πϑιῖοΠ8, Αὐστηθ- 
πἶϑηβ, Ῥογβίδηβ, Μαββϑαροθίδῃβ, ΕΠ ΙορίδΠ8, ἀπά Ογθοῖτ8, (566 {86 
1οϑεϊ πιοη 68 ἴῃ ΒοΟΟΠαγβ ΤΠ ίονος. ἷ. 1ἰδ. ἢ, ο. 10), γοῦ {Π6 15γ86}1168 
φογΔΙΗΪΥ τοοοϊνοα [18 το] ρου ργδοῖῖοα ἤγβε πεῖ ἢ 186 ΡΤΌρΘΡ 88πη- 
ψΟΓΒὮΪρ, ΠΠΌΤΩ ὍΡΟΙ Αβ8ῖ4 ἐπσουρῆ ἴΠ6 Αββυυῖδῃ, 8ὸ {δα ὈΥ 186 
ΥΤΤΣΤΣ ὉΠ σΔ} ΟὨΪΥ 6 απαοτγβίοοά ΑΠδΖ, Μαηδββθῃ, ἂπὰ Απιοῃ. 

ΤῊ Ποῦϑο8 δοπϑθογαέθᾷ ἰὸ (46 δαπ τγϑῖθ ποῖ ἸΩΘΙΘΙΥ ρίονα αμί 
δορί οὐ ὀφιογίηι φιαάγίφαγιηφιιο {μ8α6 ἱπιασίπεε (Β6] άθῃ (6 αἰῖβ 
ϑ'ν». 11. 8), θαῦ τϑὰ] μοσβθ8, 88 Οὐσῃ. ἃ [ω8ρ.) Βοοΐι.» δα οἴδιοΥ8 
᾿ᾶγθ σἱρθ!ῈΥ σοποϊαά θα ἔγοτα {16 οἰτουταβίδηοσθ, ὑπαῦ {Π|6Ὺ γ6 ΓΘ ποῖ 
Ῥυγῃοά οὐ ὈγΌΚθη ἐορϑίμοῦ τ τ [Π6 οαγ]οῖβ, Ὀὰξ ΤΩΘΙΘΙΥ τοηιονϑά, 
(θυ). Βαὺ πβϑίβοσ, δοοογάϊηρ' ἴο [μι6 ππΐοντι βίαἰθπηθηΐ οὗ 

{6 ΒΑΡΡΙπ8. (δ Ἄγοῖὶ, ΚΊπιοἢϊ, Τμονὶ (678.), ΓΠΘΥ πσοῦθ ΟἿἹῪ ἀ6- 
ἀϊοαίθα ἰο 16 βιπ, ἃπά σγϑῦθ Κορὲ ἴο πηθοί ἴΠῸ σβίηρ 811 ΟΥἍ 
85 ΒΟΟΒ. ἃπα ΠΙΔΗΥ͂ ΘΧΡΟΒι[οΥΒ ΘΟΠ] ΘΟ ΓΘ, ὙγΟΤΘ 480 5[8]}, ἃ 5 
οἴἴδσίηρβ ἴο {Π6 βιη, οδῃποῖ θ6 ΘΟ ΔΙ ΏΪΥ ἀθίθσιηϊπθά. ῬΧΟΡΔΌΙΥ 
{8:9 ΤΌΥΤΊΘΙ ΟἾ]Υ τγᾶ8 [Π6 ο886.---Ἴ 6 ψΟΣὰΒ. “) ἴα ΤῊΣ ΔΞῸ 

ΔΙ ψαυϊο ΒΥ οΘοποοῖνθά, 6 Ἦῇίΐθ γϑπ 618 : “ ἐπδΐ {Π6Υ͂ σΆπ|6 
ΠΟ ΤΏΟΓ6 ᾿πίο {Π6 ποιβθ οὗ {Π6 Τ,ογά Ἰηΐο ἐπ οἰ ἸΔπαθοῦ οὗ ΝΝαίμδι- 
τη] ἢ {π6 ϑαπαον, το ἀνγοὶε ἴῃ ἰΠ6 βΌΡυγθ5. οοϊ 6 α]Υ 
ΨΤΟΠΡ; [ὉΓ ποι ϑ Π6648 ΠΟ 5.Γοἴον ἀθίθυπα πα 0Π, ἃ5 ἈΡΡΘΔΥ5 

ἔτοτῃ γ. ὅ ἀπά ἔτοπῃ [ῃ6 ἐπίηρ 1186}. ΙΡΈΒΘ ΠΟΥΙΒ68 οοπβθογαίθα ἰο 
186 Β}). ΜγΈ͵Θ σϑυλονθα ἰἐ 8 πηϑη]8βὲ οὔ 1861 ἘΠ Ὺ οου] ἃ πὸ Ιοπ σας 
δοτὴθ ἱπίο ἐπ6 ἐθπρῖθ. ΟἸἾΠΘΓ8 τοπᾶοσ : “ὁ ἄότη [Π6 βῃπέγαποθ ἰῃΐο 
16 Πουι86 οὗ [6 Τ,μογά ἴο {Π6 σία θοῦ οὗ Ν Αἰ Πα π-τ θ ἢ," υμασαὶπ 

11 18 ῬΥΘ-βαρροβθα οἰγπον {πὲ [ῃ6. ΠοΥ868 ϑγαῦθ Κορί ἰοοβθ ἱΓΠΐη 
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(μῖ8 τρᾶρθ, οὐ [μα {πιο ὶγν βίδ 68 σγε ἔπθγτθ. ΤῊΘ Μψογά8 ἃΓ6 Θ0η- 
προίθά ποὺ ν10]} χγηῃϑνγ θαν τῈΝ ἡ)» 8π4 ἃγθ ἴο 86 τοῃοχθά: 

αὖ ἱπίγοϊξιε ἀοηιιϑ “ουαθ ἴπ οοἰϊωΐαπι θἰο.,) ἰμαΐ 18, ἴτοπὶ 1116 ἔθ ρ]6- 
ΘῃίΓΆΠο6, ΟΣ Οἢ [86 5146 οὗ {110 ἴθι ρ]6 δηΐγαμοθ, ἰηίο (μ6 οἤδπι- 

ΒῈ Ὁ 09. . Τ1πΠθὸ Βοῦβεβ στ απαγίογοα ἴῃ {Π6 ομδα ΡΟΣ 
οἵ Ναίμδη-τηθίθοῦ, ΤῊ ομδροῦ ὙΠ]ΟΒ οδίαϊποα 118. Πδπὶθ 
ἴοπὶ ΝΑΙ ἢ-τ 6 6 ο ἢ, ἃ ΘΟΌΓΕΘΙ ποί οἰμου νυ 86 ΚΠΟν ἢ, ΡΟ] 808 
115 ὈΌΪΠΔΘΥ, νγᾶβ ΘῈΣ ταῦ 18, πού ἴπ 186 βαδυγῦβ, Ραὶ 

ἴῃ {Π6 ουΐοῖ οουτῇ οὗὨ {6 ἔθίρ]θ. (1688. ( ἐι68. ἴϊ. 1128) τἱρΡΉΥ 
ἰάοπι 68. Ὡν 5 σῖτἢ ἼΞΊΘ 1 ΟἸγ. χχνὶ. 18, δπά ἀπάογβίδπάἀβ 

ἴξ ἀδ ρανίο φιαάαπι αἰγίογιπι ἱσπιρίὶ ϑαϊοπιοποῖ, οὐ οὗ ὀρθῃ [41}8, 
Ῥονέϊοιι5 ἀροῆέαθ, ψμαθ ἑθιιρίϊ αἰνία οἱπσοδαπί, δῷ φωΐδιιδ ἱπιέγοἶδιιδ 
Θγαΐ ἴῃ οοἰϊμῖαθ. αὶ [Π6 ΘΕ ὙΠΙΟΙΟΡῪ μα ΡΥΪΠΊΑΥΥ πιθδηΐῃρ ἃΓΘ 
8411 ἀοι δι]. Βδιίομον (Ργοθθη ρῥ. 847) απάθυβίδπ 8 7» 
“ΣῚΡ Οὗ ἃ “' βαθυγὈ- "Κα βοραγαίθ θα] άϊηρ ; (168. ἰ. 6. ΘΧΡΙαἰ ἢ 8 
ἴς ἴτοτυ 16 Ῥεγβίδῃ.-- -. 12. ΤΊΘ αἰΐατβ θιθοῖθα οἡ {6 γοοῦ 
οὗ [86 αἰδαὰλ οἵ ΑΜδΖ, νι βῖο ἢ σοῦ σοπβθογαίθα ἴο {Π6 Τωογά οὗἍ 
μιοανθῃ (Ζορῖι. ἷ. ὅ ; «16Γ. χῖχ. 18, χχχῇ. 29), οϑῇ οΠ]Υ μᾶνϑ θὰ 
Ὁ} ΒγῚ ΑΠιδΖ, πᾶ, δ8 Ηβζθιίδῃ ἴῃ ἢΪβ στ ρίουβ γοίοσαι νου ]Ἱά 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ Δ]]ΟῪ ἰπϑῖὴ (0 τϑηιαΐῃ, τηαδὲ ἤν ὈθΘῃ τοβίοσθα ὈΥ 
Μδμδββθὴ δηᾶ Απιοῃ. ΥΥΏΣΤΣ ὩΡῸ ἰδ ἰο Ὀ6 υπάογβίοοά 88 ἴῃ 

ν.1]1. Οὐοποογπίηρ [86 ΔἸ ατβ Β0ΠῚ ὈΥ Μαμαββοὶι ἰπ {π6 ἔνο 
οουτί8β οὗἨ {Π6 ἰθηρ]6 8686 οῃυ χχὶ. ὅ. ὈσῸ ΥᾺ “ 6 ὕγοκθ 

{μοπὶ ΟΥ̓“, ἀεϑίγογοϑα (μθιι ἔγοιῃ ἔμθηςο ;Ὁ γὺ ΓΝ ψπν ποῦ ἔγοια 

Ἢ “᾿ τη ἔτοτῃ {μθηςθ᾽ (5. βομπι., 46 ΥΥ οἱΐβ, δῃά οἵ θγ8.)--- 

Οπ {88 Βρῇ ρίαςθβ πιθηϊοηθὰ γ. 18 οοιαρ. οα 1 ΚΙ. χὶ. ὅ---ὃ8.. 1ὲ 
18 ἴο θ6 οὔβαυνβὰ {πὲ μθῦθ ποῖ ἀββέγσιαοίίΐοη θαξ οπΪγ ἀθἤ]θιηθης 
(9) οὗ [19 ΓῊΩᾺ 18 πιβπιοη θα, ἔγομη ΜΝ Β1ΟᾺ ἰδ 18 ρ]αἴῃ (πᾶ {Π0 

Α]18 78 δγϑοίθα ὈῪ ϑοϊομιοη ἰὸ {Π8 ροάβ οἵ ᾿ιἷ8β νγῖνθβ Ὑθτθ πὸ 
ἸοηρῸΣ δχίαπιὶ 'π {Π6 {ἴπ|6 οὗἁ «Ποβίδι, θαῦ ΟὨΪΥ ἐπ6 Πρ Ρ]δοοϑ 
(2 2)» θαυ ογ΄ βίοῃθ μθᾶρ8, οἡ ψῃ ΐοΝ, ροῦμαρ8, [Π6 βαρογβιῖ- 
τοι Ῥθορΐθ 8{1}} οσοαβίοῃ δ! Ῥαγπθα ἰποθηβθ πα τηδάθ οθείηρβ 
ἴο π6 ροάβ. ΓΧΤΙΨΘΣ ἫΠ ἀβποῖθβ δί 8}} θυθηΐβ ἴπ6 τπηουηΐ οὗ 

ΟἸΐνεβ οπ ἔπ ϑαϑὲ 8149 οἵ ϑγαβαίθη, θύθη 1 ΣΤ Δ) 06 νασϊουβῖν 
ΕΧρ  αἰποά, ᾿πδβιηποῖ 88 Βοιη6 σοπηθοῦ 10 10} τ ἴὸ ἃποίηῖ, 

πιοηϑ οἰλυαγιθηι 68ὲ ΠΊΟΠ 8 ΤΙΓΌΣΟΙΙ ἀ.6. “ποϊοπὶβ (ὦ ΔΥῸ ὶ, ΟἿ. διᾶ 

οἴμι6γ8), οἴ μου 8. ἸηΟΥ̓Θ ΘΟΥΤΘΟΕΥ ἀοεῖνθ ἴδ ἔγοιῃ ττῷ ἴο δ 
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Βα ΓΥΥΤΩ ἰδ μθτθ ποῖ ραγίίο. λύρἢ,.γ 88 ἴῸ Ὁ Θχάτιρ!ο Εὐχ, χί!, 18, 

28, ὁ ὀλοθρεύων, θα ἃ ποπη-ἴοττα τὴ Ὁ τς ΓΙ “ογγπρίϊο ; 

οοπρ. Ηδγοσπ. Οὐτημι. οα Πδπ, Ρ. 431. ΤῊ πιοιπί οὕ ΟἸῖνϑ8 18 
ς6}164 {π6 τιοπηΐ οὗἉ οογγιιρίοι οἢ δοσουπὶ οὗ 1Π6 140] α]αγβ Βα]: 
ὉΠ ἰδ. ὙΠῸ Ψαϊᾳ. τοπάοσβ πιοπδ οἱ επδίοηϊδ; δοοοσαϊηρὴν ἴῃ 
Θοο  οβ δβεῖοϑὶ ὑγαάϊεῖοι 6116 βου μογῃ ρατὶ οὗἨ [Π6 τπουππὶ οὗ ΟἸ νθ8- 
8.11} θθασβ 86 πϑπὶθ οὔ 6 πιοπηὶ οἵἁ οβδϑηοο.---. 14 ἀο68 ποῖ 
ἐγϑδὶ οὔ {π9 οβή]θοίβ οὐ βο]οιηοπ᾿  ἸΔοἰ δέγγ, δαὶ {Π6 5841}} τοιηδίπ- 
ἱηρ ἰ4018 τϑιπονϑά ὈῪ “οβίδη 8.6 ϑγϑ τηϑῃςοηθά ἰπ ογάοσ [0 οἷο86 
1η6 ἀοδβογϊρέϊοη οὗὨ ἐμαὶ ψῃ οι {818 ρίουβ Κίηρ ἀ14 ἴον {π6 ὀχῶγρα- 
ἰΐοῃ οἵ 411 τηοπαπιθηίβ οὔ ἸΔο δ συ τ} πὶ [Π6 θου 8 οἵἉ Ὠἷδ Κίηρ- 
ἄοπι. Οἱ γήϑι 8πὰ ΘΤΝ οοταρ. γο]. ἱ. ῥ. 240. 

γνυ. 15--90. Νοι οοπίοηὲ τ ἢ πανὶ ογδαϊσαϊθα ΘΥΘΥΥ͂ ΓΘ πλ- 

πδηΐ οὐ 1ΔοἸ αἰ ΤΥ Ομ. Πΐ8 οὐγῃ Κίπράοιῃ, «}οβἰα!ι ργοοθϑάβα ἴο ἐπ 
ΤΟΥ ΟΥῪ οὗ {Π8 ἴσιο ῦ Κίηράοτῃ ΟἹ [Π6 ἴδῃ ἐγῖθ68, δῃὰ ἴῃ Βοίμ6ὶ 
ἀπά 16 ΟἴΠῸΓΡ οἰμ168 οὗ δαηπγαγῖα ἀθβίγογβα {Π6 δ᾽ ἔδῦβ πα ἔθιηρ] 88 
οἵ {Π|Ὸ Πίσῃ ρ!δοθβ, Ὀυγηϑά [π6 Αϑῃθγίπη ὑμαὺ σσοῦθ ᾿η {6 τὴ, δα 
Ῥτοίαηθα {Π686 ρ]αςθβ οὗ ψγουβῃῖρ [ῸΓ δνϑὺ ΒΥ ἰακὶπρ [μ6 θοπο5 οὗ ἡ 
{Π6 ῥγἱβϑίῖβ οὔ [Π6 Βῖσῃ ρ]δοοβ ἔγομ ὑπο] στάνϑβ, ἀπά Βαγπίηρ ἔμ 6 πὶ 
Ὅροη ἔπ ἀοϑίτογοα Σ᾽, 88 [Π6 πηδπ οὗ ἀοἄ ἔτοπι 7 υἀδἢ Πμαά 

1 Ἡοτγο {6 αυοδέϊοῃ πᾶν δυῖβα, ὈὉῪ τ μδί τραι Ψοβίδι οου]ὰ δγδά!οδίθ 
Ἰά4οϊαύγυ ἴπ ἐμ οἰτἴο8 οὐ βιδιηδγίδ, 88 πϑῖ μον ΒΘ μ6Ϊ ποῦ [Π6 τοιπδἰ πίπρ' 
οἰεἶοβ οὔ 86 ἔόσπιοὺ Κἰηράοπι οὗ [βγδθ] σγοῦθ ἀπᾶάδγ δΐ8 ἀουηϊηίοη. ΜδηΥ. 
Ἰοαγπθᾶ τπθῃ, 88 Ρυϊάθδυσ (Ὁοηποχίοη 1. ρ. 48) δηὰ Ηθ88 ((ἀϑβοδ. ἀ. 
Κρ. ἅ. ν. 228 4.), (μἴηκ, ἐμδῦ « οβῖδἢ 88 γϑββαὶ οὗ (86 Κίηρ' οἵ Αβεγτίδ 
Βαά ἃ οογίδίη, ποὶ ἰπάθοά ὑπ] πιο ἀοπηϊηΐοι οὐον (818 τορίοη, δδᾶ 
τορι τοραγὰ ἴδ ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΤΩΘΑΒΌΓΘ 88 ἢΪ8 ἰθυυϊογυ, δηᾶ {18 γγ88 {86 
ΓΟΓΘ ΤΌΔΑΠΥ οοποοάθα ἰο Εἷπι οἢ {86 ματί οὗὨ ἰμ6 Αϑϑυγίδῃβ, 88 [86 Ὺ 
ὙΟΓΘ Βθοῦτα οὗ μῖ8 Βἀ6 11 ν ἴῃ γοργὰ ἰο Ἐργρί. Βαυΐ (8δὲ «οβῖδῃ γψδ8β ἃ 
4588] οὗ [86 ΑΒΒΥΣΙΔῊΒ ὁδῃ πο μ6. θ6 ἱπέογγοα ἔτοτῃ ἐΠ6 υθίθϑβο οὗ Μα- 
ΠΆΒΒΘ ἔροτῃ ἷΒ ἱπιργιβουτηθπΐ πὶ ΒΘΌΥ Ομ, ποΓ Ῥγονθᾶ ἔγοιι ΔΠΥ Οἵ ΒΟΥ 
Αιἰβίογῖοδὶ ἰθβϑυϊμμομυ. ΤΏΘΓΘ ἴδ ΤΏΟσῸ ῬΡΟΡΑΒΙΠΙΤ ἴῃ {Π6 τϑιαγκ οὗ 
Ζδβπ (101. Αὐομδθο!. 11. 1, Ρ. 195), ὑπαὲέ 186 τοπιδὶ πίπρ 5γδ6] 168 
οουἹὰ ποὺ τοβἰβὺ ἐπ 8 ἀθβίρῃβ οὗ «[οβίδῃ, θθοδιβο ἐμοῖσ τηδβίουβ, (Π9 Κἰπρβ 
οὗ Αββυγῖίδ, ὑσεσα ἱπνοϊνϑα ἴῃ ἀδηρ ΤΟΙ Β Ὑγ818, ῬΔΥΓΠΥ τ 1} 186 ἱμνδάϊηρ' 
Βογεβίαιβ, ραν ν τη ΝΑΡΟΡΟΪ ββαῦ, πο μδα ΒΒΟΤΟΥ Ὀδίογο δϑοθπάρά 
186 Βτοπα οὗ Βαῦγίοη. Μϑδππβ]6 {π6 οἰγουτηβίαποσ, (μαὲ Ὀθίοσθ ἰ80 
εἰ ὐθθμί γϑαγν οὗ οϑἶδι [μ6 1,ονἱῖθ8 μϑᾷ οοἸ]οοίοα οοπίγὶ δα 08 ἔγομι 
186 τοτηδίῃἰηρ [Βγ8611068 ἴῸΣ ἐμ6 τϑρδὶγ οὔ {π6 ἐθιρ]θ, γαίῃ ὺ Ῥγθθαρροβεβ 
8 ἔθ μα]ν τοϊδίϊου οὐ {86 1βγϑθ! 68 ἰο {86 Κίπράοιη οὗ Ψυ Ἴδῃ, 8ο {πὶ 
“οβίδῃ ταῖρμὲ οσχύθπα μἷβ τγοΐοσπη οὐ [86 ΌΥΤΘΥ [ΒΥ 6 1188} ΓΘ  ΠΟΥΎ, 
ποῦ ἀϑαδϊηδὲ ὑμοῖγ π1}} ὈΥ ἔογοθ, δα τ ὑπο οοπβομὲ 1 ποὺ οἵ 4]},. γοΐ οὗ 
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Ργθάϊειθα ἰο Φοιόροδπι, 1 ΚΙ. χίι!.----Ὗ, 10. ὝΠΙΙ Ὁ ὝΦΗ Δ}. 

τΘΓΘ (Π6γ6 ἴῃ ἐμθ πιοχηὶ,᾽ ἐπδΐ 18, ἐμθ τιουπὲ δὲ ̓Βοίδο!, ο ΨΈΪ6]ῖ 
ΠΟΥ͂ 1165 [86 ν]]Π]ρὸ 5: ηρῚ], βο6 ῥ. 825 ἔ---. 17. γνῷ. ἃ πηοπὰ- 

πιθηΐ, Β6.Θ 8 ἴοπιρ βίοπϑ, φοταρ. (168. ἐδ. ἢ]. 1156.--- 6 πογὰ8 
Ἰο ἘΞ ἢ (ν. 18) ἃτθ ἰο 86 οχρίαἰποά δοοογάϊπρ ἴο 

ἜΝ: 10. ̓Ξ ΩΝ ἦ(. 17); {Π6Υ ἄθποϊθβ προ γθὶΥ {π6 οομλίηρ ΠΌΠΙ 

ἣΝ Ἰαπά οὗὨ 18γ86] (βαπιδτῖα), ἔγοιω ἂπ ἀπάθῆποα ρατί οἵἁὨ {Π6 
Κἰηράοπι οὗ [μ6 ἔθῃ ἐγ1068, ποτα πυμῖοὶὶ ἐπαὶ οἷα ρσγορμδὺ σατὴθ 
ἴο ΒοΙμοὶ, ἀπά νγὰβ θαγίϑα ἔμογθ. ο υ. 17, 18, σοπιρ. 1 ΚΊ. 
ΧΙ, 26---82. ΐ 

γυ. 21---28. Ου {118 «}οβἰαμ ογάδγθα ἃ. ρββββουβὺ [δϑδεϊναὶ, ἴῃ 
ὙΠ οἢ ποὺ ΤΏΘΡΕΙΥ 8 οὐγῃ 80] οἴβ, (μ6 ᾿Ἰπῃ δ  ἐδηΐβ οὔ Θγιβα πα, 
Ψυδα}, ἀμα Βοπ᾽δηνΐη βῃου] ἐαῖκ ρασὶ, θαΐ {6 ϑαυνινίπρ' τθπι- 
πδηΐ οὗ [π6 {1068 οἵἉ 15γ890 1] (2 ΟἿγν. χχχν. 18) βῃου]ά ἈρΡΡθὰγ ἴῃ 
Ψογυβαίθιῃ. ΤῊ}8 [ββιϊναὶ 18 ἀθβογῖ θα πιοῦθ ἔᾺ]}}Υ ἀπα οἰγοιπι- 
βίη 14} ἴῃ 2 Ο}}ν. χχχν. 1---19, θοῦ ἴῃ τϑϑρθοῦ ἴο ἐμαὶ τ] ΟΒ 
180 Κίηρσ ἀπά ἷ8 ποῦ ]68 ἀϊά ἔου [Π6 οϑθυγαίϊοῃ οὐ 1ξ, πὰ στὰ 
Ἑοραγαὰ (0 06 264] ἀἰϑρίδγϑα ὈΥ [Π|6 ῥχιθβϑί δῃὰ 1ωϑνϊΐζθϑ ἴῃ 108. 
Ῥυθραγαϊΐοη. 5 δβεϊναὶ νγὰβ ἀπά θυϑαίζθη 80 80] ΙΔ] ἃπα 80 
ΘΧΔΟΙΪΥ δοοογάϊηρσ ἴο [86 ργϑοθρὲ οὗ (86 ἰανν, (μᾶῦ 1Π|6 ᾿ἰϑίοσίδῃ 
ΤΟΙ ΔΓ 8 Οἵ 1 : 8.6 }} ἃ ρΆΒΒΟυ υ γγχὰ8 ποΐ Πο]άθηῃ ΠΌμα Π6 ἀδγβ οὗ 
186 ἱπάρεβ, οὐ ἀυσίηρσ [86 σγ016 Ὁ1π|6 οἵ {πη6 Κίπσβ. ΤῊ οἱἄδγ 
Ἰπίουρσθίοσβ πᾶνθ στρ ΠΥ ομβοσνϑά, ἐμαὺ Θαυ 6. ῥΆΒΒΟΥΘΙ ἔδβεῖνδ]β 
86 ποὺ ἀφῃϊθα ἴῃ {818 τϑλαυῖκ, Ζισθπάμηι----ΒᾺ γ8 [ῸΓ ΘΧΘΙΏΡ]8 ὅ΄. 
δοβηι.--- φωοα ἐφίοτιι (μα 18, οὕ αν! δῃα οὐδ γ ρίουϑ ΚΙ ρ5) ϑέέαηι 
ἰόηρον αϑοῖα ποη ἱπέθνηυδδυώηι, ποη ἑαηιόη ἑαπία Κνοφιιθηϊα δὲ »ἴξω 
Ῥυδίζορ Ηϊεγοβοί ψηνία θὲ ὁωφαοίθ ἡμαία ἴθφόηι Κασίμηι 811. ΟἿ. ᾿δ8 
Εἶνθη ῥχομηίπθηςθ ἴο [ῃ6 ἰα8θὲ ροϊπί δἴοπθ, γῇθῃ ἢθ 88 γ8: ογϑάϊ- 
ἀονῖηι ἤοο υοἴϊθ δογίρίονοπι βαογλμηι, Ρ67 ἐθιπρογα τϑσμηι πμπψμαηι αὖ 
οπιπῖδιιδ, δθοιιηαζιηη οηυπ68 ἰθσ68 Μοβαΐδαβ ἑαηι αοοιγαΐθ ἔαδοδια οοἶθ- 

{86 δούίαν ἀἰβροβθᾶ τηδ]ουὶ γ οὗ [μ6 [βγϑϑ 1θ8, {π6 τϑτραϊπάθν οὗἨ ὑυβοῃι, 
ἰορείμον ψῖμ [86 Ἀθδύμιθῃ οο]οπἰβίθ, τα δὲ μΒᾶνθ δοααϊοβοθὰ, 'ΤῸ δββαπηθ 
Β00 ἢ 8 ἔγίθπ αν Δρργοχἑμηδίϊομ οὗ {86 [βγϑθ] 1168 τϑπιαϊΐπρ᾽ ἱπ {μ6 φουπ- 
ὉΥ ἴο Ζυδαῖι, ἱπνοῖνθ8 πὸ ἱπιρτο θα] ἐν, 88 16 18 Κπονγη, ἐμαύ δ ἃ βυῦ- 
βθαιθηὶ ροτῖοὰ 180 βδιμδγ δη8 υ 88. ᾿ἴο (ΔΚ Ραγὶ ἴῃ {Π6 θυ] ϊηρ' οὗ 
186 ἰθίαρ]θ ἀπᾶθς Ζογαῦθραθοῖ. Βυΐ {ποῖν Αββγγίδη βονθυθί ρῃ8 ὑ'θγθ 
ἈΠΔΌΪ6 0 Ορροβθ ἰμθῦ {118 Δρρτοχί πιδίίοη οὐ {86 Ῥγοοθθάϊῃρβ οὗ 
δοιίδιι, 88 (6 Αββυστῖδτι θπιρίγο νγγχ88 δ {μδὺ {ϊπ|6 Δρργοδοιιίπρ 108 (8]], 
Τξ ποὶ ΑἸ ΓΕΒ βυ δ] υραἰοα Ὀγ {μ6 Ομ ἄθδῃηβ δπά Μαβάθβ. 
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ὄγαξωπι {μΐϑδ6. (Οὐοπϑδμοίιἀϊτιοσπι απίθα, οἰίαηι δῦ μὲλ8 γοσίδειδ, 
υἱάοηΐα» δϑοιδὶ ροίλιι8 ψιαπι ἴρδα υϑγδα ἰοσὶϑ; σιοᾶ ομηι πὲ, ἡπιϊία 
ποοθϑϑαγῖο πηνμξαπίμ» αὐ πεσίϊρφιπίαν. ϑοά ἱπυοπέϊ πμρον ἰἰνὶ υονϑα 
αἰξοηαὲὶ αἀἰϊρονι ἰδϑῖπιο υοἴωϊξ 7οδῖαδ. Ἑγοι [Π6 ρίουβ Ηοζοκῖαὶι ἴπ 
18:6 Ῥάββϑουθνὺ οοἰθγαίθα ὈΥ ἷπὶ τησδῦ οὐἨ πΘοΘββιυ πᾶν ἀονϊαιθά 
ἴῃ ΙΩΔΗΥ͂ ροΐπίβ ἔγοπῃ {Π|6 1ᾶὺν οὗὨἮ Μο868 ; ΘΟΙΏρ. ΓΩΥ̓ ΔροΪορ,. Ὗ 618. 
Ρ. 899 [.---Τηβιοδά οὗ “ ἴτοτῃ [Π6 ἀαγβ οὗ ἐμ πὰ ρθ5 8 Ἰυάροά 
15.868], (νυν. 22), ἱπ, 2 ΟἾγ. χχχνυ. 18, 10 18, “' ἴτοτῃ ἴπ6 ἀδγ8 οὗ 
ϑαυτοὶ 1[Π6 ῥγορμοῖ," ψδο 10 18 νγχ6}}] Κπονγῃ ο]οβθά ἐΠ6 ροσϊοά οὔ 
186 7 ἀρ68. 

Υ. 24. Ἰῃ οοποϊ βίοι 10 18 βῥαἰοα, {πδὺ «Γο5:4}. ραΐ ἀνγαῦ ἔτοτι 
1π6 Ἰδη4 1Π9 πθογοιηδηοοῦβ ἃπά ἰθγαρ ῖηι, ἀπά 4} οἶον ἰγᾶσθβ οὗ 
1ΔΟΙΔΙΓΥ ἴπ ΟΥ̓ ἰο Γαΐβ6 (τ) 116 ἀϊβοονθγθά θοοῖκ οὗ {π6 ἰδὺὺ 

ἴο 1] Ἰορτπαΐθ δα μουγ. Οὐποουμῖπρ ἡ πᾶ ΩΣ 

ΟΙΆΡ. Οὗ ΧΧΙ. 6. ΘΕ ἅτ ποῖ. τὶ 416 σοί, βουνϊηρ [Ὁ (ἢο 

ἰηναβιραίίοη οὗ [Π6 ξαΐατο, νυ οι τῖρηρ θὲ βθῦ ὰρ ἰπ σοπποχίοῃ 
ΠῈ ΘΥΟΣΥ 5γϑβίθιῃ οὗ το] ρίοῃ (Εθηρβέθηβ. ΟΠ βίο], 1ἰ. ῥ. 177, 
δηά ἢ]. Ρ. 129), θαΐ ἔΆτΩΣΥ ροάβ, ἴο τ Β]Οἢ γοο αἰλδομθα ποίοῃϑ 
οὔ ἃ Ὀ]οββίησ ῥτοοθθάϊηρ' τηᾶρίοΆ}} 7 ἔτοπι {π6 πὶ ἴο ἐΠιϑῖγ Ῥοββθββοσβ, 
Ῥαπαΐθϑ, Βῖ ἢ [Π6 ἀποθϑίουβ οὗ {π6 1βγδϑ 68 Ῥγουρῃν τὴ ἐμ θμὰ 
ἴτομι Μεϑοροίδῃἶα, ὙἘ16}} τ ΓΘ δάτηϊ θα ᾿πίο ΗΘΡΟΓαΐβια ἔγοτη [Π6 
ἔτηϑ οὗ {μ6 )υάρεοβ, ἀπά οοπηθοίθά τ [Π6 σουβῃὶρ οὔ Φ ἐμονδὴ, 
δῃὰ ἤγβε θβοδίηθ οὐδ 16-βρϑακίηρ ροάβ Ὀγ θοῖπρ' ἀββοοϊαἰβα ( 6ρ. 
χΥΪ!. δ) τ ἢ 1Π6 Θρμοά, {πΠ6 τῸ 9 οὗἉ [π6 ὨΙΡῊ ργίοθβί, “'" Ἰπαβυηθομ 
88 1Π6 ἸηΟὙ6 βΘηΘΓΪ Ο]46 Γ᾽ ποίϊοπ οἵ {Π|θὶΓ τηδρὶο ροῦν ραββθᾶ 
ἰπΐο {Π6 τηογθ βρθοΐδὶ ὁΠ6 οὗἩἨ {Ποὶν βοοί ῃβαυΐηρ θῇοδοΥ ;᾽ σοΙρ. 
Ἡνογτ. Οὐπιπι. ὁπ ΕΖΘκΙεὶ, ρ. 841 ' Ιῃμπ’ ἐπ|8 5θῃ86 8.6 ἐῃ8 
Ὁ παιηθά Βοτθ δπὰ ἘΖεκ. χχὶ, 16; Ζθϑο!. χ. 2. ἼΤῈ6 πᾶπιθ 

18 οοῃπϑοίθα Ὑ ἢ (9 , δοπῖϑ οοπιπιοάΐϑαιο υἱίαθ αἠἼιαϊξ; σοταρ. 

Ηδᾶν. Ρ. 849. 
γυ. 28ὅ---27. ΑΙ Οὐ Δαΐμοῦ [88 ἀ6βου θα «7 0518}}}8 Ζβαίοιιβ 

ἸΑθουγβ ἴον {π6 τϑδίογαίίο οὐ [Π68 ἐγ Ὑουβῃὶρ οὗὨ {6 Τωογά, ἢ 
Δα 8 ἃ ρβϑῆθγαὶ ᾿αἀρτηθηξ σοποουπίηρ [Π6 τϑὰ] σοηνθβίοῃ οὐ [18 
Κίηρ ἴο {πη6 Τωογά, θαΐ ἱτητηθα!δίθ Υ ἀΠΠΌχοΒ ἴο ἰῷ {μ6 ἔἈυῖμο "ἢ 
τοιδηῖς, {παΐ (Π8 Τοτὰ ἀϊ4 ποῖ 6886 ἔτοπι ἢἷ8 στοαῦ Δηρον Κἰ πα ]εὰ 
δραϊηδὲ  αάδῃ ὈΥῪ [86 5[η8 οὗ Μδηδββθῃ, θαῦ δῃηπουπορβά {Π6 ἀδίου- 
τηϊπδίϊοη ἴο οαϑὲ ουἱὐ «υἀδῇ ἔγοπι ἢΪ5 βρη, 88 ἢθ μα οἀϑὶ [5186] 
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ἀπά ἴο πῆ βάγαν 18 στᾶσθ ἔγοτῃ “}6υιιβα! θη), (6 Ἵμόβθῃ οἱ(Υν, 88 
Ὑ06}} 85 ἔγοταη. {86 ἴθι ρ]6, ὙΠΟ) νγὰ8 ἀθδίρηθά ἴο 6 {π6 ρδοθ οὗ 
Του Δ] ηρ᾽ ΠΪΒ ρύθβθποθ.. ΤῊΪβ ἰηἰγοάμιοοβ ποῦ ΟὨΪΥ [Π6 6πά οὔ [86 
τοῖρτι οἵ « οβίδῃ, θαϊ δ [86 βδηη8 {ἰπ|6 ἐπ 9 ϑπά οὔ 1Π|ὸ Κίῃησάοιι οὗἉ 
πά8} Παποϑίοσιῃ μαβίθηΐπρ τ 6} ταρὶ βέθρϑ ἴο [18 [8]1.---. 25. 
ΤῊΘ ἔοστααϊα, τ ἱτἢ  ἰο Ηρ Ζο κί ἢ Β ῥΡἰΘΕΥ τγα8 ἀββουι θά (χυἹ!. 
δ), ὑμαῦ ἢ,ἷ8 ᾿Κο τγὰ8 ποῖ δηιοὴρ 811 Κίηρβ, ἰ8 ἤθγθ δρρ θά ἴὸ 
«}ο518}}}8 βίποθσθ δοηυθγβίοῃ 0 τη Τμογὰ δοςουάϊηρ ἰο [86 Ιδὺν οὗ 
Μόοβθβ. Τῆι ἀββοσὶρίίοη, “ ψπ ἢ 411 Η͵8 μοαγί, ψἱἢ 411 ἰδ βοαϊ, 
Δηα ὙΠ 41} Ηΐβ πηρ ῦ, οοηίαίηβ ὑπ ἰὰνν οὗ Ἰονθ ἰο (Π8 1,ογά, 

Ῥσαξ, νἱ. ὅ, οοτῖρ. Ταῖκ. χ. 21.---Υ. 26. ὈΌΥΞΙΤ 3 Ὁν ( θ6- 

οᾶυ86 οΚ 411 (Π6 Ρτονοο 0 η8 ἢ πῃ ἢ Μδηδββθῇ μδά Ργονοκοά 
μ1π|. Μαηδββθὴ 15 παιηθά ἤθγο, ἴῃ χχίν. 8 ἀπά “76Γ. χν. 4, 88 ἐῃ6 
ὁπ6 0, ὈΥ͂ Πἷ8 1ΔΟ]ΔΙ ΣΎ δῃά συ κϑάηθϑβ, Ὀγοῦριῦ {80 Ἡϊδηο 
ΒΘῃΘΏΟ6 ᾿ηΘν] Δ Ὁ] οα «6 Γυβαίθπι ἀπά «84 6}}, ποῦ 85. {Π6 ΟὨΪΥ 
βοά1688 κπρ οὗ πάλῃ, θὰ 48 ἔπθ οπθ ψῃὺ ριβῃθα ἢ15 ροά]θβ5- 
Ώ688 ἴο {π6 στοαίοϑι θχίγοιῃβ, 80 {πὸ {πΠ9 σαεπαΐηθ τϑρθηΐδηςο οὗ 
1π6 ῬθΟρ]8 νγᾶ8 ὯῸ ἸΟΠΡῸΓΡ ρο5810]186θ.Ὀ ΒΥ {Π6 264] οὗ {116 ρίους 
«“οϑβῖδ}, ἱπάἀθϑά, ἐΠ6 θχίθυμδιὶ ὑγουβῃῖρ οὗ 1018. νγᾷβϑ 8001 18Π64, ἀπά 
1Π|6 Ρθορ]8 αββθηΐθά ἰο [π6 οονϑπδῃηΐ τηδθ υῖἢ [86 Τ,ογά, Ὀὰΐ {ΠΟῪ 
ἀϊά ποῦ ἑατη ἴο {π6 Ἰωοτά Ἡ1 411 {Ποῖ μθατί. Ομαηιυΐβ θπΐπι γϑ 

γοϊισιοδίδδίηνιι ὁ886ὲ ροριιζιδριιθ πιθίμ, δὲ ραγθγθέ, ργορίθγθα ἑαπιθτι 
απΐπιιδϑ ρορυϊὶ ποπ ὁ᾽αὲ πιυιιίαξιι8, μὲ δα 8 ἰἰιιοέ ὁὦ οαβύϊφαϊοπίδιι 

«]ογοηιΐαθ, ϑορλοπῖαο δὲ αἴΐογωηι ργορλθίαγιμν, φιιὲ οἶγοα ἤαφο ἐθηι- 
οτα ὁὲ ραιιῖο ροϑὲ υαἰϊοϊπαϊί διπί, ΟἾΘτ. «Γ γθυλίδ ἢ ρατ συ ]ΑΥ͵Ὺ 
ἀἰβοίοβθβ (6 ἀβθρ ἀδρταδαίίοιι ἃπ ρυοββ πηοσαὶ οοσταρίΐοῃ οἵ [ἢ 
ΡΘΟρΪβ ἀυτίηρ 8η4 αὔἴδν «“} οβϑίδῃ᾽ 8 τϑίογ πηδίίομ οἵ γϑρίοη, ἴῃ [Π8 
Βγβὺ θη ομαρίοιβ οὗ ἢ18. ργορηθοῖθβ, ψ Β οἢ οοπίαϊῃ ἃ γθοδρ  [π]8- 
ἴοι οὗἁ μἷβ ρυόρῃϑίϊο δοε ιν" ν ἀπάθν ὁ“ οϑίδῃ (οοπιρ. Ηϑν. Ἐπ]. 11. 
1, ρ. 209 6) Ὑὴρ βϑηΐθμποο οὗ ὁ υἀλ}᾽Β γτοὐθούϊοῃ δἰγδαν δη- 
πουπῃορά ἴο ΜΑπδββθῇ μἰπιβ6}ῇ (χχὶ. 10 84.) οου]ά ποῦ ἐμϑυθίουθ "9 
δυνοτθα Ὀγ «Ποβϑδῃῃ. Οὔ ν. 27 οοῃρ. χυὶϊ. 20 δηά 28. 

γν. 28---80. Οοπιρ. 2 ΟἸγ. χχχν. 20---27, Τοναγάβ {Π6 δπά 
οὗἉ “οϑ:4} 8 ταῖσῃ {Π6 οαἰδβίσορηθ θδθρδη ἴο ἀπ] [ἴ801. Ὁ. τ Π1οΙι 
186 Κίηρσάοιῃ οὗ πᾶ 8} νγὰβ ἰο Ὀ6 ονογξαστιθά, ψΒοη 1Π6 Εργρίϊδη 

Κἴηρ Νοομοῦ οπίθγθα ἀροη ἢΐ8 οσρϑαϊίοι ἴο {}|6 ΕἸΡΗταίθβ. Οἱ 
Ἠ18 τηΔΊῸ ΓὨγουρἢ Ῥα]οδέπο ὁ} οβϑίδῃ δποουηίογθά δα, Ὀαΐ Ἰοβὲ 
[18 116 1π 1[Π6 θαι}}6 οὗ Μερί44ο, δηὰ νγγὰβ οδυυϊϑά ἀθδά ἴο «7}6γ- 
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β8]οτα; δὰ {πο γ6 ἸαἸ ἃ ἴῃ ᾿ἷβ σγανα ὈὐρτΣ (χσχὶὶ. 30.) ΤῊ δνεπί, 

ὙΠἰΟἢ. 18. γΘΥῪ ὈΥΙΘΗ͂Υ βίαίθα ἴπ ΟἿΓ ΠΑΥΓΒΩ͂νΘ, 18. ἸΛΟΓΘ ΠΥ δπὰ 
ῬΑ Ό]ΑΥΙΥ το]αιθά ἴῃ ΟΠ ΓΟ 6168 1. ρ. 4. ; ΘΟΙΏΡ. ΤΩΥ͂ 800]. 618. 
Ρ. 481 Ε- -ἼΡο Εσγρεδη Κίπρ ΝΘΟΒΟΙ (7755 οΓ ἡ 6». χῖνὶ. 2 

διὰ 2 ΟἿγ. χχχν. 30), οδ]Ἱϑὰ ἴῃ {80 ΤΙ ΧΧ., Ὁγ Φοβορμαβ (Δπεῖᾳ. 
Χ. δ, 1), δηὰά Μαπϑίθο ἴῃ Ψ]. Αἴο. ἀπά Ἐππι50Ρ., Νεχαώ, ὮΥ 
Ηετοά. 11. 158 ἢ, ἴν. 42, ἀπά Ὀἱοάογ. ὅς. 1. 88, Νεκώς, τνγᾶβ, 
δοοογάϊηρ το Μαποίμο, ἐπ βίχίῃ Κίῃρ οὗ {86 ἐνγθηίυ-ϑίσί οὐ 
ΒΘοοΟηα αἱ ἀγπαβίν, {Π6 βθοοπά ῬΒΆγδΟΝ οὗ {Π6 πᾶπιθ, {6 δοῃ 
οὗ Ῥβαπημ οἢ 8 ἀπα σταπάβοη οὗἩ Νϑοβοῖ 1.) ἀπά, δοοογαΐηρ ἴο 
Ἠογοάοίαβ, οοἰοργαϊθα ἴῸ ἃ οδπα] συ ἴοι ἢ οδιιβοά ἴο θ6 ἀὰρ ἴῃ 
ΟΓΟΡ ἰο σοπηθοῖ {86 ΝῚ]6 ψ ἢ {π6 Βοά θα, 88 γν6}} 88 ἴογ {Π6 
οἰγουτηπανιραίίοη οὗ Αἰτῖοα ; οομρ. ὙΠΟ ΚΕ. ὟΥ. 1ἷ. ῥ. 172 ἢ διὰ 
(65. ἐλό8. 11. 888.---Βγ 1Ἀ86 “ Κίηρ οὗ Απϑβυγῖδ," σβοπὶ ΝΘΟΠΟΙ 
(818 ῃἷ8 ΠΟ  ΑΓῪ [06 (5 ΕΡΟΓΙΙ ΓΞ 2 ΟἸιγ. χχχν. 21) σδῃ ομ]ν 

Β6 υπάοτβίοοά μοτο ΝΑ οροίαββαγ, Κίηρ οὔ Βαθυϊοη, τῆ ραὰξ δπ 
ἐμὰ ἰο {6 Αβϑυυΐδπ Ἱποπμ ΟΠ ὈΥ͂ {Π6 ἀοδιγποίίοπ οὗ ΝΊΠπονθΕ, 
δηα μά ἐγαηβίουγθα (88 βονθυδι ΠΥ ἈΠ μοσίο οχϑγοῖβθά ὈΥ Αββυσία 
ΟΥ̓Σ ὈΡΡΟΙΓ Αβία ἰο {π6 Βαδυ])οηΐδηβ οὐ ΟΠπαϊάθαμβΊ Ηθ ἱἰ8. 
ς4}164 Κίηρ οὗ Αββυτῖα, Ὀϑοδῦβθ ἢ6 γι ]ϑά {Π6 Αββυτῖδη ΘΠΙΡΙΓΘ. 
ἴῃ [16 88πιθ β6η88. ογθπηα! (11. 8) τιβθ8 “ηήδ [ὉΣ ὃ... 

1 71}. Ηυρίθ]4 (ἐχογοίεί. Ηνοαοῖ. ἱ. Ῥ. 1) 88 ἱπάοθα σΌγθοσΙγ π- 
ἔοσγϑα ἕλοι οὐγ δυίμον, ἐμαί (μ6 Αβϑυτίδῃ οι ρῖγο νγ88 δῦ [Πδύ {{π|6 8111] 
Βέδῃαίπρ ; οἴογΒ, ἴῸ" βχδίαρῖθ (168. ἐδέ8. ἰϊ. 882 δπὰ Ηἱἰἱζίρ; 'π μἷβ ῥσθ- 
ΠΑ ΠΑΡΥ͂ ΤΟΙΏΔΓΚΒ οἢ Νϑδυμῃ, μαᾶνθ οοποϊυδοα ἔγοη Ἡδγοἀοίαβ, ἐμαὶ 
ΝΙπονθὴ γᾶ8 οοπαυογθᾶ πὰ ἀθβίγογϑᾶ ἴῃ [86 ἱπίθγνδὶ Ὀοίτθοι 606--- 
591 Β.0., οΥ αγθῃ ἰαίθσ. Βαΐ ουγ δυίμοῦ δβογὰβ πο ρτοοῦ οἵ ὑμΐ, δὰ 85 
ἴο 186 δοοουπὶ οὗ Ἡετοᾶ. 1, 108 δπᾶ 1060, ἰμδὲ Ουδχαγθθ ἴῃ [18 ἔγβύ 
δἰϊοιιρὺ ἀροῖ ΝΙπονθὴ τγ88 ργθυθηίθα ἔγοιη οοπαιθείηρ ἰξ ὈΥ͂ (86 ἰηγα- 
δβίοη οὔ 86 βου ΐδηβ, δπᾶ ΟὨ]Υ δϑίον (μ6 βου βίδη ἀοταϊηΐοη ονοῦ Αβία, 
Μ᾿ ΒΙΟΙ Ἰαβίθα ἐπγθηΐγ-οἰρας γϑαγβ, θοσϑη ἃπθὺν [86 βἷορθ οὗ [86 Αβδυτῖδῃ 
ἐδρί(8], οοπαυογοᾶ Νίηθνθι δπᾶ ρυύ δὴ δῃᾶ ἰο (μ9 Αββυσίδῃ θιηρῖτο, 1 
8 δὖ {86 5816 {1π|0ὺ ἀββυτηθᾶ ἴπ 1ΐ, (μὲ Ογαχαγθβ Ὀθοϑῖιθ Κἰπρ' οὗ 
Μεᾶδᾶ ἴῃ (89 γϑᾶν 688, 80 ἰμαΐ, 15 νγθ ρἷδοθ μἷ8 ἢγβύ δἰίθπιρί δρϑίπβὶ 
Νίπονθ θοίνγθθη 088 δοᾶ 625, (86 οοπαυοϑύ οὗ ἰξ οσουστίπρ' ὑθηΐγ - 
οἷ με γϑατβ Ἰαδίοθυ οδπποὺ ᾿ᾶῦθ θ6θη θδυΐ ον ἰμδπ Ὀούποθῃ 60ὅ δηά ὅ97, 
Βαΐ ἐμί8 ορϊπίομ Θοποογπίπρ [86 Ὀορίπηΐηρ' οὗ (86 γϑῖρῃ οὗ ΟΥ̓ΆΧΑΓῸΒ 
τοϑίβ ἀρϑίῃ οι {80 ρχοϑατηρίίοι (μδὲ ΟΥ̓ΤᾺΒ γγᾷβ ὑνθηςγ- 6 Ὑ6 88 ΚΙΠρ' 
οΥοῦ (80 Μροάοθβ, ἀπᾶ {βδγοίογθ δβοοπάθα {86 Μοάΐδη (μγοπθ ἰπ 658, 
ΠογθαΒ Ηδτγοᾶ. ἱ. 214 Τρ  ΥΟΪΥ ΒΔΥΒ : βασιλεύσας τὰ πάντα ἑνὸς δέοντα 
τριήκοντα ἔτεα, ν᾽ ὨἸΟΙ νι. πηϑὺ ὨΘΟΘΒΒΑΥΣΙΥ͂ ἀπάογβίδηα οὗ {π6 {τη ὑγβθα 
86 Ὀθοδτηθ Κίπρ οὗ [μο Ῥουβίϑῃβ, 48 δοοογάϊπρ' ἰο ΧΟΠΟΡΆ., Οὐτορ.) Ογδᾶχ- 
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Βίποο « οβϑῖδ ππδτοιμϑὰ αραΐπδὲ ἴπ6 Εὐργρίίδῃ Κίπρ' δῃὰ ϑῃησοῦῃ- 

8768 (11.) γγὰ8 Εἴπρ' ἴῃ Μοᾶϊα αὖον [88 οοπασθδὲ οὐ Βδδυΐοη, βπᾶ (μ6π 
βοΐ ραᾶνο Εἴτῃ εἷβ ἀδυρίοῦ ἰοὸ τ θ ἀπά νυ μ6ν (80 τῖρ μι οὗ βυοσοθβαίοῃ 
ἴῃ Μοάϊα (Ογνορ. υἱϊϊ. ὅ, 18 (.), θαὶ Ογτγακ, δοορογάϊηρ ἰο Εσβοῦ. Ολγοη. 
ανπι. ἵ, ν. 21, τυϊοὰ ονοῦ Βδυυ]οπῖα ΟὨΪΥ πίη γϑᾶγβ, πὰ δοοογάϊηρ' ἰο 
ΣΧθορ. Ουτορ. υἱῖ!. 7,1, ἀϊοα ἵπ ἐμθ βονθῃ( ἢ γϑᾶνῦ οὗἉ Ὠΐ8 τοῖρῃ (αὶ 
͵6, οὗ δὶ βΒοῖὶθ βουθγοϊ ῃίυ ονοῦ ὑἐμ6 ΒΒΌΥ]οπῖο- Μοάο- Ῥεγβίδη Εἰηράοτα 
αἴτεον (μ6 ἀθδί οἵ Οὐάχαγοθ). Βαΐ ὀυϑὴ ἴδ ννὸ ονϑθοοὶς {μ6 δοπίγδάϊοίίοη 
ἴῃ βίο Ἡογοάοίαβ ᾽8 ἱπνοϊνοᾶ τῖἢ ΣΧ Θπόρβοη δᾶ {μ6 Β10]6, νυ μἱοὴ 
ΤΘΟΟρΉἶΖ68 ΟΥ̓ΑΧΔΙΟΒ ΠἸ., [μ6 Βοη οὗ Αβέγαρεβ, ὑπᾶϑν [86 πϑιηθ οὗ Παυΐαδ 
Μοάπβ, 88 βονογοῖρῃ οὗ ὑμ6 Ομδιάθδῃ Κἰηράοπι (Π 8η. ἰχ. 1), ἱπδβιωθοῖι 
85 6 ΤΏ8 68 {86 βονθγοί ιν οὗ [89 Μϑᾶθβ ὑὸ οϑᾶθθ τ 8 Αβίγαρεβ, δὰ 
18 ἰοἰδ}1ν βισηΐ δροῦΐί {86 βοῃ οὗ Αβίγαρϑ, Οὐδάχαγθβ 11., γϑῖ [86 ἔνο- 
20] ίορο οὗ Νίπονθῃ ὈΥ ΟὝΑΧΑΓΘΒ ἴτὴ, τηθρηἰοηθα ὈΥ Ηετοδοίαβ, ἰο- 
δοῖμον στ [π6 ἱπίργνθπίηρ ὑνθηίυ-ορἢὐ γϑαγβ᾽ ἀοταϊηδίϊου οὗ {μ6 ὅ6γ- 
τθίδηβ, οδηποί ὮΘ ρἰδοϑά ἰπ ἰδ ἱπίογναὶ Ὀϑίνγθοη 680 δηᾶ 600, οὐ ϑυϑῃ 
Ἰαίοσ, θθοϑβα ἐμ Γι γάϊδῃ τὰν οὗ ΟΥϑχαγθθ, Μ ΒΙΘΩ ν᾽ 88 ἐθττηϊηδίθα ὈῪ 
[80 8018. ΘοΙρθθ ἔογοίοϊα Ὀγ ΤῊΔ]68, ἀπα οδουττίηρ,, δοοογάϊηρ ἰο (86 
1ανοδε ρ δ οη8 οὗἩ [ἀ61ον δπὰ ΥΥ δἰ τηδηη (866 [4616 ΗΔ. ἃ. ΟἸγομοΪ. 1. 
Ῥ. 209), ἴα 610, [4115 ποῖ Ὀοΐοσθ αὶ δῇονυ (86 οπᾶ οἵ {89 βογιβμίδῃ 
ἀοχαϊπίοη, δῃά ἴῃ 811 ργορδὈ ΠΥ ΟὨ]Ὺ αἴτον [86 σοπαπθϑὺ οὗ ΝΙΠου ἢ, 88 
1π6 βογιμίϑηθ, ἤθη (Β6Υ ράνθ οοοδβίοῃ ἰὸ (18 Ὑ81, Ἀρρθᾶγ πὸ Ἰοπροῦ 
88 τηδϑίθυβ, θα Υδί θοῦ 88 βουνδηίβ δπὰ δάμογθηίβ οὐ υὑυάαχϑγοθ, δπᾶ 
1μαὈγποῖαβ (Ναθὸρο] 8880) οὐ ΒδΌΥ]οα ἱπίογνθμθβ 88 τηθαϊδίογ, [ῸΓΡ 
ἩΒΙΟΝ ρυτροβο δὴ Αββυσίδη ἀθρυςν που] βοδιθοὶυ ἤᾶνθ Ῥθθη βο]θοίθα 
(Βεγοά. 1. 18 δῃά 74 δοπιρ. νυνὶ 106.) Βαὺ μαᾷ {μ6 ὑνϑηίν-οἱ ρας γϑατθ᾽ 
ἀοπιϊπίοπ οὗἩ {86 βου ίδηβ δἰγθδᾶν οθαϑεᾶ ἴῃ 610, Ογαχαγθθ, ὑπᾶθσ 
σή βοῖὰ ἴδ μου ἃ μανο Ὀορθπ, τιδὺ μαννα δοιηθ ἰο {Π6 δονογεῖρηίυ ἃ οοπ- 
ΒβίἀθγΆ Ὁ ]6 ὑΐπιὸ Ὀοΐοσο 688. Ασοοογαϊηρν, [μ6 δοοουπίβ οἵ Ἡοζοάοίτβ 
Θοποθγηΐηρ ΟΥ̓ΆΣΧΔΡΟΒ ΤΟΥ͂Θ (0 0 Οὗ 0 δν81} ἰο ἀθίθγϊωῖπθ {89 γᾶ, ἱπ 
τ ΒΙΟἢ, πη {π6 ἀοδίγαοίίοι οὗ ΝΊΠονθα, [86 Αβϑυγίδῃ ϑιηρῖγο [8]] ; δηᾶ, 
ΔΆ ἔγοτῃ ὑπο ὈΪΌ]164] βἰαἰθιηθπίβ 10 ΟὨΪΥ͂ Ἀρρϑδτβ σι οογίαϊπίν (Παὶ 
Νίπονο νγᾶβ ἀθβίγογϑα βϑίογ 86 γϑαὰῦ 606, οοπηρ. 6 Ζο οα ΗδῦδΚ. 
Ῥ- ΧΙχΧ.) ΜΘ ἃγθ ἰϑέξ τηϑγὸὶν ἰὁὸ [86 Βοδῃηίυ ποίϊοοβ οὗ ΑἸ]οχ. οὶ υ μἰβίοσ 
διὰ Αὐγάθμπβ οομιραγοᾶ σεῖτ (86 οδποη οὗ Ρίοϊθιωγ. Αοοοζάϊπρ' ἴο 
ΑΡργάθηπο, ἰη  ιδεδίξ οἤγοη. ἀγα. Ὁ. 2ὅ, (μὲ ᾿ἰαβὲ Αβϑβγυΐδῃ Κίμρ' 

ὁπ {86 ἱπί6]]Προησθ {μα ΠΟΒΕΣ]6 ἰτοορΒ τ γῸ δάνυδποίηρ' ὑὸ 15 
Κιηράοπι ἔγοπι [Π6 Β68, βοΐ ᾿ἷβ ρϑηθσγαὶ Βυβαίοβον ἰο Βαῦγϊου ; δυΐ [86 
Ἰδυίος Βοσὸ ἑογσπιθά ὑμ6 ἀθίογτωϊηδίϊοῃ (0 γϑῦθ] δρδῖπβί τη, Ὀοιτοι μοᾶ 
Απιυδῖα, [86 ἀδυρῃίον οὗ (9 Μοάΐδη μγΐποο ἀβάδμαρθ, ἰο μῖ8 808 
Ναδυοοάγοβου, δῃὰ δοοι δῇ τηϑᾶβ δῇ δββϑιϊο ἀροῦν Νπουθῃ, ἴῃ ὁ0.- 
ΒΘάπθηο6 οὗ ψΕἰθ ἢ βδγδοῦβ θοῦ ἔσθ ἰο ἢΐβ ραῖδοθ. 83.111] τοῦθ Βοδῃηὶν 18 (86 
μοίϊοθ οὗ Α]οχ. ΡοΙγμἰβίοσ ἐπ ᾿ὐϑεδὲὶ οἠγοπ. ἀττι. Ρ. 20, ἐμαῦ βαγάβπδ- 
(Ῥαϊυβ, τὸ στυ]θᾶ ονοῦ [π6 ΟἸΒ ΔΙ ἄθδῃβ ἐννθηίγ -Ὁη6 ὙΘΑΓΒ, Βοπΐ ΔΌΧΙ γῖθ8 
ἴο {86 ῥεΐποο δηῃᾷ βδίγαρ οἵ ἰΒὲ Μαάΐδῃ παίΐοῃ; υἱαεἰιοοί εὐ Πἰδο διὸ 
“Ναδυοοάνοδδογο ἀεεροπάογεῖ Ανιμλίαπι ὁ βαδιιδ Αεἀαλασὶδ μπαηι. ΤΊ δὶ 
Ῥοΐγ. θοῦ 64}18 Νθοροΐδβϑϑασ ϑδγάδπδραϊαβ, Βα8 θθθη δἰγθδαν ποίδοᾶ 
ἘῪ Κ΄ σποθ! αβ (1. 896 οἀ. ὨΪπ4.), πῖθο Ἀγ Π ον 8448 : οὗτος (ΝΡΟΡΟΪΔΒθ6.) 



1586 2 ΚΙΝΟΒ ΧΧΙΙΙ. 28---80. 

ἰοτϑὰ δίῃ δ Μορί44ο (ἴπ {86 ραἷη οὗ Εἰβάσδθίοῃ, 866 ἀθουθ 
Ρ. 48), Νροοβοῖι πυυβὲ Ἰιᾶνθ οοῃθ ΕΥ̓͂ Β8θ6 ο Ῥαϊθβίϊπθ ἀπὰ ἰαπάθά 
δῇ Ασοο; ΘΟΙΏΡ. ΤΥ 800]. γοτ8. ρΡ. 486 ( ὙΠ δ ἰβ οοηβεγηιοὰ 
Ὀγ Ηεγοάοίπβ, ᾿παβιηποῖ 88 ἰοὸ ὑπ δοοουπίὶ {παι ΝΘΟΒΟΙ θυ 
Βῃ1ρ8 (αἱ μὲν ἐπὶ τῇ βορηΐῃ θαλάσσῃ ἐποιήθησαν---παῦθδ ἴῃ 
ηιαγο 8ορίθηέγιοπαῖθ 8. πιρἀϊέογγαπθιηι πιϊέοπάαδ ςΓ, ΒΆΠν αἀ. ἢ. ἰ.) 
16 8445: καὶ ταύτῃσί τε ἐχρᾶτο ἐν τῷ δέοντι" καὶ Σύροισι πεζῇ ὁ 
Νεκὼς συμβαλὼν ἐν Μαγδόλῳ ἐνίκησε (1ϊ. 159.) Ὑμοθ6 ψογάϑ 
βῆονν, ἃ8 ΚΚ αἰϊκαγ, ΟΥ̓ 104] οϑϑαν οὐ {μ6 αβῦ ἐϊπιθ5 οὗ Κίηράοῃ οὗ 
064} ἴῃ ῬοΙ 5 1860]. ΜΙτΑΓΌ. 11. 2, Ρ. 79, [88 75} τοπλαγκοά, 
τα [86 ἀΥτῖνὶ νγᾶβ ὮΥ 868, δαὺ [86 Ὀαΐ416 ἰοο0Κ ρ]δοθ ο Ϊδπά.--- 
“Η8 [θνν Εἶπ δὲ Μορίἀ4ο, σῆθη 6 βαὺν πὶ." ΟἾοτ. οσρίαῖπϑ 
“ΣΝ ἼΓΣΡΦῚΞ ΤΙ ΒΒΟΙΥ δοοογάϊπρ ἴο [{|9 8θη8θ, ργαζἧο σιμτι 60 δοπι- 

τηἶδ80, ΘΟΤΉΡ. χὶν. 8, ποτα 1Π6 λέδῃρ. ΓΙΥΝΜ ΓΑΙ 18. 864 ἴπ ἃ 5[π| 18 

βοηβ86. ΤΆ Ϊβ Ὀγΐθῦὶ ποίῖοθ οὐ ΟἿΣ νοῦβο ἴβ δἰποίαϊθὰ ἴῃ {μι ἀοίαἰ!θά 
ΠΑΥΤαῖνο οὗ [ἢ18 ονθηῦ πὶ 2 ΟἾγ. χχχν. 21 ἢ ὈΥ {πὸ ἔλοί, ἐπεὶ 
βία, σῆθη ἢ σάν θαί]6 ἴο Νϑοβοῦ, ποὺν]]βέδῃἀϊπρ ἢἷ8 
ἀθοϊαγαίίοη {πὶ 6 ββοι]ὰ ποῖ σοπίθπά νὴ Ηἰτη, 85 ἣθ οοῖκ [0 
Β.614, ποῖ ἀραϊπϑὺ Ὠΐπι, Ὀὰΐ ἀραίΐηβὲ ἢι18. Βογθα ΡΥ ἴοα ((Π6 Βαῦγ- 
Ἰοπίδῃ 88 Ποὶν οὔ [Π6 Αβϑυγίδη Κίπράογω), γγὰβ ἷδ Ὁγ {π6 Εἰργρίίδη 
ἈΓΟΠΘΙΒ ἃπα τηογίϑ!ν πουη θα, 5οὸ ἐμπαῦ θη ἢ6 νγὰ8 ὈγοαρΕΐ 
ἕτοιμα Ηἷ8. νὰν οματίοῦ ἰηἴο [119 ΟἾΠ6Υ σμαγοί, ἀπά σαγγῖθά ἴο “}6γὰ- 
ΒΆ] θη, ἢ6 δσρίγθά ὈΥ {π6 γγᾶγ. Τὴθ σϑᾶβοῃ ΜὮΥ «}οβ'δἢ ἀ1ἃ ποῖ 
ἀοβῖϑὲ ἴτοπὶ ὑΠ6 ΜᾺ ἴδ βᾷς ἢ ἃ ἀθοϊδγδίοη οτη ΝΝΘΟΒΟΝ 15 ποὶ 
ἴο 6 βουρἘβύ ἴπ 818, {πα Π6 νγὰ8 ἀπ άον [Π6 ἀοτηϊπίοῃ οἵ ΒαΡυ]οη, 
Βαΐ ΠΊΘΓΘΙΥ ἰπ τπ6 ἴδοις ὑπαὶ μΠ6 ομουβῃθά [Π6 σοπνϊοιοη ἐπαὲ 
[6 οου]ά ποῖ τϑτωδΐπ πθαΐγαὶ ἴῃ [86 γγχὰνγ ὑπαὶ νγχὰ8 Ὀγθακίηρ ουΐ 

στρατηγὸς ὑπὸ Σάρακος τοῦ Χαλδαίων βασιλέως σταλεὶς, κατὰ τοῦ αὐτοῦ 

Σάρακος εἰς Νίνον ἐπιστρατεύει" οὗ τὴν ἔφοδον πτοηθεὶς ὁ Σάρακος ἑαυτὸν σὺν 
τοῖς βασιλείοις ἐνέπρησε, καὶ τὴν ἀρχὴν Χαλδαΐων καὶ Βαβυλῶνος παρέλαβεν ὁ 
αὐτὸς Ναβοπαλάσαρος, ὁ τον Ναβουχοδονόσωρ πατήρ. Ετοταῃ {π686 Ὀγίοῦ 
πούϊοθβ [818 αὖ 1ϑαβὲ 18 πηδηϊθϑί, (μδὺ Βυβδίοβοῦ οὐ ΝΑΒΟΡΟΙΔΒΒΑΡ γγ88 ἃ 
Εθμογαὶ οὗ {μ6 αϑὲ Αββυνΐδη Κίπρ,, δπὰ γγὰ8 βϑπύ ΕΥ̓͂ Εἶπ το ΒδΌ.]οη, 
Ὀαΐ Βοτγθ ἠοϊμοᾶ ὰῖ ἢ (μ6 Μοάϊδη ρῥγίῃοο, γθρθ!]θα δραίπϑί 18 τηδϑίου, 
δηᾶ ΠΥ {π6 οοπαυοβί οὗἩ ΝΊ ον ἢ πηδθ δΔῃ δπά οὔ (μ:8 Αββυτίδῃ τηοῃδγοῦγ. 
Νονν, 1 186 ὁδποη οὐὗἨ Ῥι(οΙθαΥ τοργθϑθηίβ ΝΑΌΟΡΟΪ ΒΕΔ 88 διηοηρ (86 
Αϑβυσίδη δηά Μρἀϊδη Κίηρβ, δηᾶ, ἴῃ δοοοτάδποο συμ ΡΟΪΥ ἰβίοσ,. 
αδϑίρτιβ (0 Εἰἶπὶ ἐπγθπίυ -ΟὨ 9 Υ6 878, (Π6 Ὀορίπηΐηρ' οὗ Βΐ8 γϑίρτι οἂῃ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀ6 Ρἰδοθᾶ ἰπ (88 γϑᾶγ 62 8.0.5) οοἰποίϊπρ' τὶ [η6 6πᾶ οὗ [μ6 Α βϑυτγίδῃ 
τη ΒΔΓ ΟὮΥ,, δπᾶ τμογαΐογθ (86 οοπαυθδί οἵ Νίπθνθα ποῖ Ἰδίδσ (μδπ (δ 
γθ 87. 
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Βοίνγβθῃ Βα υ]ου ἀπά Εἰσγρί, ἀπά ρϑυθδρβ βορρᾶ Ὀγ ἐπ ἀοίδαι 
Δῃ4 οοπαποϑὶ οὗ ἐπ ΕἸρΥρθδηβ ἔο ἀνθ ἔαγΠ6 601} ἔτοπι ἢ 15 
ΘΟΙΠΕΥ ἀηἀ Κίπράοῃ. ΕὟΓΣ ἱπ ἴῃ ἀθβῖγθ [ὋΣ οοπαυθδὺ ψῃοῃ 
ἀϊξυπρσαϑηῃθ [Π6 ὕνγο παίίοηβ, ᾿ξ νγὰϑ ποῖ ἀϊῆου]ς το ἔογοβϑοθ [πδὲ 
16 Κίησάοτα οἵ Φυήδῃ, ᾿γίπρ Βϑύννθθῃ {Π8 ἔνγο ἢ ϑ:116. βούγΌ 8, 
νου] ἃ ΠΟΥ ΆΡ]Υ Ὀ6 ΒΑ] οθὰ ἀρ ΟΥ̓ 116 οοπαυότοσ. ὙΠ 
τη18 οοην!οὐϊοη «}οβἰδἢ ἴοοΚ [Π6 614 δῃὰ βδη}ὶς ἀπάον ἐπ6 Ὀῖνὶπθ 
ἄβογθο, ἰο Ὑγ 1 Οἢ σϑίοθ ποθ 18 τηδάθ ἴῃ ἘπΠ6 νοσάβ 2 ΟἾγ. χχχυ. 22, 
[ἢ Πραυκοποᾶ ποῦ ἀπίο {π6 ψογάβ οὔ Νοβοῖ ΠΌτα {86 τλοὰίῃ 
οὗ Θαοἀ."---ἰπϑιραά οἵ Μερί44ο Ἡοτγοά. ἐ. 6. 68118 ἴῃ. ρΙαοο οὗ {Π6 
θα116 Μάγδολον, σοποππάϊηρ [86 ἔνγγο πᾶπηθ5 πεῖ 916 ΔΠΟΙΠΘΓ, ἃ8 
ὙΠ τηοϑὲ ϑχροϑίίουβ ϑνθῃ Εὐσρῖσον, ΗΔ Ὁ. ἀ. ἃ. αϑορτ. ᾿1. Ρ. 69 
τη κβ Ῥσόρα]6, θαῦ ἴῃ Ρ. 798 ἴπ οοπίγδαϊοιίοη τῖθ Ηπ86}} 
1168 Μαάγδολον ἰο Ὀ6 [86 56π6 σῖτἢ ἰϑηηγ, Εἰχ. χῖν. 2, εἰζααιϑά 

ὑνοῖνθ Βουηδη πα}]68 βου! οὗἹ Ῥο] αβίαπι, ἀπά ψπουΐ τοβθοίηρ 
οἢ {π ἱπῃιροββι ΠΥ οὐὗὨἨ {18 δββϑουθοη δά 8, {πὶ ΝΝΘΟΠΟΒ ἐπ 6γ9 
βιχοίθ ἐμ6 ϑγτίδῃβ.---- Το ἀρϑίῃ οὗἨ [Π8 ρίουιϑ “) οϑἴαῇ! νγαϑ ἀθθρὶΥ 
Ἰαπιθηξθά ὈΥῪ ̓ ΐ8 "016 ρθορ]8 ; «΄ Θγθιηΐδῆ σοπηροβθά Ἰδιηθηξαίϊο 8 
ἴον πἴπὶ (2 ΟἾιγ. χχχν. 24 ἢ), νυ ῃἰοἢ μονσουαῦ πᾶν ποῦ σοπηθ ἀοΠ 
ἴο π18, ἀπά {π6 τηουγπΐηρ' οὗ 186 ῥ600]6 γγ88 80 στοδξ, ὑπαὺ ἰξ νγᾶ8 
Ἰβε 848 ἃ ῬΙΓΌΥΘΙΌ οὐθ δου {Π8 6Χ]]8 ἴο ἀδποίο {π6 ἀβθαρϑϑι 
ἹΟΌΓ Πρ σ᾽, οοταρ. ΖθοΝι. χὶϊ. 11 πα ΠΥ 8ρο]. 618. Ρ. 482.-- ΙΒ 
ΤΟΌΏΡΘΙ 50η «6ῃ δῇ 82 γγχᾶ8 σἤοβθη ὈΥ͂ [Π6 ῬΘΟρ]9 88 Κὶπρ' ἴῃ ἢΐ8 
βίοϑα, πα Ὀθοδαβθ ἢ6 νγὰ8 πο [Π6 Ἰορ᾽ τηαΐθ βιιοοθϑβοῦ δηοϊη θά 
88 ΒΟΥΘΙΘΙΡῚῊ (σΟΙΏΡ. ἅθονθ Ρ. 12.) 

1 }δγθσαϊδἢ 68118 Κίηρ' ϑόμοδμας (χχίϊ, 11) Κ'Β6]] απ, θοὸν ὑμαὺ 18, 

ἰμ6 γϑααϊθᾶ, ἴπ ογᾶδν ἰο ἱπάϊοαίθ ἐμ ἠοσίυπϑ ἐμὲ θ66611 εἴπη. ϑβοδμαζ, 
ἰμαῦ 18, Β6 σβοῖὰ {80 ΤΙιογὰ ββουἹὰ μο]4, Ὀϑοᾶπιθ ἃ 5811 .πη, οπθ 
σΒοτα ἐμ Τιογὰ ῃδ τοαυϊοα {π6 δνἱ] οὗ μἷ8β ἀοΐπρβ, οοτιρ. Ἠδηρβίθηρ. 
Ομινῖβίοὶ. 111. Ρν, ὅ40..0.Ἡ. ΤΗΐβ ἀοδίρπαίίοῃ οδπποὲ ἐμογθίογο θ6 τοραγαθᾶ 

. 88 86 δοΐπδὶ ἤδῖη θΟγηΘ Ὀγ “76 μοϑῆαΖ. [{ ἷβ ἑουηά ἱπάθοᾶ ἴῃ 1 ΟἾγ. 
ἅι. 1ὅ, θαὲ ἴμογο (νυ. 16) “οβοϊδομίπ 180 15 τηθπέϊοπθα οπ]γ ππᾶογ [80 
πδπῖθ ΘΟ πο Δ Δρρ]Ἰο ἰο πη ὈῪ «ογθπιῖδῃ, δηὰ «}οϑίδ Β βοῃ8 ΕἸ 1αὰ- 
Κἴπη δηᾶ Ζαϑάοκίδῃ - ἔγοτι τ μίοι δ 18. τηϑηϊέοθέ, ἐμ8ὲ {86 τῖίθν οὗὅἁ 
ΟὨγοηΐο]θβ Βοσϑίῃ [0] νγ8 ἐμ ργορβοὺ 9 δγθπιῖδῃ. 



188 2 ΚΙΝΟ6Β ΧΧΙΙ. 81---85. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΠΙ. 81---Χ ΧΙ, 11. 

ἙΒΙΟΝ ΟΕ ΚΙΝῈ σ“ΕΒΠΟΛΗΑΖ, ΥΥ. 81---85, ΟΕ' ΣΕΗΟΙΛΕΙΜ, 
ν. 86---ΟΗ. Χχιν. 7, ΑΝῸ σΕΒΟΙΑΟΗ͂ΙΝ, ΥΥ. 8---Ἰ 7. 

γν. 81--8ὅ. Οορ. 2 ΟἾγ. χχχνὶ. 1---(. ΤΉγθϑ τηοηΐβϑ' 
τοῖρπι οἵ Φϑοαμαζ. ὙΥΆΥ [Ἀ6 ρθορ]8 ραββϑά ουδγ ΕἸ 1αἰχίπη, 1 
νᾶβ ὑνγθηΐγ- ἔνθ γθ8 78 οὗ αρ6, 8πα οἰθοίθα “6 μβοθδ, (Π8 γουηροῦ 
80η οὗἉ «“ο5818}}, γγῖιο νγὰβ ὑνσθηίυ- ἢ γ06 γ 6818 014, Κίπρ, ἴβ ποῦ τηθῃν 
Ἐοπϑά, ῥὑγοῦθδθ!Υ οπ δοοοπηΐ οὗἉὨ ᾿ἷ8 γγαυῖκο ὁπαγαοῖθυ, Ὀγ σ ἶο 
1Π6Υ οοπϑίἀογοὰ Πΐτ θοιίον βειοά ἴο ὈΘ βονογοῖρτι {Ππ8ῃ «ΓΘ μοἰαἰκῖπι, 
τοι 476.. χχὶϊ, 10 ---12 18 ἀρρθϑδσβ, ἐμαῦ ἔπ ῥϑοόρὶθ οσιηθα στοαί 
ΒΟρ65 οὗ ῃἷπι, ἐῃαῇ {ΠΘΥ Ἔχρθοίθα πη 88 ἃ ν]ρβόσοιβ βουθγαὶβῃ ἴ0 
ΤῸΡ6] [Π6 ἀδῆρον [ῃγϑαίοπίπρ (Π6 Κίηράοπι ἔγοτα ῬΡΒΆΓΟΔΙ, δηά ὁ) 
{πᾶῦ δοοομηῦ ἰδιηθηΐθα ὙΘΙῪ τ μ ἢ μἷ8 τϑιοναὶ ἴο Εργρί. 458 
βονϑγοῖση ἢ γγᾶ8 Πού {πὸ 8 ρίοιβ ἔδίμον, δαὐ [Ὁ]]ονγθά (6 βίθρ8 
οὗ {π6 Θαυ]ον παι μθοογϑίίο Κἰηρϑ ; “6 ἀϊά ἐπὶ τ οἷ) νσαβ ον]] 
ἴῃ πο οϑα οὐ ἐμ6 Τωογὰ, 88 411 Ηἷβ ἔδεμϑγβ 14 ἀοῃθ." ΤῊΘ ργο- 
Ρμοὺ ἘΖθΙΘΙ Θογρᾶγθβ Ηἷπὶ (0 ἃ γοπηρ' Ἰίοη, ὑμαΐ ἰδαγηθά ἰὸ 
οαίοι [86 ῬΥΘΥ δῃὰ ἀονουγοὰ τηθῃ : θυΐ 88 5000 88 {16 Ὡδίϊοῃβ 
Βιοαγὰ οἵ [ιἴτη, μ6 νγᾶϑ [κῃ ἴῃ ὑποὶν ρὶξ πὰ Ὀγουρθι τ ἢ πο86 
τηρϑ ἴο Εἰργρί (χὶχ. 8 {.) δἀπα φῃαγδοίοσίζοβ ᾿ἶπὶ 88. ἃ ἐγταμὶ 
ἱποιπρὰ ἴο ἀθθάβ οὗ νἱοίθποθ ; 9 βθρῆιβ (Απί. σ. ὅ, 2) ἀοβίρηαίεβ 
μἷπι ἐμεχθίοσα 88 ἀσεβὴς καὶ μιαρὸς τὸν τρόπον.----. 88. ““Απά 
ῬΒαγδ0}} ΝΘΟΒΟΝ “ραΐ δἷπη ἴῃ [οιίοσβ δὲ ΕἸ Ρ]Δἢ ἰπ [86 ἰᾳηὰ οὗ 
Ἡδιιδίῃ, θη 6 νγ88 Κίηρ' ἰῃ 7 γυβα θη." [πβίθϑά οὐ {Π|8 ἴῃ 
2 ΟἾν. χχχνΐ. ὃ 1 18, Κ Απά {μ8 Κίπρ οἵ Εσγρέ τϑιπονϑά ΐπὰ αἱ 
εγαφαίο. ΤΠο οοπίγδἀιοϊίου ψ οἢ Θομπιοίἀ]ον (4. Τὐηΐοις- 
βᾶηρσ 468 Β. δυάβ. 1881, Ρ. ὅδ .) οὐβοσνϑά βϑύνγοθῃ {π686 ὑνο 
Ῥϑββαρϑϑ, Ο]δθγ. αα 2 (ἤν. ἴ.6. τοτηονϑά ὉΥ [88 7πι5ὲ ΤΊ ΑΚ : .7670- 
ϑοϊδηια ργΐιβ απιουογὶ ορονέμϊξ «7ο])οαοσλιαζωπι, ψιαπι ἴπ υἱπουία 
σοη)ιοῖ ; πθοὸ φιάψωυαπι υϑέαξ «]ογοδβοϊζηνα ργῖμδ δοϊλο ἀφ)θοίνγι φμαπι 
ἰδίανι αδάμοίμηι. ΤῊΘ Μαβογοίίο οβδηρθ οὗ ὙΡῸΞ ἰηΐο ΤΡ 

15 8 ἈΠ ΠΘΟΘΒΒΘΙῪ φοπ]θοία 9 ; 8π4 Ὁ ΡΟΥΥ3 ὙΌΣ 8 ποῖ ἕο 6 

᾿ΘΧρΙαἰπθα τ ἢ ΟἹοΓ, ἄτη δγοϑοἰἰπυϊξατιῖ θιηι ΡνῸ τερ6 παδογοηξ, αὶ 
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186 δι γβΏ ρθη 688 οὗ 1Π|0 ΘΧΡΓΘΒβῖΟη 8.868 ἔγοπὶ [Π6 πηιιϑὰ] ΘΟπηθο- 
ἴοπ οὔ {86 Ηἰβίοσῃ, ᾿παβηλιοῖ ἃ8 ΟΌΣ ΔΌΓΠΟΥ [88 οτηϊ οα ἰο δβιδίβ, 
1δαῦ ΝΘΟΒΟΙ οδῦιθ ἴο “ΘΓ βα]απὶ δηα ἐΠογθ τϑιηονθὰ “6 Πα Δ2 
ἔτοτῃ 1π6 {πγοηθ δηᾶ βϑαϊθά οἡ 10 818 δ᾽ ἀθὺ Ὀγοῖμον “ 6μοίαΚίηι. 
ὍΜδϑηγΥ ἱπάθοθα μανγβ ἀθηΐϑά {πὸ ἰακίηρ οὗ Φϑγαβαίθηι ὃν Νϑοο)", 
Ῥαΐ «αϊΐθ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ; ἔον (8 δυθηΐ 18 ποῖ ΤΘΥΘΙΥ ἰα801Η{6α ὈΥ 
2 ΟἸυ. χχχνὶ. 8, Βαξ οοπῆστηϑθά αἷδο "γ Ηογοάοξιιϑ,} δῃὰ Ὀθ81468 
Ἠι68 ἴπ 1861} [Π6 Ηἰρῇθοδβὲ ἀθρῦθθ οὗ ργορδὈγ. ἘΕῸΓ ϑνθη 1 τ9 
ψγΟΓΘ ἴ0 δϑ801η6 Μ᾿ 4“. Ὁ. ΜΙοδ. δῃὰ οἴδοσβ, {Ππᾶὶ [μ6 οἱάθσ 
Ὅγοίδος ΕἸϊαΚίμ), ἀἰ58αι15885.6 ἃ σὴ 186 οἰθοίίοη οὗ 6 ῃοθῃ 82 89 
Κίπρ, πδὰ δρρ ϊθα ἰο Νεοοθοῖ αἱ ἘΔῺ ἴο σθοουον {πγοῦρἢ μΐτὰ 
Ἠΐ8 ραΐοσῃδὶ (μτοηθ, γϑῦ ϑθοδ ἢ σου] ποῦ μδνθ Ὀθθῃ 80 [00]158 
88 αἱ [Π6 πηθΓ6 οοτμιηδπα οὐὗὁἨ ΝϑΟΒΟΙ αἱ ΒΊΡ δῖ το δαθπξ ἰο {Π6 
ΦΙΠΘΙΩΥ͂ οὗ ἷ8 σου ΣῪ δΔηα δράϊοαΐθ [Π6 βουϑγοι σηίγ, ΜΠ θη [6 νγ88 
ῬΟΓΙροΙΥ βαΐο ἴῃ  Θγαϑαίθηι, θθοδαβο ἐπ 6 ρβθορὶθ μδὰ γαϊβϑά ἷτῃ ἴο 
{86 {πγοπθ. 1ΕΡΙΑΓΔΟΙ υβῃθα ἴο ἱπίογίοσθ ἴῃ 1} ἱπίοθγηαὶ δαῖτ 
οὔδ6 Κἴπράοπι οὗ Τ πάαἢ, ῃ6 που] ποὺ ργοοθϑά, αἴξον ἐμ Ὀδει16 οὗ 
Μέορίααο, ἔγομι Ῥαϊοβεϊμ ἰο ϑ'υῖβ, Βα πηυδὲ ἔγβε αἰ ογβα θη μᾶνθ 
ἀοροφοά “ϑβοδαΖ, γῆ νγα8 ταἰβθά ὑο [πὸ ἔπσοπθ ψἱπουΐ Ὠΐα οοη- 
βοΐ (οορ. ΚΑΙΚ. ἱ. Ρ. ᾳ. Ρ. 83.) Υ ὁ πιπβὶ, (μογϑίοσγθ, οοποοῖνθ [Π9 
ΘΟΥΓΕΘ οὗ δυθῃΐβ βοαθν αὶ {ππ8 : ΝΟ Οἢ, οὐ 1Π6 1π.ο!]ραποα οὗ 
[16 δοοθβδβίοῃ οὐ ) ϑιοϑμαΖ ἴο ἐ.:8 {ΠΥΌΠΘ, ἃπα ρϑυμαρ8 αἶ8ὸ 'π οοῃ- 
8Θαπθπο06 Οὗ ἐμ οοιωρ]αἰπί σι οῃ ΕἸ] αΚῖπι Ὀγοῦρμς Ὀθέογθ ἴῃ ἴῃ 
τρανὰ ἴο [818 τηδίίον, βοῖ οαὐ τὴ ἢ ἃ ραγὺ οἵ 18 ἔΌσοββ ἴο “ϑγυβα- 
16, ὙΠ116 86 γϑηλδί μον οὐἹἩ ἢἷ8 σοορ8 ρυγϑαθα (Ποῦ ὙΥΔῪ δὲ 
Ἰοΐβατθ ἰοναγὰβ ΒΣΌ]α, ἰοὸῖκ «ογυβαίθη δπὰ Ἴδρίατοά Κίηρ 
ΨΦεμοῦμας, Ἰαϊά ἃ ὑγθαΐθ οα {6 σου ΥΥ, ταῖϑοα ΕΠ] αἰτῖπλ ἃ8. ἢ 15 
Υαββαὶ ἰο ἴπ6 ἰβγοῦθ, δῃὰ οὐ εἶ ἀθραγίαγο Ὀσουρθῦ ϑμοϑμα 
οαρένα τι Πΐπὶ ὑο ΕΒ ΒΙΔ ἢ, τμοσα μ6 ρΡαὰξ μΐτα ἰπ οἰαΐπβ ἀῃ ἃ οᾶγ- 

1 Οσαρ. Ἠαετγοά. ἰϊ. 89 : Μετὰ δὲ τὴν μάχην ((86 ΔῦονΘ ταθηίοποά 
Βαιε]9 αἱ Μορι 440) Κάδυτιν πόλιν τῆς Συρίης δοῦσαν μεγάλην εἷλε. Τβαί 
“ογαβαίθπι 18 ἐο ὈὉ0 υπάαγβίοοά ὈΥ Κάδυτις (ἢ ταοδβὲ οχηϊποπί τθοάθτῃ 
τΒοο]ορίδηβ, ΡἈ1]ΟΙορ βί8, διὰ μἱβίογίδηβ δάσημ, [π9 ἤδιωθβ οὗ ὙΒοτΩ 8γΘ 
ϑηυτηθγαίθα πῃ ΤΩΥ͂ ΔΡΟ]. ἼΈ78. Ρ. 484, 1 δᾶνθ (μοῖθ (ρ. 488---439) 
τοξαϊοα Ὀοί {86 ορίπίοῃ δανοοαίθα Ὁν ΗΣσίρ ἴῃ Ηἷ8 1) ϑεογέ. (6 Οαάψέο 
μγῶθ ἐογοά. Οοἱὲ. 1829, (μαι Κάδυτις ἀσποίθβ ἰμ6 ΡΒ] ἰβἐΐπο οἷἐν Θ8Ζϑ, 
δια ἐμ οοποϊ υϑΐοηβ ἄγϑενῃ ἵτοτι ᾿ξ ὈΥ {818 Ἰθαγηθα τηδη δηᾶ δἀορίοά ὈΥ 
ΘΒ ΘΙ 16 γ 1. Ρ. 4. Ρ. δ4 Ν᾿, δρδϊηβί ἐμὸ ἐδκίηρ οὗ «6γαβαίθμι ΒΥ 
Νοοϊιοῖ, ἀπά 1 μανθ ποὶ γϑὲ Ὠθδγὰ οὗἩ δὴγ ρῥγοίοϑί δραϊηϑὺ ὑμΐ8 τϑῦα- 
ἰαίϊοῃ. - 
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τῖεά δἷπι ἰο Εἰργρί.᾽---ΠΙ ] 2} ἵπ [Π6 Ἰαπά οὗ Ηδιιδίῃ, βἰἐπαίθά 
δοςογάϊηρ ἴο ΝΠ, χχχῖν. 11 οἡ {π9 που δαϑὲ θογάβν οὐ Ῥᾳ]6β- 
τἴπ6, 18 ῬΥΘΒουυ δα “ἐ1π ἐῃ9 ργββοηῦ ἘΙΡ]Δ", ἃ ν]]αρθ ἔθ οΥ ὑσγοῖνθ 
Βοῦτβ 5.5.7. οὐ Ἡπηιβ (Επλθ88) οὐ 1:6 σῖνϑν 6] Αβὺ (Οσοῃίββ) 
ἴῃ [π6 πουίποτῃ ρατί οὗὨ [Π6 στϑαῖ ν]]θν οἱ Βυκδαα᾽ (οοιαρ. ΒΡ. 
Ῥα!. 111. ». 7471.) ΤΙ {πῸ8 ΙΔΥ οἡ [89 στοδὲ σαγαύϑῃ τοϑᾶ, πῃΐοι 
164 ἔγοιῃι Ῥαϊθβϑέϊπθ Ὀγ Ταπιδβοῦβ, Εἰπιοβα, δηά Ηδιηδίῃ, ἰο ΤᾺ Δρ- 
βδοὰ8 ἃπα (ΔΓ μθμλ 58: οἡ 1Π6 ΕἸΡΗΓταΐοβ, οἡ ψ μἰοἢ δοσοὰπξ, ρογ- 
ἢαρ5, ΝΟ ΟΠ δἀη6ΖΖ8 Γ᾽ πδάθ [ὃ ἢἷ8. μοδά- ασδγίο β ἰπ Πῖ8 ἰαβὲ ὃχ- 
φΡοαϊου ἀραϊπβί  πᾶθᾶ, σοταρ. χχν. 6, 20, 21 ; “ἐγ. χχχίχ. ὅ, 11]. 
10.--Α, πυπάγοα ἰΔ]οηΐ8 οὗὨ 51|1ν8΄ 4.6, δοζογάϊηρ ἰο Βουξμοαυβ 
οοτηρυϊΐαίίοῃ, 261,800 ργ. τχά. (ἀδουϊ 45834,217) ; ἃ ἰα]οηΐ οὗἉ ρο]4, 
ΒοοογἸηρ ἴο ΜΊΟΒΔ6]18᾽ τθοκοπίηρ, ἃπιοιπίϑ ἰο 4412 ἀποαίβ (αθουΐ 
45415.)--Ν. 84. “Απὰ ῬΏΑγΔΟΒ ΝΘΟΠΟΒ τηδάθ ΕἸΠ1αΚίπι, {116 βοη 
οὗ «οβἰαἴ, Κίηρ ἱπ ἔΠι τόοτὰ οὗ «οβίδι 1118 ἔἈΠ6γ. ΤΉΘ56 1888 
ψοτᾶβ ἰπαἀἸοαΐθ εἰπὲ ΘΟ μοἢ} αἰ ποῦ δοκηον]θάρο [Π6 βονθγοῖρπιν 
οὗ Φϑβοαῖαζ, πϑῃγθὶν, Ὀθοϑαβθ ἢ6 νγἂβ δθοίθα Ὀγ ἐμ ρθορὶβ ψῖἢ- 
ουΐ 1118 ΘΟΠΟΌΣΓΘηοΘθ. “Απά ταγποϑὰ [ῖ8 παπλο ἰο “ ΘοϊδΚίτη." 
ΤῊ σβδηῆρθ οὗ πϑῖηθ 15 ἃ βίρῃ οἵ ἀθροπάβθῃοθ οὗ {Π6 1οββ οὗ ἢΪ5 
ἔγοθάοπη. [1ἢ ἀποϊθηϊ {ἰπ|68 Ῥυϊηοθ8 ὑγοθ σγοπὶ ἰὸ σῖνο (Π6 ρογ- 
ΒΟΠ8 ὙΠΟ δηζογϑα ᾿πίο ὑΠ|6ῖγ ΒΟΥ] 68, ἃ8 τη β, Υ8 {πο ἷν 81 νθ8, ΠΟῪ 
ὨδΙη68, ΘοΙρ. (6η. Χ]!. 45 ; ΕΖΥ, ν. 14 ; Τ δῃ. 1. 7, ἀπά 16 ἄοσα 

τηθηΐβ αυοίοἀ Ὀγ Ηνοχπ. οα {18 ράββασθ. Βαϊ ὙΠ ογθαβ μϑαίμθη 
Ῥυΐῃοθβ γο το ἔθη οὗ ρίνίησ [Πο86 σὸ δπίοτυθα ἴηΐο {Π6ῚΡ ΒΌυυ 06 
85 5]4ν 868 ἢθδίῃθῃ Ππδιη68 δου {μ6 1 ἀ6᾽{168, ΕΠ] Κὶτὰ απ Μαίία- 
πίδῃ (χσίν. 17) γθοϑῖγθ {116 ῬΌΓΘΙΥ [βγ8 61} 18}} ΠΔΠ1688 ΘΠ οἱ Κίτη, 
Ζομοναῖ ψ1}} δβίβ 18}, ἀπά Ζ14 κα μπα, [Π6 σὶρ θοιβηθββ οὗ 

οβοναῖ. Ηδποθ γ78 ΤΩΔῪ ἰΠΠῸΣ 1 οοΥ δι ΠέΥ ἐμαὶ ΝΝΘΟΠΟΝ πᾶ 
ΝΟΡΟΟΔάποζΖαῦ ἰγθαίθα {Π6 ναββα] Κίηρβ ἀρροϊηἰοθα ΕΥ̓͂ [Π6πὶ ποὶ 
ΔἸτορσϑίμον 88 βίανϑϑ, ὈαὉ ρογπι 84 [μ6πὶ ἴ0 ΘΠ οο586 ὑμϑηλβοῖνϑϑ {19 
ΠΟΥ ΠδΤη68, ὙΠ Θἢ ΓΠΘΥ ΟΠ]Υ͂ ΘΟΠΗγπθα ἰπ [ΟΚθη οὗ {Π6 Ὁ βαρτγο- 

1 ΠῊ 9 οἷδον οχροβιζογβ τποβν αϑβυτηθᾶ ἐμαὶ ΝΘΟΒΟΝ, δἴϊζου (86 θαίι]6 
οἵ Μερίδο, αἀναποοᾶ πίοαὺ ἄο]αν ἰο ἐμ6 ἘπρΒγδίοβ, ἀπ ἰ00Κ ὕδτομο- 
ταἰϊβῆι, δπἃ ΟἹΪΥ οἢ ἷ8 τοίασπ ὑμθηθθ οδίηθ (0 «6γαβαίθιη, ἀθροβοὰ 
Φϑβόαμαζ, δᾶ δρροϊπιθᾶ «ϑμοίακίπι Κίπρ. Βαΐ [μ6 ἱπιργοθδθι εν, 
ἱπάθοα ἱπηροββὶ 1 γ, οὗ {818 δββυτηρίίοθ [88 Ῥθθα ββονῃ ὃν 2. Ὁ). 
ΜΙοβ., σμο ροϊηἰοα οαἱ, ἐμαὶ ΟΓΟΒΟΠαΒ ἢ τγὰ8 ἔγοια 400 ἰο δὅ00 πῃῖ]ε5 
Το Μμερίἀᾶο, 80 (μδὲ νυ ἐπίῃ (μτθ6 τποπίῃ8 δα ΔΙΊΩΥ ΘΟ] ποί ΡΟΒΒΙ ΡΥ 
ἴΏΔ ΚΘ 18 ΤΑῚ {μι 6, Θοπαπον {86 ἔδπορά οἱΐν Οδγομοιη8ῃ, δηᾶ ἔμπα 
ΤΩΔΤῸΒ ὉΔΟΚ ἃ 5811}} ργθδῖοσς αἰβίδποο ἰο 76 Γαβαά] θὰ δπᾶ (819 τμἶϑ οἰἐγ. 
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τόϑογ. ΟἹ {86 οδδηρο οἵ ΕΠ] αἰκίπι ((οἀ ν1}}} Θβέδ Ὁ]}18}}} ἱπίο 
Φεϊιοϊακίπ, ΗΘηρβίθηθ. (ΟἈτίβιο]. 111. ρ. 640) ΔρΕΪῪ τϑιμασῖκβ, ἐπὶ 
ἘΠΙαΚῖπι 80 ομδηρθα [μ6 πίη σίνθῃ ᾿ΐπὶ ὈΥῪ ̓ ιΐἰ8 ἔδε μον τ ἢ 
Τοίβγε ποθ ἴο {Π6 ῬγΌμηἾ89 2 ϑ'8η). υἱῖ. 12, “ἀπά 1 ν}}} θβίδὈ] 8 
ΠΟΥ) [ΠΥ 8664 δον {π66,᾽ οἵο., ἐπαῦ μ6 μαΐ 10 ἴῃ 5{1}} Οἰοβθὺ 

οοπηθοίϊοπ τεῖτα ἐπ Ῥγουηΐβο ἴῃ μοι ποῖ ΕἸ θὰς μονῇ ἷβ οχ- 
ΡΓΕΒΒΙΥ Ὡδηιθα 88 ἔπ6 ΡῥΓΟΙηἾβ6ῦ, δπά δάορίοἄ {18 οἴάπρθ ποΐ 
ἴτοπὶ ρἰοέγ Ὀαΐ οα οὗ ορροϑίτἴοη ἴο {Π6 βαπίθῃσ οὔ {πὸ ργορμοίβ 
οὐποθγηΐηρ [Π6 ᾿αροπάϊηρ [Ἀ]] οὗ {Π|0 τογαὰ] μουβ οἵ θανίά.---Υ.. 
88. Τὴ ΟΥ̓ΔΘΡ ἴ0 Γαΐῖϑθ ἴπ6 {πραΐα ἀδπιδπάθα ΒΥ Νϑοθοι 6 οῖδ- 
Κίπι Ιαἰά ἃ ἕαχ ου ἔπ Ἰαπᾶ ἀμ δχϑοίθα οὗἉ ἐμ6 ρβθορὶϑ, αςςογάϊηρ; ἰὸ 
18π6 αβϑθϑϑιηβθηΐῤ οὐ δδοῖ, ἔϊ6 σθαι ϊβιίθ β|]γ 8 δηά ρο]ά. ΤῊΣ 

ΤΠ68ῃ8 ΠΘΙῸ [0 458658, ἃ8 [,6}. ΧΧΥΪ;. ὃ, 12, [5 ἴο ῬΓΈ58, ἰὸ Ἔχϑού- 

8 ἀθθὲ οὐ ραυπηθηΐ ἔτοπὶ ΔΠΥ͂ ΟἸ16, σίμη α60. εν. Ῥοαΐ. χν. 8, 18 
᾿ι6ΓΘ ἂὲ (16 88 Π16 {1116 σοηϑίγιιθα σιτ ἀ60. γϑῖ. 

Υ͂. 86--ΟἸ. χχίν. 7. Οοπρ. 2 ΟἾνγ. χχχυΐὶ. ὅ---ὃ, Βεῖρῃ οὗ 
Φοβοίϊακίμα ; ἤτϑὺ ἱηναβίοῃ οἵ Νορυομδάποζζα, Υ. 86. ΒΌαπΊΔἢ 

(86 ῥΙαοβ, ἔγοτῃ ψ]ίο ΖΔ} ἐῃ6 τποῖβον οὗἉ «6 μοϊδκίπη οαπιθ, 
8 φαϊξθ ἀπῆν ; ρθγμδ 08 ἀρ. 18 {πΠ6 βαῖηθ ΜΠ Ὲ [ἈΡῚ Δ). 

(αν. ἱκ. 41) ἴπ ἴπθ ποὶρῃθουσβοοά οβ Βμθοβθηι.---Ὑ7, 87. 
Φοβοίακίνη 858 τορθηὺ 8 ομαγδοίουζθα 1{κὸ Φϑμοαῃαζ (ν. 32) ; 
ὙΠΘποΘ νγ8 ρϑγοαῖνθ ὑπαὶ {ΠΟῪ Βμαγθά [ῃ6 βᾶπη8 ὉΠΡΌΔΙΥ ἀ18- 
Ῥοβιοη ; “6 ῃοδ ἢ 82 οἡ]ν [1] 1ὰ {ἴπη6 ἰο ἀἰϑρ᾽ν' ΗΪΒ5 τπιηρΌ Δ] ἢ π088 
οἢ ἴδιο [ἤγΟΠ6, ἃ8 «Γ΄ 6μοἷαἰκῖπι ἀϊά ἀυτγίηρ᾽ 1115 Γεῖρῃ οὗ δἰθνθη γϑᾶγβ, 
ὙΒΟΠῚ «ΓΘΥΘΠ1181}, χχῖ!, 18 ἢ , σπαγδοίθυῖζθβ ἃ8 8η ὑῃτὶρῃίθουβ 

Ῥποθ δησὶομΐηρ Εἰ πη56}} ΟΥ̓ ἴπ6 πη͵αϑὺ ορργϑββίοῃ οἵ ἢἷβ Ῥθορὶβ, 
ἐγ θοβ6 ΘΥ68 δη4 Πραγΐ σγοσθ αἰγθοίβα ἴο ποίμϊηρ δὰΐ ραΐη δῃά 
ἱππορθηξ Ὀ]οοά ἰο 5ῃ64 1ξ, δῃά ἰο Ορργθβϑίθῃ ἀπά υἱοΐθποθ ἴο ἀ0 
ἢ φοτηρ. χχῖν. 4, ἀπά «7ἐγ. χχυΐ. 22 ἢ «Φ}οβθρῆπβ ἀοδίρπαῖοθβ 
ΐπι δοοογά ΡΥ 48 τὴν φύσιν ἄδικος καὶ κακοῦργος, καὶ μήτε 
πρὸς Θεὸν ὅσιοβ, μήτε πρὸς ἀνθρώπους ἐπιεικής (ΑἩϊ. χ. ὅ, 2)." 

ΟΠ, χχίν. 1. “1η [8 ἀδγβ Νϑθυομδάποζζαν, κίηρ οἵ Βαρυΐοη, 
σ816 ρ, 8π4 «6 Ποία κὶπιὶ Ὀθοᾶτηθ βιυθήθος ἴο Ηἷπὶ ἔπ γθθ γϑάγβ: 
1μθη Β6 τϑνοϊ θα ἀσαΐῃ ἔγοιῃ }ἴτη." Ηθησοίοσναγά {Π6 δοοουῃ 8 
ἴῃ ΟἿ Παγγαῖῖνθ, ἃ5 Ὑ76}} 88 ἰῃ ΟἸγοπίοἶθθ, ἀγα θχίγθμιθὶν οομοΐβο, 
θείην ᾿ἰπιϊταα ἰο {11 νν οι 18 ἱπα ρθη] Υ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰο Τοργθβθηξ 
ἴθ [Ὁ}} οὗ 186 Κίπσάοῃ. Νευθομδάποζζασ, νυ ἔθη ΒΡ ΡΕΡΕΡΡΙ 

ΟΥ ἜΡΦΥΣἼ2) 761. χχὶ. 2, 7, χχὶ!. 28, οἷο.» Ναβουχοδονόσορ 

Υ ΣΙ, τι. 1, 
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1 ΧΧ. Ναβουχοδονόσορος ἴῃ ΒοΙοΒαΒ 'π ΦοΒΟρἢ. Απί. χ. 1], 1, 
δηὰ 8.111 οἰ μβοσνῖβθ, δοοοσάΐϊῃρ ἴο ἐπ6 δσχρίαπδιίίοη οὐ (ὑθβοηΐῃ8, 
Μοροιινῖδ νοῦ ρυΐποορβ (θοτρ. οα ἐπ ἀἰβδγοπὶ οὐ οργαρἢΐοβ ἀπὰ 
ΘΧΡΙΔμδἰοηβ οὔ [9 πᾶπιθ (168. ἐλό8. 11. 840), νγὰβ 186 βοῃ οἷ 
ΝΙΑοροϊαββαγ, [Π6 ἸΌππ ον οὗ [π0 Ομ] 466 πποπάγοῦγ, δηα τοϊσποά, 
Δοοογάϊηρ ἰο Βαιοβιιβ ἴῃ ὡοεορἠΐ ὁ. 4». ἱ. 20, ΑἸοχ. ΡοΪγἢ. ἰπ 
μοοδὶϊ Οἤτοη. αγην. Ρ. 21, διὰ {1180 οδποπ οὗἉ Ῥιοίθιαυ, ἔουίγ- τ 9 
γϑατβ, ἔγοτη 604 ἰο ὅ601 Β.ιοθ. Ηΐ8 οατηραΐίρῃ ἀραϊπδβὲ «6 Κῖμη 
Β616 τϑοογάθά [8118 ἴῃ [μ6 ἰουσἢ γον οὐ {π6 Ἰαὐοτ᾽β τοῖρτι, [μα0 
15) 606 Β.0.) (8π8 ῥγορθυΥ Ὀοϑίοσθ [86 θορίππίπρ οὗὁἨ [18 τεῖρπι. 
ΕΒ ἀρρθᾶγβ ΠῸμΩ 61. χχν. 1, οορ. ΜῈ χ]νὶ. 2, ἀπά ἔοτα 
Βοοβιβ. ΤῊΘ ρυόρμοῦ για ἢ χχν. ΠΟ ΠΟ68 {86 ἱπγαβίοῃ οὗ 
ΝΟΡΟΟΔάμοζζαν ἴῃ πο ἢ ἃ τηδηποῦ [μαῇ ἴδ πηαβῦ αν ἐδ κθῃ ρ]8 69 
ἴῃ [86 ἔὈαν γϑὰῦ οὗ «6 οίδκῖπι, ΘΟΠῚρ. ΤΩΥ͂ 809]. 618. Ρ. 21 ἢ, 
Ιῃ [Π6 8816 Υ81, δοσουαϊηρ (0 “761. χ]ν!. 2, ΝΘ ας Βἀποζζαῦ 
ἰοία!]γ ἀοίδαίοα {π6 ΕἸσγρεϊαπ Κίῃρ, ΝΙΘΟΠΟΙ δὲ (ὐδγομϑπιβῃ (ΟἹν- 
οαϑῖατη) οα ἴΠ6 ΕἸῸΡΗγαΐθϑ. Βυΐ Βογοβιιϑ σϑ αίθβ 'π ἃ ραββᾶρθ 
χαυοίοά Ὀγ Φοβορῃ. (πὲ. χ. 11, 1, δῃά ς. 4. ἱ. 19), (παι ΝαθΡο- 
ῬΟΪαββαῦ, οῃ ἴπ6 ἱπίο]Προποθ οὗ [ἢ6 τϑνοὶῦ οὗ ἢΐΒ βαίγαρβ ΟΥ̓́Θ 
Ἐργρῖ, Οὐ οογτῖα ἀπά Ῥμθηίοῖα, θθίπρ πὸ Ἰοηροῖ 8016 ΠῸΠΙ ἂρθ 
ἴο Ῥθὰν [16 ΒΑΡ ά8}108 οὗὨ γγ81) τηδάθ οὐδὺ ἃ ραγὶ οὗἉ Π18 σταΥ ἴο ΒΪ5 
5.}}} γου!μ] βοη, ἀπά βθηΐ ᾿ἷπὶ ἀραὶηβὺ ἔμοτὰ ; ἐπαὶ ΝΟΡαομαά- 
ΠΘΖΖΑΙ ΘοΠμααογδά Ποῖα ἴῃ Ὀαἰ616, ἀπά το ποβα {18 ΘΟ ΠΕΓΥ ἀρϑῖπ 
Ὁπάον 1118 ἀογηϊπίοη ; {1|8) τηϑαηνν Η116, ΝΝΑΡΟΡρΟΪΑββαν [6]] βίο ἀπά 
ἀϊοά ἴῃ Βαῦγ!ομ, τυ μϑύθαροη ΝΟ μδάποδζζαγ, οῃ ταοθίνίπρ' ἴῃ- 
το] σθῆοθ οὐὗὨ Ηἷ8 ἀβθδίῃ, μαβίθῃβθαά σὴ ἃ ἔδυν [0] Ονγοῖβ ἐβσουρὮ 
[π6 νη] ἀθγη 688 ἰο ΒΑΡΎ ]Οη, ἀπά ογάογϑα ἢΐ8 δύτηυ, δῖϑν τορυ]αίηρ 
ἴΠ6 αἴαϊτβ οὐ Εἰργρί δπὰ (μ6 οἵαν οοχηίγῖοβ, ἰο [Ό]Π]ονν αἱ Ἰϑβασα 
σε [Π16 ὈΥΙΒοηοΣΒ ἀπ ἤρᾶνΥ ἰσοορ8. ΕΎΟΙΩ {1118 παγγαῖῖνθ, ποῦ- 
να δία αϊπρ τη ἢ ὉΠ] βίου σαὶ δ θ6 15 πηθαΐ,} {ππ8 πὰς ἢ 15 

1 ἼῸ {πι686 Θμι 6118 Βτηθπίβ Ὀθ᾽οηρθ, ἕου Θχδηιρῖθ, {π6 τιοιἶνθ αϑϑὶρποᾶ 
ον {π18 Θχρϑαϊ οι οὗ ΝΘΌΘΟΠΔάποζζαγ, [86 τονὲ οὗἩ (86 βαίγαρβ ρἰδοοά 
ονον Εἰργρί, ΟΟἸθϑυτῖα δθὰ Ῥμθηϊοΐδ, ἱπδβπιθοβ 88 Βϑγοβθιιβ Π6ΓῸ, 80- 
ΘΟγΔΐρ ὁ {80 π8ί τϑπιατῖκ οὗ “. Ὁ. ΜΊΟΝ., “ βρθᾶκβ ἐπθ διτορϑπέ 
Ἰδωρτδρο οὗἉ {μ6 Δ μη 8}8 οὗ [86 Ακβἰδέϊο τηομαγοιῖθβ, 80 τϑραγᾶ 811 οὐδ ὺ 
πδίϊομΒ 88 Βι) 6ο8, ἃ8 (ῃ6 ΟΒίποδβο, 1 ρϑγοθδποθ ἃ ΕἸΌΓΟρΘδῃ Θμη ὈΒΒΒΥ͂ 
αὐτῖνϑ, ΠΟΙ ΕΥ̓ 1ᾳ {μοῖρ δῆπ8]}8 ὑμαὺ ἔμ νυ ραϊὰ ἐγ αίε." ὙΥΤᾺ ἐμπῖ8 δοτα- 
Ῥδῖθ πϑδὺ ΗἩθϑηρβίθηρ. (Βοϊίγ. 1. ῥ. 108 44.) μὰ σϑιηδυκϑά ἀροπ (86 
Θηροχηϊδδίϊο ομασδοίον οὐ {86 δοοουηίβ οὔ Βογοβαϑ οοποοσγπΐηρ' ἐδο ΟἘ8]- 
ἄθδηβ δηὰ Νορυοῃδάποσζαν ἰπ ραγίϊουϊαγ. Το ἰδία βίδίοιηθηΐβ οὗ δ 
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6[]Ἰο 64 δ5 οδοσίδίη ἔδεὶ, ἐπα ΝΟ ΠΔάπαζζαι, δοίοσο {Π6 ἀθαι]ν οἵ 
μι5 βα μου, ποῖ τλογοὶυ ἀθίβαϊθα ὑπὸ ΕἸσγράδῃβ, θαξ ρεποίγαϊβα ἴο 
μ6 Βογάογβ οὔ Εσγρί. Βαϊ {παὲ ἰπ {18 ἢγβὲ ὀχρβαϊομ ἀραῖπβὶ 
πον Αϑ8:8, σι ηΐοῃ ττὰβ ἐθυπηϊπαίθά ὈΥ {Π6 ᾿πέ6]]Πρσθῆοθ οἵ ἢ 8 
μου Β ἄθοθδβθ, ἢθ αἰβοὸ ἔοοΚ δύυβα μι, Δρρθδῦβ ρΑΓΠΎ Πότ 1) 61). 
ΝὈ,1 8Ρ, ῬΑΓΕΥ ἴτοπι ΟἿΓ γασβθ δηᾶ {Π6 ρδγδ}]6] ρϑββαρθ, 2 ΟἾγ. 
Χχχυΐ. 6.1} ΕῸΣ νἱτμουΐ {π6 ἰακίηρ οὗ Φογυβαίθτα [6 οου]ά ποὶ 
πιᾶῖο Κίπρ' Φ Θμοϊακίῃι ἷϑ δα ]θοῖ, 5611 1058 ὈΪπὰ Πΐπὰ ἴῃ ΟΠ αἴηΒ ἴῃ 
ΟΡάΘΡ [0 ΘΑΥΥῪ Ππι ἰο ΒΑΡΥ]οθ. ΕΑγίμογ, {Ππ40 {Π6 ἰακίηρ οὔ {Π6 
ΟἸΕΥ͂ οοσυγΓοά ἴῃ {Π6 ἐοατη ἢ γϑὰγ οὗ “6 μοϊακίπι ἀπα ποὶ Ἰαὐθυ, γγθ 
40 ποῖ τϑααΐγα ἰο ῥρσονθ ἤοπι Πδη. 1. 1 ἢ) θβρϑοῖδ!!]ν δ8 [18 ρ88- 
8806 15 ποῖ ροϊηϊθα ϑῃποιρῇ [ῸΣ {18 ΡΌΓΡοΟΒΘ, Ὀθοδιβθ ἤθγθ, ργο- 
ΒΑΡ ]γ δοοογάϊηρ' ἴο ἃ βοηθναὶ ἀἰδγθηῦ οομηραϊαιίοη οὗἩ {Ππ|6 γϑαγβ 
οὗ δ μοϊ αἰκίγη᾿Β τεῖρῃ, [Π6 {πγὰ γϑὰν οὗ {118 Κίπρ' 18 πϑπιθα 88 [Π6 

ΒιμηΣἶαν Εἰ πᾶ, ἐμὲ ἀτὸ ἴῃ οοη γδαϊοιοι τ τς οὐμογν 186 δοογϑᾶ! θα [Δοί8, 
ἴον Βἰβίοσίοδὶ ἐγαίῃ, ἀπᾶ σὴ ΒοΒγοθοῦ (γέφη. Βαῦδγί. Ρ. 289 8.) δπὰ 
οἰδεῦβ ἰο ἔουπιὶ οοπ͵θούατθβ οοποθγηΐηρ ἐἢ 686 βδίσαρβ, οὐ τὶ ΥΝ 1ΠῸΡ 
(ΕΥ͂. ἃ. Ρ. 169) ἴο ἀββυπιθ οὐ ἐμιῖ8 δοοουπί ἃ ἀοίδοί 'π Βἰβίογυ, 18 ἴο 
ΤΑΪΒαρργθ θη {86 βρίτίἐ οὐ ἐπ ο]ἃ οχέγα- 1 0]1641 Εἰ δίοτίδηβ, ννῖο ὑπὶ- 
ἴοσταΥ ῥγοσεθᾶ ἀροῖ {π|6 ρυϊποῖρ]θ οὔ ρου γίπρ {μοῖγ ἤθγοθβ δὲ {88 
ἜΧΡΘη86 οὗἁὨ ἰβίοσίοδὶ ἐσ, Ηθηρβίθπῦ. 1. Ρ. 4.) δπὰ ἰπ Πἷβ οοηιπιθηΐ. 
ἄς τεῦ. Τυν. Ῥ. 85 ἢ, [88 ςο]]δοίθα δρυπάδπε ργοοῖβ οὔ {μῖ8. Τὸ (86 
ἈΠΕ βίου6Ὰ1 ΟΧδρΡ γα ἐϊοπΒ ὈΘΙΟΠΡΒ ͵80 (86 ποίΐοϑ οὔ {μ6 τϑρεϊδίϊπρ οὗ 
[86 αϑαίτβ οὗ Ἐρυρὺ, ψ βῖοὴ 88 οοπηπογθᾶ ὉγῪ ΝΟΡυομδάποζζαγ δ 8 
ἸΏ Π0} Ἰαίο ρογίοά. 

1 ΤῊ19 ρϑββᾶρα ἱπᾶθοᾶ (2 (Ἔν. χχσνῖ. 6) 18 γϑίδυυθα ὈῪ τη }Υ δποῖθηὶ 
δηᾷ τηράθττι ΘΧροβιίογβ, ουθη Ὀγ ΚΑΙ Κατ᾽ ἵ. Ὁ. 4. Ρ. 89, ἰο ἐμ βθοοῃὰ 
ΘΣΡϑαϊ ἴοη οὗ ΝΟ ΘΟ Δάποζζαγ δρϑῖπϑὺ ΘμοϊδΚῖπι, δαΐ αυϊίο Θγγοπθουβὶυ. 
Ῥὸγ ἐἶβ τοίδγθμοθ, δυϑη πιο τοραγὰ ἰο {86 οοποίἀδγαϊίου μὲ μῖ8 
ἄγει ὀχρϑάϊείου δραϊπδὶ ᾿υᾶδῃ, τῖ ποῖ ἐμ βουθπίν γϑᾶτβ ῥγϑαϊοιθα 
Ὀγ Φογοσαΐῖδα θορδη, ψου]ᾶ ποὲ ἴῃ ἐμὲ οαβθ Ὀ6 τιθηθδομϑα ἰπ ΟἸτοπίοῖθϑ, 
Μ ΘΙ οαπποὶ δ6 οοποοῖνϑα ροββὶ 016 ου δοοομηΐ οὗ 2 ΟἾγ. χχχυῖ. 21, 8 
Ῥγονβᾷ ἰο Ὀ6 ἴδ|8ο Ὀγ (ΐ8, ἰμδὲ ΝΟ Ομ ΔἄηΘΖΖΑΡ ΟΔπῚΘ ΠῸ ἸΩΟΓῸ ἐα 
Φογθβαίθτι ἴῃ Ψ ποία ΚίπιΒ ᾿Πδεΐπιθ, θὰῦ Ἐπ6 βθοοῃᾷ ὑΐπηθ ΟΠΪΥ ἀπᾶοι 
Ψεμοϊδομίπ, Τ6 οουτοοῖ νίϑυν Οὗ ΟΌΤ ῬΒΒΑρ6 18 Τουηα διμοηρ' ΟὐΠοΒ ἱπ 
βοθνοθθν, Μ8Ο, ἴ,.5. Ρ. 282 ὅ) μ88 {Ππ8 ΒΙΠΙΡΙΥ͂ οοἸ]οοίοα (86 νϑγίουιβ 
Ἀ1Ό]1681 δἰαιοπιθηίβ : Ρὲ: ργορλοία «]ογοπιίας Το]ιο)αϊοίπιο, α Ῥβαγαοπα 
Νερο ἦι βοϊϊωπι δυθοίο, ρον σιίιη α Νεδιοαάποζαγε ἱπιπιίπονα ργαπιη- 
οἰαυεγαί (6. 25), σπὶ ἐἰϊ6 ουάσπι ααἦλιο ἀππο αὐἀυοπῖοηβ τεσπιπὶ “μααϊσιιπι 
δ 7υσείπι πιϊείονοῖ, Εἰιίάοπι ΝΝοδιιοαάποζαν' τέρόπι οαἰοπὶβ υἱποίιαη αὐ 
Ῥεγρείιιος σαν 6γ68 ἀαπιπαυογαί, ραοίΐ8 ἰαπιόη βονυυϊίιι8 σοπαϊἐϊοπίδιις, 
πιωίαία εεπίοηίία ομπάθηι ἵπ γόσπῶπι μἰοηφιο ταβἐϊἐμεδαί, ποηηεϊι8 
βαϊίοπι δα δοδοῖα τορία ομπὶ υσϑὶθ ϑαογὶς Βαδνίοπεπι αδαμοίϊ8 (ἢ ἴθεφ. 
Χχῖν, 1 8η5.,), Ὁ ΟἾγν. χχχυΐ. 6 5ὅ44ᾳφ. ὙΠ {818 ΘΟΙΡ. 8180 τηῦ δροΐ. 
γέ γα. Ρ. 24 δπᾶ 440 ἢ. ᾿ 

ι, 2 
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γον οὔ {πὸ οΘοῃμαποδὲ ; οὰ {Ππ|6 σοΠίΓΑΓΥ, ἰδ ΦΌ]1ον}8 ἔγοπῃ (Π8 παίαγαὶ 
φοῦγδο οὔ ὀνθηίβ.Ό Αὔἶἔον {Π6 ἀοίδαί οἵ Νϑοθοι αἱ ΟἸγοθβίαπι 
ΝΟΌΧΟΠΔάποΖΖΆ σσου]ὰ πὸ ἀσαδέ ἀνδὶ] ]ι1π|86}} οὐἁἨ 8 δἀναπίδρθ 
Ρυγβαθ ὅῃ6 βθοίῃρ ΘΠΘΙΩΥ, πα ἐσ μ ἢ βαδ]θος ἕο ἢιἰ Πλ1561}6 16 
Ἑσουπίτίθβ ὁσοαρίοα ΠΥ {Π6πὶ, διποηρ ὙΠΙΟΝ  ὰἄθα τγὰ8 Ἱποϊαάοά. 

Βαϊ ἴον ἐπ τηάγοῖ ΠΌπι ΟἸγοθβίαπι 0 “ Θγβα] θη ἢ6 γθααί γα δἱ 
τηοϑύ ΟΠ]Υ ἔν ΟΥ̓ [ΠΥ66 τη πί 8, 80 ἔΠπδὲ μ6 ταϊρὶις ὙΘΥῪ τν6}} οοπ- 
πον ογυβαΐθτη ἱπ (η6 βᾶπ|86 Κθανῦ ἴπ ΠΟἢ ἢ6 ἀοίοαιρα [Π6 
Ἐργριϊδηβ αἱ Οδγομθπῖβῃ. ΤῊ]5 ρυ  ὈΠ ἐγ 18 τηδ4θ ἃ οασ δι πιΥ 
ὈΥ «“ὁ6Γ. χχχνὶ. 9. ΤῈῊρ ἴαβι ργοοϊαϊπιθᾶὰ δοοογάϊηρ᾽ ἴο [818 ρϑβϑαρθ 
ἴῃ [Π6 πὲητἢ πιοπῖ οὗ [86 ΗΠ γον οὔ Φεομοϊακίτη, ἴο σοὶ 4}} 
1Π ΡΘΟρ]6 οατηθ ἔγομῃ [Π6 οἰτἴ68 οὗ ᾿πἄδἢι ἰο “6 γυβ8]6πι, νγϑ8 'π- 
βιἰταϊοά [Ὁ πὸ ΟΥΒΘΡ ῬαΓΡροΒΘ {δῇ ἴο δοιητηθιηογαίθ {π ἐδκίπρ οὗ 
Ζογυβαίοπι {1)6 γϑαῦ Ὀαίογο, τὰ ἢ οἷα [μ6 βονθπῖν γϑαῦϑ᾽ ΒΑΡΥ- 
Ἰοπίδη βου τα 46 οὔ ἐπ (7 6νν8 σοτηπηβηςθά, ἃ8 4180 αἴϑν [Π6 θχ!ὶθ {Π|6 
ΔΉΠΟΥ ΒΑΓ68 Οὗ [Π6 σαγίουβ στοαῖ οαἰδϑίσορἢθβ ἴῃ {Π6 [8}] οὗὨ 19 
Ἰπηράομῃ οὗ υἄδἢ νγογθ οὐβουνϑά 885 [λϑἰ8 (δοῃρ. Ζϑοὶ. υἱὶ. 8- -ὅ, 
ψ1}}. 19, ἀῃὰ ὙΥΊΠον, ΒΥ. 1. Ρ. 426.)} Φ6γαβαίθηι ἐπ ΥΘΌΓ 6 ττα8 
(αἸζθη [πὸ ἔγδε {π|6ὸ ΡΥ ΝΟ ἢ ἄποζζαῦ πὶ [π6 πἰμΐ πλοπῖ οὗ 
16 41} γϑὰγ οὔ δ ἐμοίακίιη, [δὲ 18, ἰπ Πθοθηιθον 000 Β.ο.2 Οὐοιηρ. 
αἶἰδο Ηθηρβίθηρ. Βοῖίτ. ἱ. ῥ. δ2 Β΄.) Δα ἸῺ 800]. 6:8, ρ. 19 Ν᾿. 

1 ΤΊΘ βυρροβίτίοη οὗἩ Ηἱζίρ, Βερτ. ἃ. Κυὶί, Ρ. 188, βοβιιϑί ἴον 1. Ρ. 
4. Ρ. 84, Μδυγοῦ οὐ .«16γ. χχχνὶ, 9, δπᾶ ὙΥΊπον, ΕΒ. ὟΥ. 1. ῥ. 1700, ἐμαὶ 
τη 8 ἴλβὲ γγχ88 ρτοοϊαί πιϑὰ ἔγοιη ἔδδν οὔ {80 ϑυτην οὗ 186 Ομαϊἀθδὴβ σσβοῃ 
ἄγβί Ἀρρτοδοβίηρ, 1 ἤανθ δίγθδάν τοξαϊθα ἴῃ τὴν δροῖ. ὕογβ. Ρ. 2ὅ. 

3 Ἐ]]ονῖπρ Φοβορῆυβ (4πέ. χ. θ---1) πον, ΕΗ. Ὗ. ἱ. ρ. 700, διὰ 
11, Ρ. 170, δπὰ Καϊκαγ ἴ. Ρ. ᾳ. Ρ. 88 ἢ. δββαιπο, ἐμαὶ Νουα μδάπθζζΖαγ ἴῃ 
μιἷ8 ἢγϑί ριόρτοϑβ ἀἰά πού ἰου ἢ 9 υἀθα, θαὶ ἔγϑὲ ἱπνδάθα {μπ8 Ἰδπά ἔουν 
Υϑδγβ ἰδίον, δπα τηδᾶθ μοί κίιη βαθ)θοῦ ἰο μα. Βαυί (818 βίαἰθιπθηὶ 
οὗἨ Φοβορῃυβ '8β ἐουπαθα οἢ η0 ιἰβίογ68] βουγοθ ΠΟῪ δοοβββὶ Ὁ]6 ἰο ὑ8, δαὶ 
ΤΉΘΓΘΙΥ͂ οΝ. δῃ ΘΥΤΟΏΘΟυϑ ΘΧΡροβί ἴοη Οὗ [Ὧ6 ραββαρϑβίη Καὶ ΠρΒ δὰ ΟἈγομῖο 168 
νι ϊοἢ το δίθ ἰο {89 ροϊηδ ἰπ ᾳαοβίϊοη, ΤῊ ἀδίθ, “' 'π {8 ἐοαγί μ᾽ γθᾶγ οὗ 
Νουυοδδάποζζαγ, ψ ἱο πγ88 {86 οἰρῃι οἵ “6 μοί κῖπι,᾽" «9 οβορμὰβ [88 
ἄγαν ἔγοτι νν, 1---Θ οὗὨ ουὔν ομδρίδσ, οοϊηραγοά νὰ 2 ΟὨγοπ, χαχτυί. 
6, διὰ «6γ. χχί!. 19. ΕῸΓΣ 88 ἔγοτα {86 ργοαϊοίϊοη οὐἨ “θγθιΐδῃ (χχὶϊ. 
19), [μαι Ψ 6 Ποίακὶμπ ϑῃου] Ὀ6 Ὀυγῖθα 88 ὅπ 889, ϑίϑ', 86 ἀγϑὺν (86 δου- 
οἰ αϑΐοπ, {μι «μοί κίμι τγ88 βἰδῖθι γ Νϑρυοιδάπεζζαν, δηὰ μἷ8 θΟὰΥ 
{γόνη ονοῦ 86 ΟἿΕΥ νν8118 διὰ Ἰϑ ἢ: ἀπραυνθά, Π6 γγχαὰϑ οοιαρθ]]ο ἴο 
ἈΒβαταθ ἔδυ ίῃον, ἰδῇ «6 οϊ αὶ πὶ γϑῦ 8] 16 ἀραΐηϑὲ ΝΟΡΟΘΙδάποζΖαῦ ΟἹ 
δὲ {86 6π4 οἵ ΒΒ τοῖρτι, δοοογάϊηρ' ἰο ψμἱοὶ Η18 Βα ]θοίίοι, 1 11 Ἰαβίϑὰ 
οὩΪν {᾿γθο υθᾶγβ, πίαθέ ῃδνθ δοτητηθῃοϑά ἴῃ [86 οἱβ ίμ γϑᾶγ οὗἉ Βἷ8 σεῖρι. 
Βαϊ μον ἔδυ ψοβθρῆυβ ἰ8 ἔγοτῃ ἱπδρίγίηρ' οοπβδθηοα ἱπ (μ686 ἰβέουιοδὶ 
Δυδγιηθηΐθ, τ Βοἷ 8.6 ἴῃ οοη γϑάϊοἰΐοα πῖθἢ ΟἹα Τϑίθμηθηὶ βέαθιηθηίθ, 
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γν. 2, 8. πῃ ογἄον ἰο ραῃΐβιι {Π6 ἀροβέαβν οὗὨ «6 μοί ακῖπα, 
1:8 Τιογὰ βοπὲὶ Ῥαηάβ οὔ {86 (α] ἄθοβϑ, Ατγδπιδθὰη8, ΜοδΌ θ8, 
8η4 Απιτηοο8 ἀραίηδί Πΐπι, δπὰ ἀραϊπϑὲ «πάλ ἰο ἀοβίγου ἴὲ 
ΡΝ  .) Ετοια {8686 σογάβ [ξ [8 οἶθαν {πὶ ΝΕ ΟαΟΠΔάποζζαῦ 

Μ᾽ π|86}} νγὰβ πο ἴπ ἃ ροϑβι οη [0 ρα ηΐβῃ {Π| τ ]Π]οπ οὔ «ΘΠ Ι αἰΚκῖπι 
Ἀραϊηϑὲ Ὦ18 ΔΌ ΒΟΥ, αὐ Ἰθαϑὺ ἱτητη θά! αίθῖγ, ρυό ρα ὈΪγῪ Ὠδοᾶυβα μ6 
Ψ 88 ἴ00 τη Οἢ οσοαρίοα τ ἢ οἴμον δβαῖσβ οὗ {π6 Κίησάομα ἴῃ ἐμ 6 
βγβὲ γϑᾶαγβ οὗὨ [μῖ8 σοῖρῃ δεν 118. ἔἈΠ ΠΥ 8. ἀθαῖῃ. Ηδ {πογείογα 
βοπί ΠΊΘΡΟΪῪ {Π6 ἔΌσοΘΒ {πᾶ γγ ΓΘ ἴῃ [86 ποὶσῃ οι Πποοά οὔ 7 πάλῃ 
δραϊηδί «6 μοἰδκίβ. ΤῊ Ποβε]8 θα μ 48 παπᾶ, θ6β:46 ἐ}6 ΟΠ ]- 
ἄθ68, Ὑγϑῦθ 4}} ρϑυϊιαρβ δἰγεδάυ ἀθρθηάθης ου ΝΟ μδάποζζαγ, 8ὸ 
1παῦ (Π6Υ αἰϊαοκοὰ “π44]} αἱ ἢΐ8 σοτηιπδη ἴῃ ΘΟΠ] αποίϊοπ ψ 
186 ΟΒμα!άθαῃ ἴγοορβ ἐΠπδὲ ὑγοῦθ ἰϑ ὁπ 186 Βογάθιβια Ηον πιο ἢ 

δὰ μον τα ἢ τϑέθον [Π 686 δνθυτη ἢ 8 ΔΙ ΔΥΒ γϑϑὲ ΟἹ ΘΥΓΌΠΘΟΙΒ 60Π|- 
Ὀἰπαίίομβ δπᾶ δοποϊ αβίομβ, δῃ πηρτγε)αϊοοα οὐ (οἴβτα. νν1}1, 106 ἰβ ἴο Ὀ6 
ΒΟΡΘΩ͂, ΒΟΟΠΘΥ ΟΥ̓ ἰδίδι. δοῖπθ ἰο Ὀ6 οοηνίποϑᾶ, δηα ν1}] οθδβθ (0 αυγαγὰ (0 
[86 πἰίουν ἀπον 168] «οβθρῃυ8 086 ῥγθίδγθηϑθ οὐοῦ {86 Ὁ] 0]104] υγίἔοσβ. 
ΤᾺ ΟἹα Τδβίαπιθπὺ ττιΐογβ Κπονν ποίμίπρ' οὔ (Π6 5]αγίῃηρ οἵ Ψ μοί Κίτη 
ὈγΥ ΝοΡυοδδάποζζαι, ποίμΐηρ οὗ δὴ Ὄχροάϊξϊοη οἵ Νορυομδάμοσζαγ 
ἀραϊηθί Εἷπλ ἴῃ {μ6 Θ]ονθηίῃ γᾶν οὗ Εἷ8 τϑῖβῃ (οΟτῺΡ. ΤῊ ΡΟ]. Ὑ6γ8. Ρ. 
440), Ῥαυΐ τοϊδίο (μδὲ δῇθυ 7 9 οἱ αἰκί πα’ β σον οὶ ΠΌΤ {16 Κὶπρ' οὗ ΒΑΡγ- 
Ἰοπ, {86 Ἰαξίθν βοπί δ] 4θθ, Αταπιδθᾶπ, δηᾶ οὐμοὺ ὑγόοορβ ἀρϑὶπϑὺ Βἶτω, 
θαὶ ἐπδὲ 6 Βοϊδκίπι β᾽θρὶ 11} Ηἷβ ἔἈ Βοσβ, δπά μἷ8 βοῃ ψϑβοϊδῖπι 8υ6- 
οορὐρα Πἴπη ὁπ {86 ἐβσοπθ, δπᾶ ὑπαὶ Νοθυομδάποζζαν Εἰ πιβ6} ΟΠ] ἴῃ 
186 Βορίπηῖπρ οὗ “6 μοί ο π᾿ Β τοῖρη δἀνδποθα ἐπ8 βθοοπᾶ {ϊπι|6 δραίῃβέ 
δετιβαίθπι, οοπαπογοᾶ {86 ΟἸ ἐγ, δα οδΥτ θα ἀγαῪ ἰο ΒΑΌΥΪΟΙ {86 Κίμρ' 
Ὑἱ Ηἷ5 ἔτι], 18 Δ00]68, [86 ὙΨΑΥΤΙΟΥΒ πα βιῃτΠ8 (2 ΚΙ. χχίν. 2--- 117); 
ὙΒΘΡΘΔΒ «Οϑθρθυβ ἔδρα οὐ} Υ τοροτίβ μα Νουα ῃδάποζζαγ, δέον [89 
εἰαγίηρ; οὗ {6 δμοϊαἰτῖπι, οαντίθα δσϑὺ 8000 οαρηνοθ, διμοηρ' τ ΒΟπῚ τγα8 
ἘΖοκίοῖ, ἐο ΒΑΡΎ ]οπ, δπὰ δρροϊπίβα «6 μοἱ δ Κἰπι᾿ βοη «6 Βοἰ δοίη 88 Κίῃρ, 
θα ϑοοη αἴἶἴον γσορϑηϊίηρ οὗ (ῃΐ8, βοηύ ἃ ΠΟΥ͂ ἈΓΙΏΥ ἰο «Γ6γαβδίθτα ἀπᾶ 
Ἰοοῖς Φομοϊδομὶπ οἀρίϊνο, δπᾶ Ὀγουρμί μἰπι ἰο Βαῦγίοι (4πὲ. χ. 6---ὃ 
δηᾷὰ 1.---1.)---΄ 6 βἰαἰθιηθπί οὐἨ Φοβερμυβ, ἐμαὶ Νϑθυομδάποσζαν ἴπ ἢ 18 
ἤγβι οδπιραῖρτι ἀραῖπβὲ ἘΠ Ποῦ Α βἷα δἴμεγ (86 ἀθβαί οὔ (86 Εργρίΐδῃβ δέ 
ἴδ6 ἘΠΡΗγαῖθβ ἀ 4 ποί ἰοποὶ 70ἄθ8, Ὀὰΐ ΟὨἿΥ ἴΟΟΚ τὴν ἄχρι Πηλουσίου 
Συρίαν παρὲξ τῆς Ἰουδαίας ἰ8 αἰθο οοπίγαἀ᾽ οἰοα ὈΥ͂ {Π6 δοοουηύ οὗ ΒοΓΟΒὰΒ 
υοίοα Ὀγ «05ΘΡῃη8 ΕἰΠΙΒΘΙ ἴῃ δποίμον ρ]δθθ, δπᾶ ρίνϑη δθουθ, ἰπδβ- 
ΤΩ ΟΝ 88 Βογοβὰβ πού ΟὨΪΥ ΚποτΒ ποίμίηρ' οὗ [818 Θχοθρίίοη οὐ 7 δι, 
δαὶ δνθὴ χρυ θυ βϑυβ, {μὐ ΝΕορυομαάποζΖαν οδιτίθα ἀσσαυ (0 ΒΑΡΥ- 
Ἰοη τοὺς αἰχμαλώτους Ἰουδαίων τε καὶ Φοινίκων καὶ Σύρων καὶ τῶν κατὰ τὴν 
Αἴγυπτον ἐθνῶν ; αἴ ποι οαρθϊνοβ Ἰουδαίων ΚΑΙ ΚαΡ Κπονβ ποὺ ψμδὲ 
ἴο ἀο, ἀπά, ΘομύγαυῪ ἰο 411 ἰϑέοτία ργοθὈ 1 ν, τῖβμθβ ἰο ἀπἀογβίδηᾷ 
186 νογὰβ οἵ .7160.78Ὲ πὴΟ τϑῖθ ΟΟΙΏΡΘΙ]ο ἰο βοῦν ἴῃ Νϑομο 8 
ΔΙΙΩΥ. ὦ : 
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ΤΉΘΥ ΔοΟΟΠΙρ] 864, ΠοννοΥο, 18 ποῖ ἀββηίτοὶυ βίδίβᾶ ; θυ ἔτοιπ 
Ἐπ οἰγοιπηβίδηοθ ὑμαὲ ἀἴτον [Ππ6 ἀθδῖῃ οἵ 7 ϑιοϊακίτη ἢΐβ βοῃ δ ἰιοΐα- 
οἴη δδοοπάθά {Π|| {πγοὴθ (ν. 6) ἘΠ15. ταθο}} πᾶν θ6 ἰηΐεγγθὰ ἃ5 
ςογίαίη, ἐπᾶὸ [ΠῸΥ δὰ ποὺ θθθη 800 ]8 ἔο σοῃαθον θγιβαϊθπι, Βαϊ 
118 οΠαδιϊϑοιιθηΐ ψγᾶ8 ΟὨΪΥ ἃ [Ὁ] ΒἸπιθηΐ οὗὨ [πΠ6 ῬΊνίμα βθῃΐοποθ 
Ῥγοποπῃςρά ὈΥ͂ {Π6 ργορἢοίβ οὰ [86 ἰαῃά ἀπά ρθορὶβ οἵ {88} ἔοσ 
1861} 51Π8 ; ΘΟΙΏΡ. ν. 2 (6π4) δῃά ν. 8 στ χχὶ. 10--- 1 δηά χχῆϊ, 
204. Το βοπάϊην οἵ {πθ80 Θῃθηλθβ 18 ὑμπογοίοσθ βου θα ἴο 
Φοβοναῃ, ν᾿ πο, 48 ἔπ βαρσθίηθ ἀἴβροβοσ οὔ ἴπ6 ἀθβιίπυ οὗἨ [86 
ΤΠ ΘοογδοΥ, Ραμ] 8164 «6]ιοἸΑ Κῖπι ἴογ 1.18 ἀροδίαβυ. ΕῸΓ δἴϊοσ 9088 
ν)88 ρίνθῃ οὐ ὈΥ {Π6 Τιοτά ἱπίο [6 μᾶπαβ οἵ [6 ΟΠ] ἀθδῃ8 ἴογ 
[86 Ρᾳπηἰβῃπιοηΐ οὗὨἨ ἢΪ8 ἀροβίαβυ δῃά ]}}8 βιγγθ 6} ἴο [Π6 ῥυϊποῖ- 
ΡὈΪ6Β οὗὨἨ Ἠθδι]θη 8π), ΘΥΘΥῪ τΘ 6 ]]ΠἸοπ ἀραϊπϑὺ {ποῖ ἈρΡρΘΔΙΒ 88 ἃ 
ΤΘὈΘΙ]Ποπ ἀραίμδὲ [πΠ6 Τωογτὰ, ννῖοἢ 6 ΡαπΙβῃ68. Οορ. Ηεηρ- 
δἴθη. ΟἸὨτίβιο]. 11}. ρ. ὅ00.----, 4, Οομιρ. χχὶ. 16, “ Απά Ζ6}ο- 
νδὲ νου]Ἱά ποῖ ραγάοῃ," παιηϑὶν, Ὀθοδυβα {8 πι888 οὔ [Π8 Ῥθορὶθ, 
88 18 ΔΟΌΠΔΠΗΥ ον! ἀθηί ΠΌτα ἐΠ|6 ρσορἢθοΐθβ οὗ [Π6 Θοπύθιη ΟΥ̓ 
Ψογοιαΐδη, ττοτθ ἱποουτίρ!}]6, δῃά σου] ΟὨΪΥ Ὀ6 ρΡαχβρα Ὀγ {16 
ς8] γα 168 οὗἩ [Π6 6Χ1]6, ἀπά 189 τϑιηπδηὶ Ὀγουρηὺ ἴο τρθῃΐδποθ. 
αοά τῃογϑίοσθ νοῦ] (2) ποῖ δῃᾷὰ οου]ά ποῖ δἰτθσ 1Π6 ἄβοσθο 

ἴον [Π|6 σο)θοίϊϊοη οὗ Τπάδῃ ἤοτῃ [18 βἰρῃξ (χχὶδ, 27) Ὀθοδῦβο ἰΐ 
τοϑίθα οἡ ἢ18 ΨΘΙΎ θδῖηρ, οἡ ἢΐ8 ΒΟ]1Π688 ἀπά σὶρ θοῦβηθβ8. Οοά 
Ἑφου]ά ποί ἔαγη ἢΐ8 μθατῦ ἕο [Π9 ροά]688 ρβθορίβ, θνϑὴ 1 [Π|6 στοϑίοβί 
Ἰῃ ογο 8808), ΜΌβ68 δηἀ ϑ'ιωημεὶ, μα δρροαγθὰ βοίογα ἰπι (78. 
χν. 1 81)---Ὗ. 6. Ὑπαΐ [π᾿ βίαἰθιηθηΐ, “ ϑμοϊακίτη βίθρέ συ ἢ ἢΐ8 
ΦΑΌΠοΣΒ,᾽ 18. ποῦ ἱποοηβίβεθπε ἢ {Π9 ργοάϊοιίοη, ὅ6Γ. χχίϊ. 19, 
“ΘΟ αΚίπι νν}}} θ6 ῬατγΙΘά {κ δὴ 858, ἄγαννῃ δηα οαβὺ ἔσσῃ δ6- 
γοπά {π6 ραίοβ οὗ “θγιιβαῖθηι," δῃὰ χχχυΐ, 80, ““ ἷβ ἀθϑά ΒΟᾺΥ͂ 
6118}} 06 οαϑὲ οὐ ἴῃ {π6 ἀΔΥ ἴο (Π6 Ποαῖ, δῃὰ ἴῃ 186 πῖσίιε ἴο {86 
ΓΟ], 18. ἀοκπον]οάρβα ὄνθὴ ὃγ Ὑ πον (ΒΥ. 1. ρ. 101), ᾿π88- 
τ Οἢ 88, ἀρργονίηρ οὗ [Π6 οοπ͵θοΐατα οβδγεά ὃγ “. Ὁ. Μίοβ. οῃ 
1 ΟἿν. χχχνΐ. 6, μθ ὑμῖηΚ ἐμδὲ 1ῃ6 πιαϊἐγθαίπηθπέ οὗ {π6 Βοὰγ οὗ 

«᾿ϑμοϊακίτη ἀππουπορά δῪ ἐῃ6 ῥγόορηθὲ τηϑὺ μαᾶνθ Ὀθδθῃ ῥγδοιϊβεά 
οἢ [86 τϑιηδίῃβ οὗ {μ6 Βαϊοά Κίηρσ ἴῃ (Π6 οοπαμαδὲ οὗ “ σαβαϊοπι, 
{πὲ ἰοοῖκ ρίαςθ ἔπγθθ τπποπίῃβ ἰδίθυ, δἰ ἐμοῦ ΕΥ̓ [Π6 ΘΟΠΩΈΘΙΟΓΒ οὐΐ 
οὗ τονθηρθ [ὉΓ μιὶ8 σϑνοὶί, Οὐ ῬΘΥΠΔΡ8 θύβθῃ ΠΥ ΗΪ8. οὐγῃ 8:10] 6οί5, 
Βαΐ ἴδ 18. 3150 ροββί 010, δπᾶ βϑυθδρ8 58|1}} πιοσθ ρυ θα} ]6, ἐπὶ 
μοί αἰκίπη πιοὶ τυ τἢ ἷ5 ἀθϑί ἢ 'π ἃ θαι ι]6 τ 19 ΠΕ] ἕογοοςν 
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ἔθη ἀραϊπδὺ Ηἶπη, δηὰ ἀ14 ποῖ οοτὴρ ἴο {π6 στανθ, Ὀπὲ νγχαὰβ ἰϑῇς 
Ἰγίπρ' πηθαχὶθα (ΘΟΙΏρ. τιΥ 8ρ0]. 618. Ρ. 441 [.): ἴῃ ψ Ϊοἢ, σα89 
511} 18 Βοῃ ὁ“ Θμοἰδοῖπ τυροῦ δϑοθπά ὑπὸ [ὨσοπΘ πηϊπηροάθά, 85 
Ψοτπιβα]οπι νγαβ 5011] ἰῃ ροββθββίοῃ οὗ [Π6 ἐϑυνβ.---Ὗ, 7. ΤΊιο ποίϊοθ 
οοποογῃΐηρ ἔπ6 Εἰσγρίδη Κίηρ ΝΘΟΠΟΪ, 18 σίνθῃ Ποσα δοοουάϊηρσ ἴο 
5. βοθμι., εὐ ὑπαἰσαγοίι" σαδβιι8 «]ογαξιὶηοϊ ; «]ολαξίπιιι8 8οϊ, Πάιοϊα 
Αεσψρέϊογιιηι γοδοϊϊαυϊέ αἀυόνϑιι8 Βαδυϊονῖιηι, θὲ 608 8ἰδὲ υϑηέμνοϑ 
αιωϊϊιο ϑρεγαυϊξ, θα ῥριικβίνα. Τὰ ἰμ6 μἰρθιθβὲ ἄθρυβθ ἱπιρυοῦδ}]6, 
85 ΝΘΟΒΟΙ Π81 ΒΗ μοσίο ργονθά ΠΪπη861} ποί {Π6 [Ἰϑμά δηὰ 4}}Ὺ 
ναΐ [86 ἴοαβ οὔ  υάΔῃ. Μυρἢ γέμον 18 ἐμ6 δοοουπί, ἐμαὶ ΝΘΟΒΟΙ 
ΡΙΟοΘΘ 64 πο τροτϑ ουξ οἵ 8 Ἰαηα, θοοδυβο ΝΡ αομδάποζζαν μδα 
τλκοη ποτα τα 41} [Π8 τοΥΓΙΟΥΎ ἔγομι {μ6 Ὀγοοῖ οἵ Εργρῦ ἴο [86 
τῖνον ΕΠ Ρ γαίθβ (υ ῖοἢ μ6 δά οοπαπογθά), σίνοη, θθοαυβα Ῥμδ- 
ΚΆΘ 8. ἸηΔ ἢ [0 {π6 ΕἸρΡΠΓαίθβ μα Ῥθθπ ργουϊουβὶυ τωθηἰοηθᾶ, 
δηά {1|6 τϑϑᾶϑν δὲ ἰθαβὲ δβχρθοίβα δὴ 1π4] σα οα 8ἃ8 ἕο μον ΝΘΟΒΟΙ 
δοϊδά ου [86 ἰακίπρ οὗ πάλῃ ὈΥ {π6 Ομα]άθαδηβ. Τῇ] σοσὰ8 
ἹΔΟΓΘΟΥΘΙ ΔΡΡΙΪΥ ἰο Νϑοβοἢ ; [Ὁ ϑυϑὴ ἴξ ΗΪ8 ἱτηπηθαϊαίθ β  Θβ50 Ὁ 
Ῥβαιηπιῖβ αἰξοπιρίθα ποι μίπρ, γεὶ Αργῖββ (ΡΒσδοι ΗΌρἢγα) ἀραΐπ 
Θηἀθανουγθα ἰο τηᾶῖζθ ΘΟ 688 ἃ Πα οοπ18 [0 {ΠΗ ἃ[4 οὗἉ Ζεάοκία 
δραϊηβὺ {π6 ΟἾΔ] ἀθδῃβ Ὀϑδβίθρίπρ “ Θγιβαίθηι (761. ΧΧΧΥΙ, ὅ, Χ]ῖν. 
80; Εἶχοῖκ. συ. 15ὅ---17. Ξ 

γν. 8---17. Οομρ. 2 ΟἸ'"ν. χχχυΐ. 9,10. Τὴ ἔπγθθ πποῃί8᾽ 
τεῖρῃ οὗ “ Θοϊδο ίπ, γϑηοναὶ οὗ ἔπ6 Κίπρ ψιθῃ 818. τηοῦ μον, ἢ18 
γεν 8, ἢΪ8 σΟΌΤ 6.8, δηα {Π6 τηοϑὲ ρον! ρογιϊοπ οὗ [π6 πιαίΐομ 
ἰο ΒαΑργ]οη.---. 8. πῃ 1Π6 εἰρμέθθηθἢ γον οὗ ἢἷβ 1118 (ποὲ 186 
εἰρμ!, 88. ἴὲ βίαπβ ἴῃ 2 ΟἾγ. χχχνί. 9 ΒΥ δὴ οΥΤῸΓ οὗἨ ὑγ8η8- 
οὔριίοη), “6 μοϊδομῖπ, δβοθπαθα ἐπ 8 ἰπσόπο ἀπὰ Π6]4 ἰδ ΟΠ]Ὺ ἴμτθθ 
Ἰοηΐ 8 ἀπ τὸ ἀἀγ8 (2 ΟἾγ. χχχυΐ. 9), δ8 ἢ6 ρυϊβαθά {ῃ6 
ὈΠΡΌΔΙΥ εἰ ποῖρ 68 οὔ μἷβ ἐδέ μον, “ 414 ἐμαὶ τυ τγαβ 6υ]] ἴῃ [Π6 
6Υ68 οὗ 1η6 1ωοτά, δοοογάϊηρ ἴο 811 {παῦ Ὠ18 ἔ 86 μαᾶ ἀοῃθ᾽ (υ. 9.) 
Βομπο 416. ᾿πάθβά ἱ, ρ. 4. ρ. 108, απὰ ΚΑΙΚκαν 1. ρ. 4. Ρ. 91, μανθϑ 
Δββογίθα [118 ΘΟΠΊΓΆΓΥ οὗ ἢΪ8 ομαγδοῖοῦ, «ϑγθιῖδ ἢ, βγ8 Θομηηθὶά- 

1 ΤῊΒ. πᾶπῖθ βίδῃίηρ ἱπ οὐνίουβ τϑϊδέϊοπ τὴ 2 ὅδπι. υἱΐ. 12 
ΑΙ ΣΤΊ)» 7ϑγθπιῖδα ομδηρθ ἰπίο ἐμ6 ϑαυΐγαϊθης ἔοστα θοβοηῖδα 

(ον. χχῖν. 1, χχνΐ, 20, χχυῖ 4) ἴῃ ογάθν ἰο παῖ ἔγοτα ἰδ {88 
ἴοστη Οοπίδῃ (χαῖϊ, 234---58, χχχνίϊ, 1) δπᾶ {που ΌΥ ἱπάϊοαίο {86 ἔδίθ 
ΔΙΑ τ πρ' [18 βονογθῖσῃι, “ ΤῊΘ βαϊαΓΘ 18 ργθῆχοϑα ἴῃ ογᾶοῦ ἰο ὈΘ 8006 
ἴο οαὐ οΥ᾽ Βορθ ὈΥ ἐμ δρβιγθβὶβ οὗ {88 ", δ ϑοβοηΐδῃ πιμβουῦ “, 8 
Ἀοᾶ-νν}}]- ΘΒ 8018} τ τ ιποαὺ εὐἶ!, Οοπιρ. Ηοπρβίθαρ. ΟἸγῖβέ, ἢ], ρ. ὅ41. 
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167, σοηβι οτβ δ μοΐδο πη ΟΥ̓ ΠΟ πηΘ8Π8 80 ὑ84, 88 [Π|6 δυύιοτβ οὗ 
10 βοοοῃὰ βόοὺκβ οὗ Κίηρβ δηὰ ΟὨγοῃίοϊοβ ἀο, δπά Κβίκατ 
ῬΕΙΏΔΥΚΒ : “( ΤῸ {818 βονϑζεΐρῃ, Ἧ80 18 480 οδ᾽]β ἃ «ϑομοηῖδῃ δπα 
Οὐπίδῃ (9 6γΓ. χχὶϊ. 28) βρῆ Ὀθᾶγβ ψλ 688, [πὲ μ6 τγὰ8 φύσεε 
χρηστὸς ὧν καὶ δίκαιος ; ἃπα 4150 Βογογδὶ ἱπθ πιὰ θη οὗ βδογοά 

δου ρῦατθ Βρθαῖκ ἴὼγ {16 ὀχοθι]θηΐ σἱ δ οὐ {π6 ῥγίποϑ, θαΐ με ἀϊᾶ 
ποῦ δῆβινοῦ 86 Θχρθοίδιοῃβ ἀνα θηθα ὈΥ ἢἷ8 ριἢβ. Βαϊ Ποπλ 
116 οἰγοιπιβίδησθ {πὲ μ6 18 Θοτηραγθά, «767. χχὶϊ. 24, ἰο ἃ βίρποξ 
τίη, ἴπ6 πιοβὲ ρεθοϊουβ διηοπρ [6 ροββϑθββίοῃβ οὗ δῃ Εἰδβίθσιι 
πηδη, 8πά μὲ 1ῃ6 προ] ουϊηρ «9 νν8 8Κ (γ. 28), “' 18 Οσηῖδὴ 8 
ἀεβρίϑθά Ὀγόκθη νοββθὶ ἢ ἐπδῦὺ ἀοο8 ποῖ {Ὁ]1ονν, ὑῖ ἢ  οβορῆ 8 
᾿πέδυτϑά ἔγοιῃ ἰΐ, {πᾶ ἢθ νγὰ8 φύσει χρηστὸς καὶ δίκαιος. ΤῊΘ 
οηδγοΥ Πγροϊμοίϊοαὶ αββουθγαίίοῃ, "6 Α8 1 Ἰΐνθ, 86 [π6 Τωογὰ, 
τπουρἣ Οὐπίδ γοτα [86 βίρῃιθί οἡ τὴΥ τὶρῃΐϊ παηα, γοῖ που]Ἱὰ 1 
ΡίαςκΚ Βἷπὶ {μθποθ,᾿" 8808 ποι μίηρ οὗἩ [π6 οβαγδοῖου οἵ “ ϑοβοηίδῃ, 
ποῖ μον ἐμαὶ 6 ννὰβ "δα, ποὺ {πῇ ῃ6 νγὰβ ροοά ; δαξ οοῃΐδίβ 
ΤΩΘΙΟΙΥ {Π|9 ᾿σγθνόοδθ]θ Ὠ᾿νίπο βθηΐθηςθ οὗ [8 Ὀοϊηρ τοὐθοϊε δπά 
εἶνϑπ οὐϑῦ ἴο ἐμ ΟΠ δ] ἀθδῃβ : πὰ [πὸ αυδϑίοῃ οἵ {πὸ ΠΡ ο] ον - 
ἴῃρ «[ον)18 οδῃ ῬΓΌΥΘ 8111] 1688, βσβί, Ὀβοδιβο ἴδ ΘΟΙ168 ἔγοιῃ ἈΠΌ6- 
Ἰονθῖβ, ἀπά ποχῦ, θθοδιβθ Ὁ ΟὨΪΥ ΘΧΡΥΘ8868 {ΠΟΙ δϑίοηἰϑῃτηθηΐ αἱ 
186 Ἰρποπηϊηΐουβ ἰοὲ ἐμαὶ 18 ἀππουπορά ἴο μΐηι. ΤΠαὶ «Γ οἰοϊδομῖπ 
νγᾶ8 ΠῸ βοίϊο {πᾶπ 6 18 ἀθβουθοα ἴῃ {πὸ ἰβίουϊοδὶ θόοοκ5, 
ἈΡΡΘδΙΒ ἔτοπὶ ΕΖθΚ. χίχ. ὅ---ἴ, ὙΠογθ 6 18. ποῖ ΟΠ]Υ ἀορίοϊοα 
1|κθ Φϑμοαμαζ 88 ἃ γουηρ "ἴοη, ψο Ἰϑατηθα ἰὸ οαίο Π6 ῬΓΘΥ 
δῃα ἀονουγοά τηθη, μαὲ δὲ {Π βᾶτης {ΐη16 1 18 844 οὔ μΐπη ἐμαὶ ἢθ 

Κηονν, {πὲ 18, νἱοϊαὐθα ἐπ ῖν Ἱάονβ ((ο88 οὗ {με 8181π} δπὰ 1αϊά 
νγαϑὺθ {Π| 610 οἶτ168, [Παὺ Π6, 88 Ἡάνθγῃ. οὐ 18:0 ραββαρθ ρ. 808 ἢὰ5 
τ σΒΌ ἀοίοστηϊηθα [86 τηθδηΐηρ οὗ [π6 τγογάβ, “ ἀ14 ποΐ οοηῆπθ 
118 ν]Ο]ΘΠ 66 ΠΊΘΙΘΙΥ ἰο Β'ρ]θ ἃοίβ οὗ ὀρργδβϑίοῃ, δπὲ ὀχίθπαθά ἱξ 
ἴο ἴῃ ᾿ῃΠουϊίδηοο οὗ [Π6 51α1π, ἐΠ6 ψιάονβ δῃά 411 ἐμοῖσ εἰγουτ- 
δβίδῃοϑβ, [Π6 οἰ165 ὙΠοσΘ (Π6Υ ἀνε }:.---ΓΚ. 10 ΝΕ ΜΎΤῚ ΠΡ ἐμαῖ 

18) ἀπτίηρ [μ6 ἔδγθθ πποηξβ᾽ τεῖρῃ οὐ “εμποϊαομΐη, ἱπ 2 ΟἿ. 
ΧΧΧΥΪ. 10, [Π6 {{πὴ6 18 ΠΊΟΓΘ ἜΧΘΟΙΥ ἀδίουτηϊηθά, ΤΣΟῚ γϑτ, 

τἰιαῦ 8, ἱπ- η6 θαρ!ππίηρ οὗ 1Π6 γοϑᾶγ, ἴῃ {86 βρεΐπρς Ὧδοπιρ. ΤῊΝ 

Ρ- 28), ψῇθποθ γγ6 δ {Π8 β8π10 {{π|0 ρεγοεῖνθ, {πδὲ “ ϑῃοϊδο ίη 
ΔΒΟΘΠ 64 {16 Τῃτοηθ ἴῃ [Π6 1α8ὲ πιο ἢ} οὐ (Π6 γϑασ. Το ἀοίλίδὴ 

τῶν πιθθβ π0 αἰ ίθγδίϊοι, 88 [Π6 νϑιρ οὔϊβθῃη βίδα 5 ἴῃ {116 βίῃ! αν 

Βαΐοτο {6 ΡΙυγαὶ Βα ]θοῖ, 5600 Ετν. ΟἿ. ὃ 5661.---ΤῊο “ ΞῸ ὙΦ 



2 ΚΙΝΕΒ ΧΧΙΥ, 8---17. 169 

ΔΓ6 ἀἰβοσθπὶ ΠῸτα [86 ὉΥΤΥᾺ (νυ. 2); Νοθυςμδάμοζζαν πον βοηὶ 

Ἠῖ8. βθποιαὶβ ὙΠ 8π ΔΥΠΙΥ ἰο «[6γαβαίθαι, ἰο θεβίορθ 1ξ, δπά 
ΒΠΟΥΙΥ δου [Π6 βίαρβ γγὰ8 Ὀϑρίιη ΠὉ]]ονσθὰ Ἰιἰπη86}} ἴο ῥραμῖβα ἐπ 9 
τϑνοῖὶ οὗ Φομοιακίπι ἱπ ἷ8 Βοὸη ἃπὰ βιοοβθοσ, Υ, 12. μην» 

“ὁ 6 μοϊδοιῖπ θην οὐἱ," {πᾶ0 18, Βαγτοπἀογθα, ροίϊοθδέαϊῥ, 6718 86 
σοτηπιϊδὶξ (6Ὁ. 56 π..) ΟἸΔΟΡ οχροβίζουβ, 8ἃ8 Οὐ. ἃ [μ8ρ., 560. 
Θομαν. {Π1ῈΚ (ΠαὉ «Γ ΘΟ ΠΟΙ Δ ἢ π τοοκ {Π||8 βῖθρ διαάδηΐο ογθηνΐα, τ6 
ἩΗἱονοϑβοίϊπια δυογἐογοίλγ. ῬΡΟΒΒ1016, αὐ ποῖ ργοθα]8, ἢ δοοοὰπίὶ 
οὗ «ἐγ. χχῖ. 28---27, ἀπὰ ὃν πὸ πηθᾶπ8 ρχζουθά ὃν “76Γ. Χχχυηῖ. 2. 
ΤῊΒ τσ} ΟὨΪΥ 15 οογίαίη, τπᾶὺ «6 Βοϊδοϊἶπ, ραγοαϊνίησ [ἢ 9 
ΠΡ ΒΒ  ὈΙΥ οὗ θεϊηρ 8016 ἰΙοπρ' ἴο τυ ῃβίαπα {Π|6 ΟΠ] ἀθ6 θθβῖθρ- 
ἔπ ἄγαν, μορρα ὈΥ ἃ νοϊπίαΥὙ ΒΌΥΤΘ ΠΟΥ ἴ0 ραΐη (8 ἔΑγουΓ οὗ 
[86 ΘΏΘΙΩΥ 8Ππα ρϑυθαρβ ἴο γϑίδϊῃ [Π6 {ΠγῸΠ6 ἃ8 νϑ888]. Βυΐ 
ἽΝ ΘΟ ΟΠ ΔάποΖΖαῦ ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ Θχθγοϊβθά στᾶοθ, ἃ8 οη 1ῃ6 Άτϑί ἰακίησ 
οἵ Φ΄ογυβαίθπι [ονγαγ 5 δ ΘΟ κίπη, θα ἰοοκ ἐπ Κὶπρ' σαρέϊνθ πὰ 
σαγτῖθά Βτη ὙΠ] Ἠΐ5 ἔατα]γ το ΒΑΡΎ]ΟΙ, 88 « Θγοτηϊδῃ (χχὶϊ. 24 ἢ). 
μα ΔΙΓΘΔΑΥ ργϑαϊοϊθά ἴο δΐπηὰ πάθοι «6 ΠΟΙ Κὶπλ.-- Ἴ δῦ ᾿τηπηθα]- 
αἴθ! ἴον {π6 κίπρ ιἷδ τρόμο ΝοΠαβῃΐα 18 τηθη!οηθά ἴῃ ν. 12 
δταοηρ; ἔποβθ ροίῃρ; οαὐ ἴο ΝΘΡΟΟμδάπαζζαν, ἀπᾶ ν. 18 ΔΙΔΟΙ͂, 
18ο86 οαγτθα το ΒΑΡΎ]ΟΠ, οσσυγβ οὐ Ὀθοᾶσδθ 8Π6 δά (Π6 σιδν- 
ἀϊαπϑῃῖρ οὗ [π6 Κίηρ ποῦ γοῦ οοπιθ οἵ ἂρ (ΜΊΟἢ., Του.) δπά 
οὔ 678), δα1 Ὀθοδαβ86 886 88 ΤΥ ΒΒ (ϑε:. χχίχ. 2), {πδὶ 18, 80}- 

ἴδπα Ὑα]46, Πο]ά ἃ ὙΘΥῪ ἱπῆπθηῦια! ροβίμίοη 'π 1Π6 Κίπσάοπι 
(ςοΡ.- ρ. 219 ἔ) τῷ Πρ “ Β6 ἴοοῖκ πἴπι ( ῃοϊδο ἢ) οἂρ- 

{ἰνε. ΤῊΘ οἱρίῖ γοαῦ οὗ ΝΝΘΡΌΘΠΔἀποΖΖατ᾿β γοῖρτι 18 οοτωραΐοα 
ἤτοι {Π6 ἔΐπηθ ῃθη ἢ18 [ἈΓΠ6Ρ τηϑ θ᾽ ον (0 Πίστη [Π8 ΒΌρΓΘΙηΘ 
ΘομπηΔΠ4 οὗ {Π6 ΔΙΊΩΥ [Ὁ [86 γγὰῦ σι ΝΝΘΟΒΠΟΝ, δοοοράϊηρ τὸ 
τι οἢ [18 ἢγδί γϑᾶγ οοἰ ποῖ 468 υἱεῖ [Π6 ΤΟΌΣΙ οὗ Φ ΘΠ οἰακίπι ( 6ῃ. 
χχνυ. 1.) Βεοαῦβο Νοθασμδάμθζζαν Πθποθίοσ ἢ ἀρρθδγβ θθΌγΘ 
1.6 “86 ν»ν8 δ5 Κίηρ, ἐπουρῇ αὖ βγβῦ Οὔ]Ὺ δοίϊπο ἴῃ ἢ18. ἐδ μου Β 
πδη16, ἴπΠ6 Ὀορίπηίΐηρ οὗ ἷ8 τοῖσι 15 αἰ τνᾶγβ σοτηραξοά ἔγοτη (Ἀ}8 
Ῥοϊπὶ οὗ ἐἶπιθ 'ῃ Οὰν ὈΟΟΚΒ ἀῃμα ἴπ «ἤ γθιηῖα}}, σοπιρ. Ὀθϑῖ468 ΟἿΣ 
Ῥαββαρθ Χχν. 8; ε791. ΧΧΧΙΙ. 1, ἃπα ἨΪ8. χοῖρῃ, δοοογάϊηρ ἴο 118 
ςοτηρτζαύίοπ, ἃπηοιη 18 ἰο 44 ---4ὅ γ68 8, ΠΟΙΏΡ. Χχγ. 27, δὰ Ηϊζίρ 

οἷλ 476Γ. Χχχνυ. 1.--Υ̓. 18. Αἴον Νθυομδάμποζζαν ῃδα ἰάθη 46- 
Βοϊδομίη οαρίϊνο, ἀμ 48. νγΘ τηϑὲ δϑϑατηθ ϑηίαγθά {π6 οἱΐγ, μθ 
ΡΙαηἀογθα {86 ὑγθαβαγαβ οὐ [Π6 ἴθπιρὶο δι! ὑμ6 ραίαςθ, ἃπὰ δαΐ ἃρ 
[6 ροϊάθῃ Ὑϑ88618 τηϑάθ ὈΥ ββοϊοιηοῃ, {μπαὶ 18, βοραγαίθα ἐπ 



11᾽᾽ῸΌ)7ἁ ῷ κιναβ ΧΧΙΨΥ. 8---17. 

ϑοϊάθη ρ]αίίπρ ἤοπὶ ἐπ θπὶ : ΘΟΙΏΡ. οἢ Υ̓ᾺΡ 18:6 τϑπιανυκβ ου χνὶ. 

11. Οπ 189 ἔγβι ἰακίηρ οὗὨ “7 6γαβαίθηι ἰπ 1μ6 ουτἢ γϑα οἷ 
“6 μοϊακίτη, ΝΟΡα μδάποζζανρ Πδα βοϊσθὰ ἃ ρογίοι οὗ {πὸ ροίάθη 
Υ6886]8 οὗ [Π6 [6π1ρ16 ἀπά ρῥ]αοθά ἔῃ 6πὶ ἴῃ 1ῃ:9 [6 π1ρ]6 οὗ Ὠἷ8 νοά αἱ 
Βαῦγίοη. ΤΉθβθ 6 γθ ΟὈΥἹΟΌΒΙΥ {Π|6 Βπ|8}10Ὁ ν6 8868 οὗ 50114 σο]ά, 
θαδβῖη8, ἀ18ῃι68, σὰ ρβ, Κπῖνϑβ, ἰοῃρβ, δῃὰ {86 {Π18, ῥρϑύμιδρβ αἷδο ἐμ 8 
80] άθη οαπα] οβυϊοβ ; οοαρ. 2 ΟἾγ. χχχυὶ. 7, δῃ. 1. 2, ἢ 
Οὐταβ ἀραίη ἀο] νογϑά ἰο [86 «[8 78 θη τοι αγπίηρ' ἴο ἴμ9 ἰαπα οὗ 
1πεῖν ἔδέμουβ (Εε. 1. 7 4.) ΝοΡυομδάποζζαγ, ἐπουϑέοσγθ, πον ἰοοΚ 
[ὴ6 ρο614 ἤτοταὰ [Π6 δυροῦ δγίῖς]θβ, ὑυῖ ἢ Ὑγοσθ ΟΠ] ρ]αἰθα στ 
118 πιοίϑ], 85 [Π6 αἰΐαν οὗ ἱἴποθηβθ, 86 ἐδ ]9 οἵ βῆιθνν Ὀγθαά, ὑῃ6 
ΔΚ οὗ [Π6 σονθηδηΐ, ἀπά σαντα ἰδ ΑΥΤΑΥ͂ 85 Βρ01], 80 [Πα ἱπ [88 
ἰαβὲ οοπαᾳιδϑὶ οἵ «ϑυτιβαίθτα ἀπάον Ζϑάο ἢ, ϑχοθρὲ βοπιθ ρο]4 
Ἀπ β| νον Ὀαβίηβ δηά ἀἰβῆθβ8 (οοηρ. χχν. 15), οπἱν {ΠπῸ ἸΔΥΡῸ Γ 
ὈΓΆΖΘΗ ΟΥ̓́ΘΟΡ ΘΙ ψ6586]8 οὗ (Π6 οουγ θοῦ ἰοβὶ (χχν. 18---17 ; 6 γ.Ψ 
ΧΧΥΪΙ. 18 Η.)--- 6 πόσα, “' 85 ὁ“ 6]ιονδὶι δά ογάογθά," τϑῖδσ ραγ- 
τἰσΌ]ΑΥγ ἴο Χχ, 7 δπα 158, χχχῖχ, 6, θαξ δὲ {Π|0 βᾶιηθ ἐΐπηθ 8180 ἴο 
[16 βοῃΐεποθ οὗ οἵβὺ ργορῃθίβ, 88 “76. χυ. 18 δῃά χυῇ. 8.--- 
Υ.14---Ἰ6. ΒΒ: 465 [Π6868 ἐγθαβιγοθ ἢ 6 σα τ ἃ ἀυγΔΥῪ (86 θ6βὲ ρατί 
οὔ 6 παθίοη, ποῦ ΟΠ] [86 βίτοηραϑὲ ἴῃ ὈΟΔῪ πὰ τηϊηά, μαΐ 85 
ΤΑΔΥ Ὀ6 ρθγ θῖνα ἔτοπι .76.. χχὶν.» [πΠ9 θϑβὺ οὐ ἔῃ8 ῥρβορίθ ϑυβθῃ ἴῃ 
ἃ τηογα] ροϊπ οὗ νἱονν, ἴο Βαγ]οθ. ὙΏοΒβο οΔΥΤΙΘα ΔΥΤΔΥ ἃγα ἢ γβὺ 
ἴῃ ν. 14 βίαϊβθα 88 ἃ ἰοΐαὶ βυτα οὗ 10,000, ἀπά ἴπθη βρβοϊββά ἴπ 
νυν. 1ὅ ἀπά 10, [Π6 Ἰκίηρ, ψ ἢ 8. τποῖποῦ ἀπᾶ Ηἷβ τῖνϑϑ, ἢἷβ 
τα ἰβίθυ8 (5). δηα {π6 μο8458 οὗὨ ἔπ ρβθορίβ, σι πουῦ 5ἰαυϊηρ 

[88 παμπιθοῦ ; ἔτ μ6γ, {πὸ τγαγγίοσβ 7000 πηθη, βπα}]}γ, [Π8 ἔουροβ 
Δα ἸοοΚβιλλίηβ 1000 πιοη, 80 ἐμαῖ 10,000 ἃγθ οδῥαϊ μά, 1 σϑσθοόκοι 
[86 παμαθοῦ οὔ [Π6 οοατογ5 ἀπά μθ848 οὗ [Π6 ρθορ]β δἱ 2000. 8.0 18 
[1158 νϑῦβθ τὶ ρθ ον ἀπάθιβιοοα ὈΥ τηοβὲ ᾿πέθγρυθίθσβ ; [0 [π6 ψ οσὰ8 

ὈΥ Στ Ὁ διὰ λα, τ βλ- 9 (νυ. 14) φοχτθβροπὰ ἴο ΥΝΠ νὴ 
(ν- 16) δπὰ ὈΤῚ Ὑϑγνν Ὁ. (σ. 16) ἀπά {16 νγογάβ ἜΒΟΘΙΤῚ ΤΙ 

(σ. 14) τϑοὺσ ἴῃ ν. 16. ΤΠ »ἼΔΔλ ἅπ4 συγ ΜΈΝ 816 ποὲ 

το ἀηα ὑγϑα]ηγ, θαξ τγαυτίοσβ, βοϊἀϊθσβ. ΤῊΘ ἰογδ 1.) ΡΥΪΠΟΘ8, 

μιθαήβ οὗ {Ὑἴθ68 δῃᾶ ἔδυ} 1168, γα σα] 88 ἐμ8 τοργεβοηίδενοβ δηά 
᾿ιοα8 οὗ [π6 ρθορὶβθ ΝΠ ἰη “ἢ ροϊοηΐαίοβ οὔ 6 Ἰδπά." 

Αἰποηρ’ {Ππ686 ἃ.Θ ὑϑυθιαρβ αἶβο ἱποϊ θα ἐΠ8 ρυγίββίβ ἀπά ργορβοία 
ποὺ Βρθοΐα!!}ν παιηθα [6 γ6, Ραΐ ΔοροΡ πρ, ἴο «16γ. χχῖχ. 1 οαγοᾷ 



2 ΚΙΝΟΒ Χχιν. 8---17.. ἽΤΙ 

ΔΉΔΥ αἱ 1ῃ:6 58 πι6 ἐΐπιθ, ΕἸ ΖΘΚΙ6Ι ἔῸΣ ἰηβίδποο (ΕΖΟΙ. Ϊ. 1 ἢ, 88 19 
Βρ τ. 8] ΟΥ̓́ΘΙΒΘΟΥΒ ΟΥ̓ [Π6 ρθορ]8. ΕῸΣ {16 ἀπυδβυλὶ ἴοττα ς 

[89 Μαβογοῖθϑβ ἴαγὸ βυϊϑεϊυαϊβα {Π|6 τηοτΘ 888] Ὧν (οοπιρ. Ἐς. 

χγ. 1δὅ ; ΕΖοκ. χυἹὶ, 18.) εἰσ: τὸ ἐμαξ 8, [86 τῇ] ΒΟΑΥ͂ 

οἵ ἔπ ἱπβιαθιϊαπίθ οὐ 7ογαβαίθπι, 15 ἦγβα τποτθ ΘΧΔΟΙΪν ἀοῆποά 
ΒΥ Θμπιπογαύϊηρ ἔθ σϑυϊουϑ οἶβββθ8 οὐ ἱπῃδοι δηΐβ, ἀπ {μθῃ 
᾿πυῖοα Ὀγ ἔθ δἀά! οι, “ ποϊΐπσ νγὰ8 Ἰος βᾶνὸ ΝΡ ΠΡΩΣ 

116 νϑὰκ δμα ἱπϑὶσηϊβοδηξ ροραϊαςθ," ἔτοπι πῃ οι ΝΟΡαοΠδά- 
ΠΟΖΖΆΡ ΔΡρΥ θη ἀ6α πὸ ποὺ το] ἴθ. ΙΑ, ἐν ΘΥΞᾺ ἔτι 

ἴοσιῃβ [Π6 οομέγαβί ἴο ὙΠ Ὁν ΠΡΟΣ ἃ8 ν. 16, 41} {πᾶὲ γγϑῦθ 

ΟΔΥΥΘα ΑΥΤΑΥ͂ ἰο0 ΒΑΡΥ]οπ, ποὶ ἸΏΘΡΟΪΥ {π6 Ποδα5 οὗὨἁ [π6 ρθορὶθ 
μὴ ([μ6 Κη, [18 ἔαπα]ν ἀπά σουγίοτβ, δηα {Π6 σαυυῖοσβ, θαΐ 
Θνθῃ ἐπ6 ΤΌ ρ ΓΒ ἀπά ἸοοΚβιι 8 τ ἱποϊαἀθά ἴῃ 11. ΓΟΙῸ ἰδ 
τπογοίοσα ἀθποίθϑ ἤθγΘ τοὶ βηραρεὰ ἱ ἴῃ τᾶν, δαὶ α8 46 Ὑ δἰέα 85 
Τρ τοηἀογϑά, δὲ ἕο βουνίοθ Ὁ ΓῚ ἀθποίθβ {Π6 Δ θουγοΥβ ἀπά 

ἀτέζαηΒ ἵπ βίοπβ, τπηθέαὶ ἀπά σγοοά ζοοπιρ. (168. ἐἦ6ϑ. 6.0.), ἀῃά 
1μογθίοσθ ἱποὶθβ οαυρθηΐθῦβ, Βιη 8, Δ ἃ ΤηΔ50}8 : δη4 [Ὁ 15 ὙΘΣΥ͂ 

ῬΟΒ81016, [μηδὲ ΝΘ ΟΠ άποζζαῦ γθηιονθα 8}1 ἔμποβο ορογαινθβ, 0 
σου] 4 Ἰ6πα4 οῇδοίαδὶ αἱά ἴο ἃ ποὺ γθβ] οη. Βαΐ Θβρβϑοίδ!!Υ σου ]ά 
[9 Ἰοοὶς αἴγον {π6 βιντ8, σσῆο σου] ἔογρθ 8γπι8. ΒῸΓ {μ18 χϑᾶ- 
80η, δπ ἃ οῃ δοοοῦηΐ οὗ {μ6 οομι ἱπαίϊοη οὗ ΟΠ 1 

ΠΩ Ργθίοστϑα 189 τοπἀοείπρ ἔδγρετβ, 8.0 αἷδο ἀθ γγοἐίθ τϑπάθυϑ 
ἰιορο, δαξ ἱπ εν. χχίν. 1) δῃ χχίχ. 3, φαγρεηΐθσβι Ὥλογ 46- 
πούεβ Ὠϑίμ 6 λαπίξονθθ (4 ΟΠ 814.), πον πιθροαίονο8 (ΟἾ6..), 
8{}}} 1688 υὐγοδ ἀοοίοϑ, φιιὶ αἰϊὲ8 οδέωγαπέ ο8 θὲ θα ργοροπιηῖ, ψιιαθ αὖ 
αἰ δοϊυὶ ποφιοιπὲ (ΚἸπιομ1), μας 1Π6. ἸΟΟ κβια ἢ, οἱαιιδέναγίμωπι, 
φιΐ οἷαιιδίνα οὲ ροδϑιιἴο8 ζαοὶέ ((1686η.)---Ὗ. 17. Ονεν ἔπ 8609 
Ῥθορίθ Ἰεῖὲ Ὀθμϊπά, Νθυ δά μθζζαν δρροϊπϊοα Μαϊίδηίδῃ [Π6 
γοπησοϑὲ βοὸῃ οὗ ὁ οβϑίδῃ (σοιαρ. 4761. ἷ. 8, χχχυϊϊ, 1, ἀπά οὐ 
ΤΟΙΏΔΙ ΚΒ ΟἹ Υ. 8) ἃηα πὑποῖθ οὗἉ [Π6 οαρέϊνο, 9 ῃοϊδομίη, Κη 
ἀπάον [ῃ6 παιηθ οἵ Ζοάεκίδῃ. ὙΠ τοραγὰ ἰο μ6 ομδηρα οὗ 
ὮΔΠῚΘ ΘΟΠΊΡ. ΟΠ ΧΧΙΪΙ, 84, ὙΓΣῪΣ 116 τρη θουβηθ88 οὗ ϑμονδι 

ἀθποίοβ αἴπι ἀπᾶθν Μ᾽ Ήο86 τοῖρῃ ἔπο Τοτὰ ἢ} ἱπηρατί τἱρηξοου8- 
688 [0 8 ρθορίὶθ. Μαϊιδηϊδι βοϊθοίθα ἔν Ὠϊπ1861} {18 ψῖιἢ ἀ18- 
ποῖ τϑίοσθησθ ἕο {86 Φϑβονδα ἰβιακοῆα δπποιποθά ΒΥ 76 γϑπιῖϑῃ 
χχῖϊ, ; σοι. Ηδηρβίθηρ. ΟἸ τί βίο]. 111. ρ. ὅθ0. 



112 2 ΕΙΝΟΒ ΧΧΙΥ͂. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΧΙΝ. 18---20 ἃ ΧΧΥ.. 

ἘΕΙΟΝ ΟΕ ΖΕΘΕΚΙΑΗ, ΑΝῸ ΑΙ, ΟΕ ΤΗΒΕ ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ “0 ΑΗ, 
ΟΗ. ΧΧΙΥ. 18, Χχν. 26. ΒύΒΒΕΟΕΝΤ ΒΑΤΕ ΟΕ ΦΕΠΟΙΑΟΘΗΙΝ, 

νν. 21---80. 

Τὸ {18 βθοϊΐοῃ οἷ. 111, οὔ  δγθιηΐαιι αθογ 48 ἃ ρᾶγβ!]οὶ ἀρτθοίηρ 
ἴον ἔμ πιοϑὲ ραγί ἴὸ ἃ γογά. [ἢ «16γ. 11ἰ. [5 τσαπθηρ ΟΠ]Υ {Π6 
δοσοπηξ οὗ 16 πιῦγάον οὗ Ο6 4] 14}, ἀπά {6 Ηἰρᾷὲ οὐ 186 ρϑορὶθ 
Ιοδ ἴῃ ἐπ Ἰαπά ἰο Εργρι (2 ΚΙ. χχυ. 22---20), ᾿πβιθδά οὗ σι μίοῃ 
ἃ ΒΕΓΨΕΥ οὗ [86 «6 ν8, οαττθα ὈγῪ ΝΕΡΌΟμΔάποζζαῦ ἰο ΒΑ υ]οη, 18 
δἰνθη (νυν. 28---80.) Οὐποοιηίηρσ [Π8 τπυΐυδ] γοϊαιΐοη οὐ {68 
ἴνγο παγτγαίϊνεβ, ἰἤσγθο αἰ  γθηῦ ορ᾽ ΟΠ 8 γοναὶ. ϑοπηθ ἀββιιηθ 
{ἰᾶὶ «{6Γ- 111, 18. ἃ Ὠἰβίου σα] ἀρρβϑπαὶχ ἰο {π6 ργϑάϊοοηβ οἵ {18 
ΡΓΟρμϑὺ ἰακθη ὈΥ {16 σοΙρ 116 οὗ {πθπ|, ἃ8 ΓᾺΡ 88 1Π6 ρᾶββαρθ, 
νν. 28---80, ἔτοῃα ουὖῦ 24 Βοοῖ οὗ Κίηρβ (ατοῖ., Βοβθηηι., 
Μαυγ. οἡ “8 Γ.) Βογίμο!αἐ Ἐπη]. ἱν. Ρ. 1475 ἔν, Ηεγθϑὲ Ἐπη]. 11, 2, 

Ρ. ὅδ, ἀπά γε] 'π {π6 βᾶπι ρῖαοβ). ΤΠ18 Βυροίμϑϑῖβ ρύονθϑ 
[861 ᾿Ἰμ δά τη: 551016 ἀπά ουτόπϑοτιβ, ἢγβί, Ὀθοδαβα ᾽ξ ἀο68 ποῖ Κπονν 
νμαῦ ἰο ἀο νὴ νν. 28 ---80, ποχῖ, Ὀθοδιβθ, ἰγγοβρθοῖίνθ οἱ 8}} 

ταΐποῦ ἀθν δ ο18, [Π6 ἰοχὺ οὗ ἐγ πηι ἢ, θϑρθοῖδ! !}Υ ἴῃ νν. 19---28, 
18 τῦῦοἢ ἔ]16Υ {Π8η νν. 1ὅ---Ἰ7 ἴῃ Οὐἵ ὈΟΟΚ, δηά ἴῃ {Π6 ἀ6βουῖρ- 
ἴοι οὗ 6 Ὀγάζθῃ ρ1]1ὰτβ οὐ {π6 ἐθιηρ]8 σοηίδίη8 βϑνθγαὶ ρᾶ7- 
εἰσ ]αγβ, σΒ]οἢ ἀγθ πονῇ ἐσαπά ἴῃ οὐγ ΒΟΟΚΒ οἵ Κίηρβ, ποίου 
2 ΚΙ. χχν. 18---17, ποῦ ἴῃ {Π6 ἀθβουιρίίοη οἱὐἁἨ ϑοϊοπιοη 8 ἔθη ρ]6, 
1 ΚΙ. νῇ. 15---22, Οὐομρ. αἴβο “6γ. 11. 10 ἀπά 11 νὰ 2 ΚΊ. 
χχν. 7.--- ΟΥΠΘΙΒ ἀβϑιπιο, ἐπαὐ {6 ΒοΟΙΙΟΠ. γγ88 ΟΥ̓ ΡΊ ΠΑ ΠῪ ἀρροπάθα 
ὈΥ͂ ΨΘγοιηδῇῃ Ηἰπιβ6} το Πΐ8 ργθαϊοιϊομβ, δῃα δάπιεοα Ὺ Ηΐπὶ 4130 
ἱπίο οὔ! Βοοᾷκϑ5 οὔ Κίηρβ, ψ Ἐϊσἢ σσογα σοιηροβοά ὈΥ ᾿ΐπη (Οάγρζον 
ἐπίροά. τ. ». 162, οἀ4, 2, αι ὰ Ἡδΐνεγη. ἘΠη]. 11. 1, Ρ. 172 8). Τὸ 
118 ἀβϑατηρίίοη, ψ ]οἢ 18 δάἀνοοαῖοά ρου] ανγ Ὀγ Ηᾶγετγη., ἰΐ 
ἰ8. οἰ Εν οδἠ]θοιοα ἐπᾶὲ ἴοο σγθαῦ ἂἃπ δρθ τησϑὲ 6 δβϑίρῃθα ἰοὸ 
Ῥογθπιίδὶ, ᾿ 6 'νυτοῖθ {Π6 1αϑὺ γ υβοβ οὐ Ε}}18 βθοίίοπ, νυ] τοοογά 

Ἔν ϑηΐϑ ὁ {Π|| {π|6 οὗ ΕἸνΠτπογοάδος (80 ----ὅδ9 Β.0.), ἀπά Ηᾶνοτη. 
δῦ ργθβθηΐ (866 ἘΠη]. 11, 2, Ρ. 248) Ηπᾶ8 [58 Ομ] θοξΐομ 80 νοὶ ρῃίγ, 
τ8αῦ [6 15 ᾿Ἰπο} ]π6α ἴο τοραγὰ {Π6 γϑῦβοϑ 81---84, ἃ5. δῇ δἀαϊτοι οὗ 
ἴΠ6 ἰδ Βοθ. Ὁ οὗ {π|8 οπαρίου. Βαΐ {18 Ἔχρϑάϊθης 18 ἃ πιθῦθ 
ονδϑίοῃ, δη4 {Π6 αϑβογέϊοῃ {πὶ γν. 28---ϑὸ (9 61.) ἀφο! Θά ]γ ἔοσπι 

᾿μσπο καυπαυυυτευραευκικεισανυνονενασαε, κα τε ταανεαν... πυκοαύκοιανεβτηρεε τμιιταιθαροαν κα, βεδιραδαερυς. ΡΣ ο ΡΥΝΝ ἐπο οσΘ κ 



ὦ ΚΙΝΕΒ ΧΧΙΥ. 118 

1Ππ6 οὐἱσίπαὶ ῬΤΌΡΘΓ οἷοβο οὔ (η9 Ἄομδρίθν, ἰβ ποίίπον ργογθὰ Ὦγ 
Ηᾶν. ποῦ σαρβθ]ο οὔ ρυοοῦ Απά, ἱγτοβρθοῦῖϊνο οὔ ἔϊιββθ γϑῦβϑβϑ, [9 
ὄζυἀ ομαρίογ οὔ “ϑγϑιιΐδὶ, ἱἰπ 1ῃ6 βίδίθ ἱπ γος ᾿ξ ἢδ8 ΘΟΠῚΘ 
ἄονῃ ἴο 8, οαπποῖ δ6 ἃ νοῦ οὗ [Π6 ρτορμϑί. ΕῸν Ψϑγθπιίδῃ, ἱξ 
᾿6 στο [Π6 μἰϑίουυ οὔ {π6 18}] οὔ ἐμ6 Κίηράοιηῃ οὗ 7 υάα]ν, οου]ὰ 
ποῦ ΡΟΒΞΒΙ ΒΥ οπαΐξ Π6 σθίλοναὶ οὐ [Π6 ρυϊποῖραὶ ρατί οὔ 86 πβίϊοπ, 
186 10,000 τηϑῃ σι ὁ μοϊδο ίη (2 ΚΊ. χχίν. 14 6), ἀπά ἱπβιϑδά 
ΟΥ̓ 118, τηθηθοη [᾿γθα 5118}} ραγίϊα]! σϑυλοναΐβ, ἱπ τ ἴοι ἔῃ 6 8. πὶ 
οὗ 411 {πᾶὲ σσοτθ σϑιπουθα διηοαπίθα ἰο 4600 βοι]8.13 ἘΔΥΓΠΟΡ, τ’ 
σᾶπ 866 ΠῸ ΥΘΆ80η ΨΠῈΥ «ογοι δ ἢ, ἴον ἢ δά ἀθβουϊ θά {ῃ 0 
ςοπαποδβὶ οὔ «Γογαβαίθι αὖ ἰᾶσρθ 'π οΠδρίον χχχίχ., βῃου!α ἢανθ 
Βοῦθ ἀραὶπ ἀθβουῖθθα Π 8 βᾶπ|9 ϑυϑηξ πη ἢ ΤηοΓΘ Ὀγϊοῆγ. ΕἾΠΑΙ]γ, 
ΤΡ 1ΓἈπ6 ργορμιοῦ ῃδά δοπηροβοά [Π6 8ῃουίον ἀββουρίίοη οὐ ρίπα}γ ἴῸν 
οἷν ΒοοΚϑ8 οὗ Κίηρβ, μ σου]Ἱὰ ποῖ πάνθ ργθραγβα 18 ἀραΐῃ ἴῸυ [86 
ςΟΠ]δοίίοη οὔ 5 ργϑα!οιοηβ, ἴῃ ογᾶθγ ἰο σῖγα, ἰπϑίϑϑά οὔ {Π6 Ββίουυ 
οὗ Οἰϑάβ] ἢ, ἃ ααϊίθ ἱποοτηρίθέθ βυγν Υ οὔ ἔπ 6 γαυΐοιβ γθπιονα]β οὗ 
186 Ρϑορὶθ ἰο Βαῦγίοη. Α8 11{{}6 σου] ἃ οο]]δοίοσ οὗ ἐμ ῥσθ- 
ἀϊοϊοηβ. οὗἉ «ϑγθπιίδῃ θοῦγον {πΠ6 ὅπη ομαρίεν ἔτοπι οὐ» 2πάᾶ 
ΒοΟΚ οὗ Κίηρβ [Ὸγ 18:6 γβᾶϑοῃ8 ΔΙγθδ αν δϑϑίρηθά, Τῆυϑ ἔΠ6Υ6 τθ- 
τηδῖῃϑ ΟἸΪΥ [86 ἀϑβαπιρείοη ἐμαὶ [Π6 ὕνχο ΠΑΡΑ γ 68 ΔΛ δβέγδοῖβ 
τλδ6 ὈΥ αἰ δγθηΐ ῬΘΥΒΟἢΒ ΠΌΤ ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΏ ἸΔΥΡῸΓ ΒΟΌΓΟΘ, ΟἰΕΒ6 
ἔτοτλ {116 ἃπη8}8 οὗ [μ6 Κίηρσάοπι, 88 δ (Επη]. 11. 2, Ρ. ὅ65) 
ἐπι Π ΚΒ, ΟΥ ΠΌμα δθοῦ ΠΥ στοαὶ σγοσκ οὐὨ ἃ ῥτοριιδῖ, ρβούιϑρ8 ονθὴ 
ἔγοτῃ ἃ ποτ δχίθη θα ἀθβογίρεϊοη οὔ ἔῃ: 1αϑὲ ἄδγβ οὔ ἔπε Κίηρδοπι 
οὗ Ψυάκλϊι, οοπηροβοά ὈΥ «ογθηιίδἢ οσ Βδγιοι, δπαϊορουβ ἴο {89 

1.Α.5 οἵ [86 ἴλγοθ ἀδρογίδιϊοῃβ τηϑπιἱοποα «76Ὁ. [1]. 28---80, (μ6 ἢτβὺ 19 
Ῥἰ δορά ἴῃ ἐμ6 βϑυθῃίῃ, {86 ϑθοοπᾶ ἴῃ ἐμ οἱρῃξθεπίῃ γϑὰῦ οὗ Νορυοβμδᾶ- 
ΠΘΖΖΑΓ, ποῖ ἐμ 6. οδα {86 ομθ θ6 ἰ4θη θα τι (86 τϑιηοναὶ οὗἨ {δ πιοβὲ 
πηρογίδπί ρᾶτί οὗ 186 πδίϊοη τὴ ἢ ΘΒ οΙδο ίη, πο, δοοογάϊηρ ἰο 2 
Κι. χχὶν. 12, μβαρρϑῃηθᾷ ἴῃ ἐμ οἱ ρα ἢ γϑδγ, ποῦ ὑπὸ οἰμον, τῆ [86 46- 
Ῥοχίδιίοη δέον [86 ἀθϑίγαοίοι οἵ «Θγαβϑαίθη, νν οἷ ὁοουγτοά, δοοογαϊῃρ, 
ἰο 2 ΚΙ. χχν. 8, ἴῃ (86 πἰποίθεπι ῃ γϑὰν οὗ Νϑθυομδάποζζασ. ΕῸΓ {π0 
δβϑυτηρίϊοη οὗ ἃ ἀἰβδγθπέ οοτηραϊαϊίοῃ οὗἉ (ἢ γϑᾶγβ οὗ Νυομδάποζζατ᾽ 8 
τοῖρῃ ἴῃ {6Γ. 11}. 18. 8 ὙΘΥΥ͂ ῬΟΟΥ ΤΟ ΒΟουτΟΘ, ὈῪ ΜΠ ΪΘἢ οα ἴΠ6 οη6 μαπὰ [86 
ἀιδίου 165 οὗὨ (86 νϑσβθδ 1π ααδϑίϊοῃ δΓῸ πού δ 81} τοπιουϑά, δῃὰ οἱ {πὸ 
οἴου, ἃ οοπίγδάϊοιΐοῃ 18 ᾿πίτοἀποοᾶ ἰηΐο {86 οἰδρίον 156], 88 ἴῃ υ. 12, 
86 αϑ8] οοτηραίαίϊοπ οὗὨ ἐπ γοϑᾶγβ οὗ Νορυομδάμοζαν᾿ Β τοῖρη δἰγοδαν 
τηθηἰϊοποᾶ ἴῃ [86 ΘΧρ]δηδίΐοῃ οὗ ν. [2 οὗ οὔν ομδρίθυ, οθσυσβ. Μογθονθῦ, 
ἐξ ΒΟΔΡΟΘΙΥ ποϑᾶβ (0 δ6 τοιπδυκαᾶ, (μβαὶ θνθὴ ὁπ [Π6 βαρροβὶδίου οὗἨ [818 
ὙΓΒΟΙῪ ἸηΘαπιἾΒ81:}]6 αϑϑαυσαρίΐοῃ ἔμ6 ομδρίον ἴῃ αυθβίΐου οαπηοί μάν 
Ὀθθη τσὶ εΐθη ΟΥ̓ ψϑγθι δ, 



114 9. κιναᾳϑ Χχιν. 18--20. 

πο αὐδέγδοίβ οὔ ἐμ Ὠἰβίουυ οὐ Η ζοιίδῃ ἱπ 2 Κὶ. χυ!ῇ].,) χχ., ἂπά 
18. χχχνΐ., χχχίχ. Οὐπῖρ. Πθγθ 480 {π86 σπογαὶ ἱπίτοἀποιίοη. 

γν. 18---20. ΟομΡ. 2 ΟἸ"ν. χχχυὶ. 11---18, δὰ «16γ. 1]. 1---ϑ, 
Ἐεΐσῃ οὗ Ζεάεοκίδῃ ; ἈΐΪ8. τϑυοὶὶ ἤτομι ἔπ Κίηρ οὗ Βαργίοηῦ. Τῇ 
Ζοάαοκίδῃ, ἐπ 8οι} οἵ “ οβίδῃ Ὀγ Ηδυιὶία! (οορ. ν. 18 ψ 1 ΣΧ ΧΙ. 
381), ἀηά ἐπι [α]} Ὀτοίμοῦ οὗ [εμόοδμδΖ αἀπὰ ΒΙ ΕὈγοίΠοΓ οὔ 6οῖα- 
Κίπι, δβοοπάθα τῃ6 ἐπτοηθ αὖ 1Π86 ἃρὸ οὗἉ ὑνθῃΐγτοπο, 112 γθαγ8 
ΔοΣ “6 ΠοαμαΖ, μ6 τγὰ8 132 γϑαῦβ γΟΠΠρῸΡ {πᾶπ {86 Ἰαἰξον, ΗΟ 
Ῥϑσδπια Κίηρ ἴῃ 118. ἐπγθηιγ-  ἰγὰ γϑᾶν, δηὰ [6 γουπροδῦ οὗ {Π6 
ΤῸ 80πη8 οὗ «}οβίαϊι, σγσιθγθαβ 1 ΟἸτοη, 11]. 1δ, Ζοάβ κί 15 σθργθ- 
Βϑηξθα 88 {π6 ἐπἰτά, δηὰ 586] απ, (αὶ 18, Θ μοι, 85 ἐπ 6 ΤΟΌσ 
80} οἵ “οϑἢ.---Τ.19. ΖοάοΚια ἢ Β οοπά ποῖ ἀβκίηρ 18 ομαγδοίοσζοα 
8.8 ἴῃ ΘΥΘΣῪ Γοϑρϑοὺ {πὸ {Ππ8ὲ οὔ “ ἐοϊακίτα. ΤῊΪ8 πουγουϑῦ ἀ068 ποῖ 

ο ΔΡ]γ, ἐπαῦ ἢθ τγᾶβ ρα Πγ οἵ 4}} [μ6 ραγεοαϊαν 81η8 οὔ “οί αΚίπη ; 
ἔογ, δοοογαΐηρ ἰο «6 Ὁ. χχχυῖῖ. ὅ, 24 Β΄, ἢ6 ἀρρθᾶγβ ἰο ἤδγβ βθθῃ 
οὗ ἃ σγϑᾶκ ομαγδοῖθυ ἀπά ϑηξίγου ἰοὰ ὈΥ [Π6 π00}]98 οὗ ὨΪ8 Κίηρ- 
ἄοπι, ποῦς [86 ΘΟυΓΑΡρῈ ἴο Γοβἱβὺ ἐπ θα, θα  {Π|6 8[αϊθ οὗ ἷ8 ῃϑαγὲ 
ἰονγαγά8 (ὐοα νγὰβ {86 Βα π|6 ἃ8 {Πδὺ οἵ «ὁ οϊαΚίτῃ ; πκ6 {Π6 Ἰαἰέδσ, 
ἢ ἐυγηοα ποΐ ἰο {π6 πογὰ οὗ {6 Τωογὰ, “ὁ ἢ6 Βυπ) ]οα ποῖ Πΐπ- 

861 Ῥοίοσθ “ϑγθιηΐδῃ [π6 ρυορμθὶ, γῸ Βροκθ ἴο Ηἷπὶ οπὰ [89 
τοι οὗ ἴΠ6. Τωογά, Β6 αἷβδο τϑρ} θὰ ἀρσαϊηβὲ Κίηρ ΝοΌυομδά- 
ΠΘΖΖΑΡ, ΜὙ}}0 84 τηδ4θ ἷπὶ βγθαῦ ὈΥ Οοἄ, ἀπά νγἃ8 β: ἘΠ θοκοά 
84 Παράθηρα [ἷ8 μϑαγί, 80 ἐμαὶ 6 ἀϊά ποῖ ἔστη ἴο ἐπ6 Τωογὰ ἐπθ 

(οά οὗ 18γ86]" (2 ΟἸ"ν. χχχυὶ. 12 [.). Ζϑάβκιδῃ νἱτἢ Ηἷβ βασνδηΐβ 
84 [Π6 ὙΠ0Ϊ8 ῬΘΟΡΪΘ 8. β πη] Υν ἀ6]]ηθαἰθα ἴῃ 676Γ. χχχνὶϊ. 2, 
δηὰ ἘΖΟΚΙ6] (χν]. 18 8.) γϑθα καθ ἰπ ββδυρ ἴθγπηβ [18 οονθηδηῦς- 
Ὀγϑακίησ ἀηὰ ἐπουρ 688 νἱοϊαἰίοι οὗ οδἱ, 88 ἃ συίθυουβ ἐγδ1Π8- 
ϑυοϑϑίοῃ ἀραϊηβὺ {π6. 1,ογά.----Ὑ, 20. “ ἘῸΣ {Πγουρῃ {Π6 Δηροῦ οὗ 
μόνδῇ σαπηα Ἐἢ15 οἡ «6 υβα θαι πὰ «πᾶ 8}}, ἈΠῈ} Π6 οαϑὲ ἔβϑτὰ 

οαἱ ΠΌΠΙ 8 ργθϑθηοθ." ὙΠ 50 ]6οῖ ἴο ΓΤ 15 ἀπάδίοσιηϊηθά, 
δηα 18. ἴο θ6 ἀουῖνθα ἤἰοπὶ τ μδὺ ργθοθάθβ, Πδτηθγ, [μ6 θυ] -ἀοίησ 
οὔ Ζράρκιαι, ἃ5 5. ϑοῦτη. 888 ορβδγυθα δἃῃὰ 80 σουγθοΥ ἀδίογ- 
τηϊποα [Π6 56η86 : Δίοη φιοά α ἴ)60 ἐιονῖξ, υἱὲ Ζοαοίπαϑ πιαῖαι8 6886, 
804 ιιῈ Ζοάρῥῖαθ ἔοπιο, 8ὶ Βροπέϊο ἦι. ἴ, ονθαΐηνιιβ, δἰπιρίοα, α δοη-- 
δἰϊανῖλ8 ἀδροπάστι8, υϑγδιην ἑαπιθη ϑίηνμ 1)οὲ ὁοπίθηιμιθηβ δὲ ἴηι- 
»ωηῖθηβ (2 ΟἾν. χχχυΐ. 12 84.) Μογϑὲ τθω, {ιξωγιιβ σαιιδα ὁφοϊαιὲ 
Ηϊογοβοϊψηιν απ. ὙΠ τοραγὰ ἴο 1[Π6 ρΡγαβθ, ἰο οαβϑὲ τόμ [15 
βρη, σοτρ. οἢ. χνΐ!. 28. “ Απά Ζοάρκιαῃ το 6 }164 ἀραϊπιβὲ [88 
Κίηρ οἵ Βαργίοη." Ετοιῃ [Π8 νῦν ἤγϑὲ Ζϑάρκίϑῃ ἄοββ ποῖ βθθῆϊ 
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2 ΚΙΝΕΒ ΧΧΥ. 1--7. 118 

ῖο Βανβ μδά ὙΘΥΥ βίποοσθ ᾿ς πεῖοηΒ οὔ βά θ᾽ ἐο ἐπ 8 ον βσοσῃ 
ἴο Νεθαςβδάποζζασ, ΕῸΓ ποῖ Ἰοπρ' Δ[ΈοΓ [18 1ῃβυϊπείοπ ᾿πέο [ἢ 9 
οΟΒοα οὗ Κίπρ μα ἀθϑραίομιθα 8ῃ ϑιῃ 8580 ἴο ΒΟΥ ]οη (76 Γ. χχίσ. 
8)» ΒΊΟΝ, 1 τσθ τᾶν ἡπάρο ἔγοτωη [Π6 οοηέθῃηίβ οὗ [86 Ἰδἐξϑυ ἕο ἐῃ6 
6Χ1165 δηἰγτιϑίρα ὈΥ «ΓΘγϑιιϊδῃ ἰο ἐπ6 δια θαββδίογβ, σου] βου  Ϊ 
Βανθ ΔΗΥ͂ οἶμον οὐ͵ϑθοὶ ἐπᾶπ τὸ οἴθοϊ {πΠ σϑίαση οὗἩ Ἐπο86 σαυτὶθά 
ἈΥΥΆΥ ὉΥ {π6 Κίηρ οὗ ΒΑΡγΙ]οη. Αἰογνγαγάβ, ἴῃ 1Π6 ἔοατ ἢ γϑᾶΣ 
οἔὗἉ δῖ8 γτεῖρῃ, Β δ] 861} βοῦ ουῦ ἴον Βαθυ οι (9}6Γ. 11. 69), οὈνοσ ΒΥ 
στ [μ6 νῖονν οὗ το] βαβίῃρ ᾿ἱγη86}} 1Ε ροββ:0]6 ἤοτὰ [86 Ομδ!άθδῃ 
ἀδροπάθηοθ ψ Εἰ ἢ ντὰβ ἱπιροβαά ἀροπ μα. Απὰ δῇον ἢΪ8 τεΐϊαστι 
πὶ [6 ΗΠ} τππομι οὗ [π6 βᾶπθ γϑὰῦ (σοιαρ. “εγ. σχχν]. 8 στ 
ΧΧΥΙΙ. 1) ἈΡΡΘΡ δι ραββδίοσβ οὐ ἴπῃ9 Μοδθϊιθβ, Ατωτηοηΐῥθβ, 
Ὑγτίδηβ, ἃπά ᾽ ἀομῖδη8 ἰοὸ οοποἀθ πὴ Ηἷπὶ ἂῃ 4]]ᾶποθ ἴὸ 
Β.:2Κθ οἱ [Π6 Βαρυ]οπίαῃ γοκθ. Ἐαυῖμον Ζοαθκίδῃ ἐατηθά ἴὸ 
Ἐργρῖ, δῃᾷ, ἤπα]γ, πον ϑίαπάϊηρ [6 αγηΐπρ' ργϑαϊοὐϊοῃ8 οἱ 
“᾽ ογοδἢ δηα ΕἸΖΘΚΙΘ], το γίπρ οα {Π6 αἰά οὗ {8 ϑηξοιρυβίηρ 
Ῥβᾶγδοῖὶ Ηορῆγα (Αργ168), Εζεκ. συ]. 1ὅ, τονοϊ θά ἔτοπι {|| Κίησ 
οὗ Βαῦυ]οη ροσμδρβ ἰῃ {86 οἱρα οὐ θορίπηΐπρ οὗ [μ9 πίπίῃ γϑὰν 
οὗ ἢϊ5 τοῖρῃ. 

ΟἸἂρ. χχν. ΥὙν. 1---Ἴ7. Οομρ. “[6Γ. χχχῖχ. 1, 7, 8, 1]. 4---11. 
ϑἴδρο δῃὰ οοπαυοβὺ οὗ “}δγυβαίοτι ; ΗἸρ δ, οαρίαγο, ὉΠ πάϊπρ ἀπά 
οττγίηρ οὗἉ Ζοάρκίαι ἴο Βδρυίοη.---Ὗ. 1. 4.8 βοοῦ 8 Νϑθυομδά- 
Ὡ6ΖΖΑΥ τοϑοοὶνϑα {π6 ποὺ οὗ Ζβάθκια ΒΒ γϑνοὶ, μ6 σου δῖ ΠΥ τγᾶ8 
ποῖ Ἰοπρ ἴῃ τα κίηρ τη Βα ο8 οὗ τϑνθῆσθ. [Ἃἢἡ 118 ὨΪΠ0} γραν οὗ 
Ζοαοκίαἢ, οα {Π6 ἐθηῖἢ ἀΔΥ οὗἁὨ ἐμθ θη ταοπίῃ, ἢθ αὐτῖνθα δἱ 
“6 γαβαίθια τ ἢ [18 ἃσίυ, ἀπά, ὈΥ δγθοίϊηρ ἔονγουβ σουπα ἀροὰΐ 
19 οἰ γ, σοτητηθπορα {Π6 βῖθρθ, σι μῖοἢ Ἰαβίθα ἰο ἐπθ Το στ τοπίῃ 
οὗ ἴπ6 δἰθνυθῃῖ γϑᾶγ, ἀπά, {ΠΘγΘοσΘ ἃ γὙϑὰῦ δηά ἃ Βα]. Οὐομαρ. 
ΕΖοΚκ. χχὶν. 1, σβθσο [Π6 ἀδγ οἵ {Π| σογτημηθῃοθπιθηΐ οἵ ἐπ βίθρθ 
νὙγ88 ΤΥ ΥΘα] α ἴο [Π158 ργορῇῃθί ἴῃ {πΠ6 δχὶΐθ, ἀπὰ “76. χχχῖχ. 1 δῃά 
2, σι θοτΘ ἴΠ6 Ὀορίπηΐηρ ἀπά οπά οὗ ἴξ ἀγὸ βία ἰπ δοοογάδηςδ 
σΙ ἢ ΟΠῚ Ὑ υ86 84 «}6Γ. "1. 4-ῦ. Ῥυτὶπρσ [Π6 5ἴθρθ πὸ ΕἘργρ- 
[ἴδῃ Κη Ηοργα πιαγομ6α ἰο {π6 αἰά Ζεάεκία. Οἷ {Π6 ἰπὲ6}}- 
δβποθ οὗἉ {π18 ΝΘΌΌΘΠΔάποΖζαν ὈγΌΚ ἄρ τὴ 18. ἈΥΤΩΥ͂ ἔτοτι 
}6γυβαϊοπὶ ἴο τηᾶτο ἀραϊπϑὲ Εἶπι, δα ἄγον μὰ Ὀδοῖς ἴο [18 
οὐ σου ΤΥ; τ] ποὰΐ, ἰ ἀρρθδᾶτβ, πανΐπρ σΟπ19 ἴ0 ἂἃπ Θηραρθ- 
ταθπὶ τ Ὠἷπὶ (6Γ. χχχυϊ. ὅ Ε(. ; ἘΖοκ. χυἱ!. 17.)--ὰς {86 
βᾶτηθ ἐΐπηθ ὙΠ «Ἔγαβαί θα ΝΡ Δ ἄποΖΖζαυ 6180 Ὀθβίορθά {6 
ἴδποϑα οἰτἶεβ 1,Δ οἰ} ἀπὰ Αζοκαῆ, ψἢ116 411 [88 οἵαν οἷΐθβ οὔ 
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πα α} τοῦθ αἰγοθν ἰακθη (0. χχχῖν. 1.) ΟῚ ἃ ἰαίο ποσὰ 

ΟΟΟΌΣΤΙΠΡ ΟἿΪΥ ἴῃ «[6Γ. δὰ ἘΖοὶκ. ἔτοπὶ {Π|0 τοοῦ “ ϑρθοιϊατί, 
»γοθρίοσορθ, ἀδῃοίοϑ ἃ νδιοίονου, ἀπὰ βίαπάβ Π6ΓΘ 1η ἃ οοἸ]θοῖνο 
Β6η86. Το Βίρῃϊβοδίίομ δββίρπϑά ἴο 1ὲ ὈῪ ΜΙοΝ. ἀπά ἀοίβπάβα 
Ὀγ Ηἰ σὶρ οὐ “{6Γ. 11]. 4, Ἰπ6 οὐὗὨ αἰγουπινδ)]διοη, περίτειχος 
(ΧΧ.) οαπποὺ Ὀ6 οἰγμῃιο]ορίςα ΠΥ 7υϑΕ1Η6α ; δο6 (168. ἐΐ68. 1. 
880, δὰ Ηδν. οπ ΕΖεκ. Ὁ. 49 ἔ.--- παῖ Φ6γιιβαίθηι σου] βϑίαπὰ ἃ 
βίαρθ οὐ οἱρηΐθοπ πῃ η 8 18 ἐο 86 δβου] θα 1688 ἴο [π86 σοῦτα σα 
ἀπά βίγθηρὶῃ οὗἨ {Π|᾿ «ΓΘ νυ βῃι ΘΥΤΩΥ {Π8ῃ ἴο 115 οὐσῃ βίτοηρ ἔοτΠΕ- 
ςδἰϊοηΒ. ΒῸΡ ϑνϑη 1} ἴῃ [Π6 γϑπῖοναὶ οὗ {π6 μεϑὲ οὔ {π9 πδίϊοῃ 
ὉΠΑ͂ΘΥ ἀπά ΜΠῈ «ΘΒ δ ἢ ἷπ ἸΏΔΏΥ ὈΓΑΥΘ τηθη 84 δϑοαρϑά 186 
ἀσροτγίαἰϊοη ΒγῪ βϊρις ἀπὰ γα]Πθὰ ἀραῖη ἀπάον Ζεάοκίαλμι, γοῖ {16 
δον θη Κίηρσάοπι νγ8 80 γα Κοηθά Υ {π6 οδρ νυ ἐπαῦ 16 σου]ά 
ὩΘΝΟΡ Πᾶν γοϑιϑίθα {πΠ6 ΟΠ αἰ ἄθδῃ ἀγτηγ, δά ἴῦ ποὲ ἔουπα 118 
δτοαίοϑὺ ργοΐθοιίοι ἴῃ [Π6 βίγοηρ γγ8}18 οὐ “} ϑγιβα] θη, νυ Βῖ ἢ. νγα8 
Του θα ὀνθὴ ὈΥ 118 βἰἐμδϊίΐοη. ὙΤγαδίϊηρ {πογοῖο Ζθάβἰκῖα]}) 8150 
ὅϑνθ Ὡο Π66ἀ ἰο ἴῃ τορϑδίθα δἀτηοη οη8 οὗ {6 ργορ δὲ γθπαίδ ἢ 
ἴο 856 )ὸ ἢ Ϊπ1861}8 ὙΠ ΠΪ8. οαρίζα] ἀπά 8 ρθορ]6 ἔγοπι. ἱπον 8016 
ἀοδισποίίοι ΒΥ βυττοπάοσίπρ ἰο ΝΟ Ομ ἀποζζαν (οομιρ. δ 6. χχὶ. 
ΧΧΧΥΪΙ., ἃπΠ4 χχχν].}, Ὀαΐ Ρυβῃ θα τηδεζογβ ἴο Θχ γθυ ΕΥ, ἈΠῸ] [ἢ 6 
ΤἈταΐπθ 850 ργθυ δι !ϑα {Πα 1 σᾷνβ οσοαβίοῃ [0 ἱΠΠ ΠΙΆ Π 866 168 οὔ αἴγο- 
ΟἿἿΥ (οορ. ω8πι. 11. 20---22, ἱν. 9, 10) ἀπά [Π6 νγ8 1158 σγοῦθ ὈΣΌΚΟΠ 
{πγουρῆε ὈΥ ἴπ6 Ὀοβίαροσβ ΤΊ ργθνδίθμοθ οὗ {Π6 [ἈΠῚ1Π6 18 ΠΠΘ ἢ 
τἰοποά ποῖ φμοά ργορίεν'" θαι ποτ αρίμϑ8 γμἰξ απιρἴζι8 ρορυῖι8 αὐ ν6- 
δἰδίοηάμηι (5. Θοἤτη. δηα οὐ 615), θὰ ἐ ἴῃ ΤΟ Κθη οὗἩ ἔμ8 ἐγατῃ οὗ [ῃ6 
Ῥτορ θεῖς ἃππουποθιηθηΐβ, [μον. χχνὶ. 29 ; Τοῦ. Χχνῆ!, ὅ8---δ7 ; 
6Γ. χν. 2 ἢ, χχυὶ 18; Εζοκ. ἴν. 16 ἢ, οἷς.---Ὗ. 4. Τὰ τ1Ἀ86 Ῥορίη- 
πίπρ [86 ἐαἴθ οὔ [Π6 τροπῇ 8 τγαπθϊηρ; ΟΥ̓ ΔΠ ΕΥΤῸΓ Οὗ {ΓΔΠΒΟΣ ΡΟΝ 
{1π6 σον 8 ΨΈΣΠ [μ|8Ρ} (ον. 1. 6) πᾶνϑ (]Π|6ῃ οὐξ. ΡΟ ΊΩΝ 

Ὑνν {πὲ 15, {π6 γγ8}}5 σσοσα ὈΓΌΚΘη ἐΠΥΟΌΡἪ ὈΥ [Π6 Θηθιαυ, 50 

Ὁπᾶῦ [Π6Υ Θπίογθα ὑπο οἷἵγ. ΕὙοῖὰ {Π6 ἀοία!]θα ἀοβουρίοη οὗ 
118 Ἰγγαρθοι ἰπῖο [Π6 οἰἐγ, “6. χχχῖχ. 8--ῦ, [6 ἀρρϑαγβ ὑπαὶ 1ῃ6 
ΟΠ ιαϊάθαῃβ θαγβύ {πγοῦρὶι {Π16 νγ8}18 οὐ [Π|6 Ἰοντοσ οἰἐγ, ἐπ βθοοπὰ 
Μγ4Ὰ}1 Ὀ0}10 Ὀγ ἩθΖοκίαῃ ἀπὰ Μαπδββθὴ (2 ΟἿ. χχχῖὶ. ὅ, δπά 
ΧΧΧΊΙ, 14) ἀπά οοοαρίθα [Π6 ᾿ΟΥῸΙ οἷν (ΣΦΙ ΣΧΧΙΙ. 14): [ῸΓ 

1μ6 ΟΒδ!άθδῃ δοιηπιδηογ8 αἴον {Π|8 ἰνιτιρείοη ροβίθα ἐποηβοῖναθ 
δὲ [86 τη! 44}6 σαίθ, γ ΒΙοἢ δὲ 4}} θυθῃ!β νγαϑ ἴῃ 16 γγ18}} Βορδγϑίηρ' 
[886 ἌΡΡΘΥΡ οἰ, οὐ Ζίοπμ, ΑΌπι {1Π|6 Ιοντὸσ οἷἐγ, δῃηᾶ ἑογιαθα τη 

ἢ 
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ΘπέΆποθ ἔγοπι (π6 ἰαὐξθ ἴο ἰῃ6 ΤὈγπιου (οοπῖρ. Βοϑθητα. Ὀ]Ρ]. 

ΑΙΕΚ. ἢ. 2, ρ. 222.) ὙΥ̓́Βδη Ζοαοκίδῃ βαν ἔμ 6πὶ μθγΘ ἢ6 τηϑάθ 
}ιῖ8 Θθοαρ8 Ὑἱ! ἢ Η158 ἸΓΟΟρ8 Ὁ ηἰρηῦ οα [16 νὰν Τπγοαρὶ [ῃ6 ρσαίθ 
θεύπθθῃ [Π6 ἔνγο νγ8}18 ὈῪ 1ῃ6 Εἰηρ᾿Β σαγάθη, ἀπά Ηθὰ ἰο ἐπ ρ]αίῃ, 
Βα γᾶϑ ραγβαθά ὈΥ̓ ἐδ ΟΠ ΔΙ άθδπβ ἀμ ονογίακθη ἴῃ 86 Ρ]α1 8 
οἵ δουίομιο, γνΒ 116 18. ψ ]1016 ἀΥτῚγ τταβ8 βοδεςοσθα ἤτοτ Ὠἷπ (νυν. 4, 
δ)» ΘΧΔΟΙΪΎ 88 ΕΖοΚῖοὶ (χὶϊ. 12 84.) πὰ Όγθβθθη ἴῃ [πὸ βρί τῖῦ. 
ῬτΟΌΔΡΙΥ ἐπ ταρίομ ἀρουΐ {πο ραῖο {γοαρῇ νοὶ Ζράρκίδι ἢ6ά, 
νὰ 1658 ΘΔΓΘΙΆΠΥ τγαϊο θα Ὀγ [π6 ΟΠ ] άθδη8, 8ο {πᾶὶ μ6 ροΐ οὔ, 
Δ Πα γγ88 ΟὨ]Υ οὐθυίακϑθη δηᾶ ἐδρίπγοά ὈΥ {π6 ραγϑαίηρ ΟΠ] ἀθαηβ 
8016 1 1165 ἔγοιη «ογυβαίθῃ. ΤῈ6 ἀϊβίαποθ ἔγοπὶ «6 Γ βάθη ἴῸ 
Αταρα ἰβ σθοκοηβά δὲ ἔνθ ποὰγβ (ΒΟ. ". Ρ. ὅ86.) [Ιῃ ΟἿ ἰοχὶ 
{π6 νοῦ 18 νγαηιΐηρ ἴῃ [Π6 βΒθῃΐθῃοθ “)ὴ ΣΟΓΙΟΩΣΙ ΠΑΤΩΚΡΙ, 

Δῃ4 {π6 γαυῖουβ αἰἰθιηρίβ οὐ [86 ο]14 οχροβίζουβ ἴο οχρίαίπ 16 ὉΥ͂ 
στδτητηδίοαὶ 6] Ρ868 ῬγΌυΘ ἰ0ὸ Ὀ6 80 ἔογοθὰ {παὶ ψγὸ τησϑῦ Ἀ6 ΓΘ 
4͵580 βΒΈρροβθ βοιηθίῃϊησ ἀγορρϑά οἂέ οὗ {με ἰδαχί. [ἡ «716γ. ἢ. 7 
Δηὰ χχχῖχ, 4 βίαπά ἐπθ ὑγογάβ ὝΨΥΤΟ ἸΝΝΡῚ ἸΓΤῚΞ᾽ οὗ σῖοΒ 

ἴπ6 ὁπ6 ὙΘΥΡ δἱ ᾿ϑαϑὲ τηπϑὺ [ιᾶγθ οὐἹρίπα!]υ βίοοά μθσθ. ἹΓΓΤῚ 

Ὁ [06 ψᾺΥ Ὑ ἴοι 164 ΤὨγοῦρἢ {86 ραίθ. ΤῈ βιυααίῖομ οὗ 

Τ1Π6 ραΐο Ὀδίνγθθῃ [86 ἔνγὸ νγᾺ}15 ἰδ ΤΊοτΘ ἜΧΘ  ΪΎ ἀοβπϑα Ὁ 

ἼΡΩΠ ὩΣ ὙΝ. Το Κίπρ᾽β σαγάθη 1Δγ, δοοουάϊηρ ἰο ΝΆ. 

ἴ. 15, δὲ [μ6 ρο0] οὗ δ΄]οαπι, ἐπαὶ 18, δὲ {π6 πιοπίῃ οὗ {μ9 Τυτο- 
Ρώοῃ ; οοταρ. ΒΡ. 11. ρ. 142 ΗΕ (ΟὙΟμβθαπ ΠΕ ἃ ἀουθ]θ τ ).8}} 
τηπιϑὺ ἤθτ6 πᾶν θατγθά [ῃ9 ϑῃίγαποθ ἱπίο {Π0 ρἴϑῃ βϑίνθθῃ [ἢ 
βου Πθαϑὲ ΟΟονμο οὗ Ζίομ ἀπά (89 βοιίμογῃ ροϊπὶ οὗ Ορβ6},} 

ΤᾺ {γ8ο6 οὗ [μ6 ουἱοττηοβέ οὗὨ ἐμι686 ἔγγο γ78118 Ἀρρθ818 (ο΄ μ6 5.1} ὁχ- 
ἰδηΐ ἰπ (μ0 “ταᾶθ ρίαν τ οἷα ὉΓΌΒ868 86 τηοῦθ οὗἩ [μ6 Τ τορου; 
ὁπ διροππᾶ ἢαγὰ ὈΥ (86 οἰ ταυ] ΡΘΥΤΥ ἰγθ6 τ αἱ ἢ τππᾶγκ {μ6 ἐγαάτοπδὶ 
βροὺ οὗ 18818}}᾽8 τηδυίγγάοτα " (Β0}. 11. Ρ. 147, δηᾷ 1. Ρ. 884), νύ {86 
ἴπποῦ γ78}1 ρϑυμδρβ πσϑπί ονοῦ ἤτοπὶ Ζίοη ἰο ΟΡΒ6Ϊ, ἀϊγθοῖ]ν θϑῖουν (μ6 
Ῥ0Ὸ] οὗ 5΄ίοδα. Βοίνγαοῃ {8680 ἐνγο, 8118 {ποῖ ὰ8 ἴῃ Η 6 Ζο 8 ἢ Β 
{1π|6 ἃ ΓΤ ΒοσΟἾΓ, ΤΡ (18. χχῖϊ. 11), ον 86 τυδίοσ. οὗ {μ6 οἱᾶ ροοϊ, 

{δαὐ ἴΒ, ἐ86 8ο-ο}1164 Ῥοοὶ οὗ Κ,Ποδτα, [μ6 ροβιἐΐου οὗ τ᾿ μῖο ἴῃ 411 ὑσο- 
ΒΑΌΠΙΥ 18 8611} ἐο Ὀ6 ἕοαπᾶ ἴπ {μ6 Ῥαβὶπ δθουθ (μ6 δίογθ- τπιθπίϊοποᾶ 
τποοπηᾶ, ᾿ΥΒΙΟΝ. 18 ΠΟῪ δαϊγαϊθα 88 8 ραγάθῃ, δπὰ ὙὮΘΓΘ ἐστ ΟΥ]Υ, 86- 
φογάϊηρ᾽ ἐο {6 δοοοιπίβ οὗ ἐπ οἷα ἐγϑυθ]ογ8, γγ88 ἃ ἰδυρθ οο]]θοίου οὗ 
πδίον (ἘΟΌ. 1. Ρ. 147.) Τιῖΐβ Ο, Τμοηΐὰβ μδ8 βῆονῃ τὴ ἃ Βἰρα 
ἄορτοθ οὗ ουϊάθποθ ἴῃ μἷβ ἰϑασηδὰ ἰγθαίϊβο οι ἐμ6 ἐοτηββ οὗ {π6 Κίπρβ οὗ 
δαάδιι, τὶ ἃ ραπ οἵ Ψογαβα πὶ, ἱπ ΠΙρΡΘΗΒ Ζο ἐβοῦγ. ἢ, Ὠἰδίοσ. ΤΊΘΟ], 

ΥΟΙ,. 11. Μμ 
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τὨγοῦρ [Π6 ραία οὗ νηβίοι Ζοάοκίαϊι ἐβοαρθὰά. Τὸ Ἐκ 189 βὰδ- 

76εἰ ἩΡοσι 18. ηπηρσ, ΜΠ ΟΝ ΔρροᾶσΒ ἔγοτα [π6 οοπποοξίοι. 

ΤΆΣ ΤΥ {86 τΑΥ ἰοναγά [Π6 ρ]απ. ΤΣ ἀδποῖββ ἴῃ {ΠῸ 

Οἷά δεβίαίηθπε ἐπῸ δτοαῖ ῥ᾽ ΑΙ ΟΥ ὙΔ|]6 δ ΟΝ οχίοπάθα ἔτοπι 
ἴι6 868 οὗ ΤΊ ογίαβ ἰο {πὸ Πεδά 8368, ἀπὰ τῆϑθησθ ἴο {86 μοδά οὗ 
10 ΕἸαπίῖς Οα] ἢ, ἀπά ἴῃ ἐπ τορίοη οὗ (86 Πεδά ὅθα θὰ 
Φουῦίομο δχραπάθαά ἰο {μ6 στϑαὶ Ὀγθϑάτῃ οὐἉ δἴθνυθῃ οὐ ἔνγοῖγθ τὰ1168 
(Βο5. 11. Ρ. 4561, οοταρ. Ρ. ὅ86), 8ο {μαἰ ποῦὸ 1Π6 ρατί οὔ ἰ δἰτιαΐδαά 
νγοϑὲ οὔ πὸ «ογάδηῃ θογο {π6 πδπιθ οὗ Αὐθοῦ οὗ “6γῖσμο (08. ἱν. 
18, ν. 10 οἰς.), ἔμ8 ϑαβίθυηι ραγὶ {πὲ οὗ Αὐθοῖ οὗ Μοὰῦ (Νυτι. 

χχῇ. 1; Τρϑαῖ, χχχῖν. 1, 8.) Αὖὐ ρῥγοβθηὶ (89 ο]4 πᾶπιθ ΠΡΟ 

ΤΟΠΙΔΙΏΒ ΟὨΪΥ ἰῃ {π6 Βοιίμθυη ΒΑ] οὗ [μ]8 ἀσργθββίομ ἔτοτὰ [86 
Ποδὰ ὅθε ἰο ἐμ ΕἸδηϊίς ΟἹ; [86 πονίμοση ραγί, {πτοῦρἢ 
ψ ΒΙΟἢ [86 “ογάδη ἤἥονβ, ἔτοπι {π6 ὅθε οὗἩ (1411166 ἴο 6 Τεδά ὅθ8 

18. (8 }164 δ οἰ αλον; οοταρ. (168. ἐἦ68. 11. 1066, Ἡθηρβίθηρ. ἀ. 

668}. Β1]. ρ. 227 Εν, ἀπά ΒΡ. Ραὶ]. 11]. ρ. 158 ΕἾ τὶ. ρ. 498 Εἰ, δ8ὅ 
ΠΕ, οἱο.--ΜΓ. 6. Ζοάοκία, βοϊζθά ὈγΥ {86 ΟΒ δ] άβθδῃβ, 18 Ὀὑγουρε ἴο 
18ο Κίηρ οἵ ΒΑΌΎ]οη αἱ ΒΙΙ δι ἀπα ἔμοσο Ἰααροά, Αοοογάϊηρ ἰο 
νυ. 1 Νουα δ ἀῃθζζαῦ δα ρΘΥβοη Δ] Υ ορθηθά {Π6 βαρ οὗ εγὰ- 
ΒΆ]Θ Τὴ ; Β ὈΒΘα ΘΠ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ΡΟΓΠΔΡ8 δου Βανίηρ τ}ρθ]]θὰ 189 
ἘρΥΡ ΙΔ Π8 πιδιομϊηρ' ἴο ἔμ6 το] οὐὗὨ [86 Ῥοϑιθρβά οἱδυ, ῃ6 δοΐὰ- 
τα θα ἴο Ηἷ8 σΘΠΘΓΆ]Β ἔΠ6 ργοβθουθίοη οὔ ἐμ Ἰοηρ ῥσχοίγδοίϑα βῖβρθ, 
απἀ γϑῦγο μ:π1861} το ΕΠ Ό]4} ἴα Π6 Ιαπά οὗ Ηδιηδίῃ (οοΏρ. οα 
ΧΧΊΙ, 88), ἔτοτα ψΒΙοἢ [6 ἀϊγθοῖθα (ῃθ στ ιο]θ Ορθσϑ ϊοῃβ οὗ 1Π8 
ὙΔΓ. ὍΡΩΝ ὩΒΌ Ὁ ἼΞῚ 18 ῬΓΟΡΟΥΪΥ ἰ0 Θηραρθ ἰπ ἃ Ἰανβαϊῖ 

ὙΠ ἢ ΔΩ͂ ὁπ6, ἐπ6πι, ἰο μθδι' ἀπά )υᾶρθ ΔΩΥ͂ 0Π6. ΤῊ ῥσορβϑὲ 
“}ογθπιίδ!ι Αἰ τ γ5 1868 186 Ρ] ΓΑ] ΘΕ Ὁ ἴῃ [Π18 ῬΈΓαβ6, ΘΟΏΡ. ἷ. 

10, ἴν. 12, χχχῖχ. ὅ, δὰ ἢ". 9.--Ιηβιοδα οὗ ἐΠ6 Ρίαγα! Ὑ ΣΤῊ 

βία μἊ8 ἴῃ «6. Χχχίχ, ὅ, δπὰ [1], 9, [86 βἰπρ. ὝΣΤῊ “86 (89 

κίηρ οἵ Βδῦυ]οη) ξϑγθ ἡπάρσταθπὲ ἀροπ Πΐπὶ ;Ὁἢ 80 αἷ8ο ἴῃ 186 
ΟΠ]ονίηρ σϑσβθ ὑπ 6 βίῃηρ. ὩΓΤῚ ἴον ΓΙ. -Υ. 1. Τὸ )πάρ- 

τηθηΐ ῥρβεβθα ἀπά ἱπητηθα αι εὶν δχθουίθα ἀροη Ζοάοκίαμ τγαβ 186 
τὶ θοῦ ΓΕΘΟΙΏΡΘΗΒΘ [ῸΣ Ειἷ8 ὈΥΘΘΟΙ οὗ οδίἢ ἀπά ἀϊβγοραγὰ οὗ [89 

1844, ρατί ἱ. Ρ. 19 δ. τ ΒΊΟΝ ππίουιππδίθὶυ ΟὨ]Ὺ Οδιιθ ἀπο Τὰν ΘΥ6 
σθη {86 ρτθδίον ναὶ οὗ {πῖ8 γγουῖς γὰ8 Ὀγϊαἰθαᾶ, βὸ ὑμδὶ 1 οοαϊά ποὶ 
ΒΟΟΏΘΙ τοῖον ἴο 16, 



2 ΚΙΝΟΒ ΧΧΥ. 8---21. 1179 

ἄδοτθθ οὗ {πῸ Του δηποιποθά ἰο πΐπὶ ὈΥ «Φ΄θγθπιδὴ ἀαγίπρ' τ 6 
εἰθρθ, ὑμδὲ μ6, ὈΥ͂ ἃ γο] αΠ ΑΣΥῪ ΒΌΓΓΘηἀ6Γ ἰο ἐμ6 Ομ ἀθαηβ, υγου]ά 
δΆγ6 ποῦ ΟὨΪΥ ΗΒ 16 Βαϊ αἰδο “θγιβαϊθπι ἔγοπι ἀοβιγαοίίοῃ, θαΐ 
ὈΥ [16 ΘΟΠΕΓΑΓΥ͂ ΘΟαγ86 σου ϊά ργθραῦθ ἢ} ταοϑὲ ἱρῃουημϊηῖοα8 ταΐῃ 
ΤῸΓ Ηἰπι5616. Ηϊ8 οσγῃ, ἔπ οἱἐγ, ἀπ 4 ἐμ6 γγ 8016 ῥρθορῖθ ; δοῃῃρ. «76Γ. 
ΧΧΧΥΊΝ. 117 Εἰ, χχχίϊ. ὅ, χχχίν. 8 8᾿.-- -Ηἴ8 βοη8, γο, ΔΙ ΠΟα ἢ ποὶ 
ταθηϊοπρα ἴῃ {116 ουθροῖηρ παυτδίϊνθ, μα γοί ἤθά τῖθῃ Ὠΐτι δπά 
θθθῃ 86ἰζϑά, 1ΠἸκουνῖβα, δοοογάϊηρ ἴο «{{6γ. χχσχίσ. 6, δπά 11}, 10, 41} 
[86 ποῦ]68 ἀῃὰ ῥγΐποθβ οἵ Ψυάδῃ γγϑῦο 8]αὶπ Ὀθέογθ 18 Θυθ8; 
{βοσθαροῃ 6 ᾿ἰπηβο! ἢ γγαὰ8 ὉΠ πἀθ4, Ῥουπὰ σῖθῃ ἔπο οἰαἰηβ οὗ 
Ὀγαβ8, δα οαιτῖθά ἐο ΒΑΌΎ]ΟΠ, τ ΠοΓῸ, δοοογάϊηρσ ἴο «767. ἢ. 11, 
μὸ τοιπδῖ Π6α ἴῃ ρυΐβοη {111 ἐπ ἀδγ οἱὗἩ 8 ἀβθαίῃ, κοὸ ἐμαὶ ἢ οᾶπιθ 
ἴο ΒΑΡΎ ]οη, ἃ5 ΕἸΖΟΚΙ6] χιὶ. 18 μά ργοάϊοϊθά, μαὶ ἀϊὰ ποῖ 8866 
[Π0 Ἰαπ4, δπὰ ἔμοῖθ ἀϊθά. ΒΙ:πάϊηρ βθθηβ ο μᾶνθ ὕθθῃ 8 
υδια] ρα ηἰβῃπιθηῦ τἰἢ π6 ΒΑΡ ]ομΐδη8 88 ἢ [μ6 Ῥογβίδῃβ 
(οορ. Ηδγοά. νυἱῖ. 18, αμὰ Βγίββοῃ. 44 γοσίο ον. ργίπο. Ρ. 89), 
ΜΠΘΓΟ 10 18 81}}} ᾿πβΗ]ο θα οἢ [Π6 ῥσΐποθβ γιὸ ῦθ ἀθοϊαγθά ἴο μανθ 
ἰοσίοἰθ4 1πὸ6 τῖρμξ ἴο [π6 ἔβτομθ, οορ. Οασγάϊῃη ἱπ Ποβθητα. 
Δ. α. Ν. Μογροηὶ. ἢϊ, Ρ. 2560 8..---ϑαπιβοη αἰ8ο νγὰβ ὉΠ πάἀ θά ὈῪ 
[μ0 ῬμΠΠβεῖπ68, πάρ. χχὶ. 16. 

γν. 8---21. Οομρ. 91. χχχῖχ. 8---10, δπὰ 11}. 12---27, Βαχη- 
ἰῃρ οὗ ἐμ6 ἰθιιρὶθ δῃά ἐπ οἰ ἐγ, 8δη4 ταζίῃρ; οὔ 118 νγ4]15, νν. 8--- 

10; τϑιιουαὶ οὗ [86 ρϑορὶθ οχοθρί ἐμ Ἰονγοϑὺ ρορυΐδοο, νυ. 11 
Δη 12; ἀοβίγαοίίοη οὗἨ ἐ!6 στϑαὶ ὈγΆΖΘη Ὑ6886}8 οὐ [816 ἐθιῃρ]θ, 
δῃἃ σϑηοναὶ οὗ {Π0 ὈγΌΚΘη τηθίδα], ἐορϑίμον τ ἱεπ [86 τοσηαϊπίησ 
014 δηὰ β|1νϑ γ6888618, συ. 18---17; ὀχϑουθίοῃ οὐἩ ποσθ οδρίϊνϑϑ 
αὖ ΒΙΒΙΔΉ, νυν. 18---21.---. 8. Τηδίοδα οὗ ““οῃ [Π βθυθῃίῃ ἀδν" 
Βίδη 48 ἴῃ «[6Γ. 111, 12 “οη 186 ἰθηίῃ ἀΔΥ οὗὁ {μ6 τηοηί!. Τῖ8 
ἀϊβογθποθ πιΔῪ δ 811 θυθηΐβ δ6 ϑχρί αἰπϑὰ τ] {116 ὁ] ἱπίονργοίοιβ 
ὉΥ ἴδ6 Ῥαγηΐηρ οὗὨ ἐπ6 οἰξγ ᾿ἰαβίέϊπρ' βουδσαὰὶ ἄδυβ, 8ὸ ἐπαὲ τῃ9 
ΒΘΥΘΏΪΗ ΟΥ (ῃ6 θη ἀΑΥ πιρηῦ 6 παιπχθᾶ, δοοοσζάϊηρ 88 ἐΠ8 
δορί πηΐπρ' οὐ Θῃα νγᾶ8 βῥαίθα, 41] οὐδ αἰξθιηρίβ δ τϑοοποι ία- 
ἴοπ ἀτὸ αππαίαγαὶ. Βαΐ 48 Βοπ10 οἵδ ἀἰ βθγθποθβ οὐ [158 Κἰπά, 
88 Υ. 17 ἴπτϑ6 οὐδ 8 ἔῸγ ἔνθ οὐδ 8 (760. 11].. 22), ἀπᾶ ἔγθ τηϑῃ 
(νυ. 19) ἴον βϑύθῆ πιθὰ (76γ. 111. 25), ὀσουγ, τγθ οδπ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
Ἔχρίαἷῃ ἔμθπὶ οἰ μουυγῖβθ ἔμ8π 88 Βανίπρ οτἱρίπαίθά ἔγοπι [ἢ 6 
Θχομδηρο οὗ {86 Ἰοἰΐθυβ οὐὔὨἩ ἐμ οἱἃ δἱρίιαθϑὶ υϑϑά 88 παγαθγαὶβ, 
ὙΠΟΤΘΌΥ, Βουγουϑῦ, ἰῃ (886 Ηγβὺ ἀπ βθοομά οδβθ ἰξ πιαδὲ γϑηηδίῃ 
ππἀοοϊ οα, νγβῖοῖι ἑοχὲ οοπίαϊῃϑ [η6 οστοσ.---ΤῊΘ ἈΠΡΕΞΗΗΣ γοαῦ 

Μ 
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οὗ Νεοθαοπδάπθζζαι 8 ἐπ8 δἰθνθηίῃ οἵ Ζϑαάθκία!, οοπιρ. ου χχίν. 
8.---Νρδυζαγαάδη ἸΩ» δοοογάΐπρ ἴο {πΠ6 οχρίαπαίΐοι οὗ 

Οὐββθηΐαβ, Μίονουὶἑ ἄμα ἀοηιΐπιιδ, .6.) σε Μονοιγίνδ γαυοὲ (ἐδι68. 1. 
889.) ὈΥΤΤΞΘ Δ ΡΓΟΡΟΥΙΥ ῥξαῤῥιοίνα σαγπύδουηι, μι οαρίδϊη οἵ 

Ὧδ6 Βοάγ-ρυιατα διποηρ ἴῃ9 ΒΑΡΥ]οπΐδη8 δηα Εἰργρίϊαπβ (εῃ. 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 86, 89, ο(ς.), ὁπ. ΒοΙΏ, 88 ὁπ {π6 ΟἸΠθγοι ἰΐοϑ μὰ Ῥοῖο- 
{π|068 ἀπάον {π6 1βγδϑ Εἴ8ῃ Κίηρϑ, ἐμ6 δχϑοιέϊομ οὐ (π6 βθῃΐθῃοθ 
9. ΟΥ̓ πιῖπ4}8 ἀθνοϊνϑά, βὸ9 δῦουθ Ρ. 80.---Νορυζατδάαπ μα ποῖ 
ἴδκϑη ρατὶ ἱπ [Π6 οοπαποβὲ οὔ Φϑγαβαίθμι (οομρ. “6. χχχίχ. 8), 
θυΐ γγὰβ ογάογθα (0 «θυ βα θμι δον (Π6 ῥραηϊβμτηθπὶ οὐ Ζβάθκίδῃ 
ἰο εἴξεοί {Π6 ἀεβιγαοίίοη οὗ (89 οἶξγ, {π6 τϑίιοναὶ οὗ ἐπ σϑιηδϊπίῃρ 
ῬΘΟρΪθ, δῃὰ (86 φρροϊπεηθηΐ οὐὗἁὨ ἃ ΘΌΥΕΙΠΟΥ ΟΥ̓́Θ ἔΠο86 ἼΟ τὸ- 
τηδί θα ἴῃ {π6 ἰαπά, Τηδίοδά οὗ ΡῸ βίδη 48 ἴῃ «Γ61. ν. 12 ΤῸΝ 

ΡΟ ΣΡ ψπουΐ ὝΨ π πίοι ἰ8. ποὺ ΘΔΒΠῪ οπητ θα ἴῃ ΡΓΌΒ6. 

Τὴθ ΕῚ ῬὈθίοτθ οὐ ἢ ἴῃ 9561. 18 Πογ6 ομηϊξεθα 88 Θδβ! τηϊβαπάθγ- 

δἰοοά. - Ηιϊσὶσ οοπηθοίβ ἴδ τ ΠΝ ΝΞ» ὙΠΟ 18 ΒΟΔΥΌΘΙΥ. οογτοοί.--- 

Ὑ. 9. Το Ἰαϑὲ νγογάβ, “" απά ΘΥΕΙΥ͂ δτοαῦ μουβα (ΡΥΟΡΘΣΙΥ ΘΥΘΥΥ͂ 
βτθαῦ τδπ᾿Β Βου86) Ὀαττθά ἢθ ὙΠ} ἢγθ,᾽ Βοῦγθ ἴο ἀθῆπο πιοῦθ 
ΒΙΓΙΟΙΙΥ ἡ ΡΉΧ ΓΜ’ ποὶ 411 Ποιι868 ἰο [Π6 νοῦν ἰδβὲ, θαξ οπἱν στϑαΐ 

ΒοῦΒ68 γγογ δατηθα ον. [ἡ ν. 10 3 ἰ8 τνδμεϊηρ ΒΘίΌσΘ ΣΎ ΓῚ 
88 Ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ [Π6 8686, ΔΠ4 χη ὈΘΌΓΘ ἥ 5. (ὅ6ζ. 111,14), 
ὙΠ] οἷν οαπι ΟΠ]Υ 6 Ομ ἐἑοὰ ΠΥ 81 ΘΥΤῸΓ οὗ [6 Ρ6Π; 88 “3 γγ8- ὮΝ 

ὙΠ ποαὶ πν ν᾿ ἢ, ΟΣ ἀ8. πὸ 86086.----Ὗ΄ 11. “3 ὈΥΡΕ 31» «ἔῃ 

ἀθβογίοιβ ΨὯο τγαπὲ ΟΥΘῚ ἰο ἐδ κίπρ οὗ Βαῦγ]ου. ὕπάον ἐμὸ 
ΌΤΙ ΣΡ ΔΝ 189. (8111) τϑπιαϊπίηρ του ϊπ4θ. ἀτὸ Ἱποϊαἀθὰ 

16 γνγο βοίοσο ταθηϊϊομιθά οἰδθθ68 οὔ μι ΡΘΟρΙ]Θ ὑμπαΐ τγθῖθ Ἰοβ. 
Ιη 4κ. 11]. 1ὅ βιαπά ΤΩΝ ἰῃβίοδα οὗ ἡθῖπῃν νβῖ οι ΗΠΙΖίρ οχ- 

ῬΙαἰπβ [ογθιηδῃ οὐ σογκβ δοοογάϊηρ ἴο Ῥτον. υἱῖ. 80, ἀπά υπᾶογ- 
βδ 45 ΤΒΘΓΘΟΥ͂ ἔπι ἔνγο ο[ 5868 ὩΎΓΙῚ ἃπά ΟΘΣ (Σχίν. 14---16). 

ὙΘΥΥ ἱπλρτΌ 8016. ΕΌΓΡ δυρῃ 1 ἴμο Βοδίοροά οἷ ποράϑα 1Π|686 
ορογαϊῖνθθ, ἀπα οϑγίαίη]γ μα ἔμ6πι, γϑὲ 8.1 ΠΟῪ ἅτ ποὲ Βθτθ 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ τηθπθϊοη θα, 88. 768 Ρϑγοεῖγθ ἔτομι «791. χχσίν. 9. ΠΝ 

158 ῬΘΙΏΔΡΒ ΟἸΪΥ͂ ἈΠΟΙΠΘΙ ἔΌΥΤα ΤῸ γὍγν οομρ. (168. ἐΐθ8. 1. 116. 

Το ἱπιροτΐ οὗ {8 νϑύβθ 18 τ γ οΥ οΣ" Πἰτηϊ θα ὈΥ ν. 12, δοοοσάϊῃσ 
ἴο ψῃῖο Νεραζαγδάδῃ 4 ποῖ ΟΑΥΤῪ ΑἸΤΔΥ [Π6 ῬΘΟρΪθ ἴο {110 1αβὲ 
ταϑῃ, Βαϊ ἰοΐῃ οὗ (86 Ἰονσϑϑὲ οὔ {π6 ρϑορὶθ ἰο᾿ θῸ νἤηθ ἀγἤβββθῖβ δηᾷ 

ρος μι ον εκ σποοοςἔορἕ«ἔοὦὁΕτεοἔοὺμἐμἐμμμἔπσμοἘἐοέὁἜνρεοιοὁ ἐν. πε ποτ 

ΠΣ ἐν πω τῶ ἀπ τ ν,- ἄρ τ να, ΒΥ; κε ρττ, μὰς Ἡντιδαν γυνή Ἂν πὰς τ ων κα πιν 
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Βυβθαπάπηθη. ΝΠ πρπ -- γὰῊπ ῸΝΨ τρη ΘΟΙΏΡ. χχῖν. 14, 

Τὴ ἔστη πῦρ, ὅν. 11,16 18. ἃ Ῥυτα] ἢ δὴ αρδίγδος βρη ῆ- 

οδἰΐοη. ΕῸΣ ὈΞᾺ ἴγοτῃη ᾿)Ὰ ϑθσυδέ, 8ρ66. αγαυὶξ, ἴπ6 ᾿Κογΐ ἢὰδ 

ὈΔΡ" [ὸγ ἊΣ δοσογάϊηρ, ἴο 91. 111. 16 σῖἢ [86 βᾶπιθ τηθδηΐηρ.--- 

γν. 18--17. Ο(ὐοποσγπίηρ ἴμ6 Ὀσάζθῃ Ρ1 1165 ἴῃ [Π6 ἐθπιρ!θ ὈγΌΚαπ 
ὉΡ Ὁ 116 ΟΠαϊάθαῃβ, {Π6 Ὀγάζθῃ Ὀᾶβ868 [ὉΓ {Π6 Ἰανϑβ δπά {Π6 
ὈγάΖΘ 868, φοτηρατο οι 1 ΚΙ. νῇ..15δ Κ΄. ἀθογθ ρ. 101 δ ΤῊ 
ἀρβουρείοη 18 ὈΥγΙθῸ ἴῃ ΟὟΓ ἰοχὺ (μδῃ ἴῃ “61. 1Π|. 17--28. 
Ϊῃ γ. 14 ἀγϑ ουνἐ θα [Π6 στοαίου δηα 8η181161 Ὀσᾶζθῃ ἀ15}108 ΤΡ 

ἀπ ΓῚΒ9 ΤΘααΪβι.6 [ῸΓ [ἢ ΒουΎ 166 δὲ {Π6 αν οὗ Βαγης-οὔουίηρ, 

ΘΟΠΊΡ. δον. 1. 18. [ἢ ν. 15 οὗ {868 ϑο]ἃ ἀπά 5Β||νϑι νθ888]8, 
ΟὨΪΥ 5}. ἤσθρδῃβ ἂπά ΤΡ" νγαίουΐηρ ροβ ΟΥὁἹ ἀἴ8[ι.68 δ16 

ταθηϊοπιο4, ἴῃ 46. 111. 19, Ῥ6581465 ἴῃ 656, ἄνα ΟΥῈΣ Ὡδπι68 οὗ βίτηϊ- 
Ἰὰν νββ8615. [Ι͂ἢ σ. 16 βαρροθιμθπίδυυ χϑίθυθηςθ 18 τηϑᾶθ ἰο ἐῃ6 
ἀπνγεῖρῃ θα Δραπάδῃοο οὗ (π6 Ὀγα88 οἵ ἔμοβθ σγϑαὶ γθ886]8, δηᾺ ἴῃ 
γ. 17 ἴο {π6 οἰαβοτγαίθ ὑγνουκιμαηβὶρ οὐὨ ἴμ6 Ὀ1]]γ8. [πὶ “6Γ. [ἢ8 
ὈΓΆΖΘΗ ΟΧΘἢ ἀπᾶον [86 ὈΓΆΖΘΠ 88ἃ 876 4180 τηϑηϊοπαά ἰπ ν. 30---28, 
πα ἴπ {π6 ἀδβουϊριϊοι οὗ {πΠ6 Ὀγάζθῃ Ρ1118 78 ΒΘΥΘΓᾺ] ροϊη 8 ΔΘ 
Ῥγουρλὶ οαΐ, ψ ΠΙοΝ ἴῃ ΟἿΓ ΠΔΙΤ Εν 6 ἃγ6 Δ ΠΕΪΠ σ᾽ ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ΠΟΓΘ 
Βαϊ α|8ο ἀδονθ ἴῃ 1 ΚΙ, υἱῖ. 15---22, 866 ἐπ6 ραγίϊθυατϑ νο]. 1, ρ. 
128---128.--Οἡ νν. 18---21 οοηρ. 461. 1. 24---27. ΤῊΘ ρεῖ- 
8008 ἢΘΙΓΘ ΠηΘη ΟΠ 64, ὙΠῸ 66 Βαιζθά αὖ {πΠ6 Ὀαγπίπῃρ οὗὨ {Π8 
[1016 ἀπά {πὸ οἰδγ, Ὀτουρῃὶ ὑθίοσθ ΝΟ μδάμθζζαν αὐ ΒΊΡ] δῇ 
δηἀ {Ππογθ οχϑουξθά, διὸ αἰ ἔδγθηὺ ἔγοτι [ῃ6 ῥγΐηοθϑ δῃὰ ποῦ 68 οὗ 
δυάαἢ, γῃὸ τγοσθ ἰάθη οδρέϊνθ τὴ Ζοάθκίδῃ ἴῃ Ηἷ5 Ηϊρθΐ, ἀπά 
βἰαίῃ Ὀοΐοτθ ἢ15 θυϑβ δὲ ΒΙ 14} (6. 11]. 10 δπὰ χχχῖχ. θ.) ὙΠοχ. 
816 ἰάρη ἢ 64 Ὀγ Ηἱζίρ σιτμοαΐ {π6 5Π!Πρμίοϑὲ στοὰ. ϑϑγδίδῃ,. 
186 πρὶν ργθβί, νγδϑ [μ6 στη αι μο  ὉΓ ρτϑαύ- στη  μ6γ, τοί, 88. 
πιοβί οὔ {16 ἀποίοπίβ βαρροββϑά, ὑπ ἔἈΠ ον οὗ ΕἶΖγὰ 16 βοσῖθε (Εζυ. 
Ὑ1.1; 1 ΟὨγ. ν. 40 ;) μἷβ βοθ «ϑμβοζαᾶδκ νγαὰ8 δαγγῖθα ΑΥαΥ ἴο 
Βαγίοι (1 ΟἿ τ. ν. 41.) Ζορμαπίδῃ, ἃ ῬΥϊοβὺ οὔ [6 ϑθοοπᾶ οὐ άθν 
(. ἸΠ3» οοπαρ. οη ΧΧΊΪ. 4), 15 ῬΡγ Δ ΌΙΥ ἐΠ6 βᾶτηθ 88 {1:6 508 

οὗ Μδδβοίδῃ, ψ|0, δοοογάϊηρ ἰο 56γ. χχὶ. 2, χχῖχ. 25 δῃᾶ 29, 
ΧΧΧΥΣ. 8, Π6]4 δὴ ἱπιρογίδῃι ρ]δ6θ διηοπρ {π6 ῥγίϑδίβι Βαΐ 
ὙΠΘΙΠΟΥ [86 ἴπγθα Κθορϑῖβ οὐ [86 ἐμ γθβμοὶ, ἐμὲ 15, ἀοουκαθρίην 
Πονῖνοθ, βεϊζθά δοῃρ σῖτ 0π686 ργοϑίβ, “( βιοοά ποχέ ἰο {θη ἰπ 
ΤῸ," ἂ5. ΗΠ ΖΙρ, ̓ ςοπ͵φοῖαγοβ, τασδὶ θ6 16ῇ ἀπάροϊἀ64.---Υ, 19. 
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᾿ ). ΤΡ ΤΠ ὙΝ» “γιὸ νγχἃ8 ΟΥ̓́ΟΥΒΘΟΙ,} φῶ ἴῃ ὅ6γ. 1. 25 

ΤΡ ΓΝ ιν ὁ γῃοὸ μα Ῥθθῃ οὐεσβθορ." [Ι͂}ἢ ἔαγου οἵ [818 

τε ηρ᾿ ἘἩπιεῖρ Τα]θοῖβ [86 κ9 οὗ οὐχ ἰοχί, θὰϊ ὙΓΤΟΠΡῚΥ ; ἴοτ 1815 
οἵους (ΟΥ̓) γγὰ8 ποῖ γοῖ ἀθρτί θα οὔ ΗΪ8 οἕῆοθ;; μι μεϊά ἱξ 811}, 

ψποπ ΒΘ Ὑγ88 βοϊζεὰ ὈΥ 186 ΟΠ] ἀθδη8.---“ ΕἾνθ τηϑῃ οὗ [μοβ86 ψ}10 
880] [ῃ0 ἴοθ οὗ [Π6 Κίῃρ᾽ Βε]οῃρθά ἰο ΗΪ8 ἱπηπηθαΐαῖο χοϊπαθ, αἀδ 
ὑπεϊηνϊδ οοπδὶ ἰαγῖΐδ τοσῖθ, ΤῊΪΒ ἀοδίρῃδίζοη 8 βσρίαἰποά Ὀγ {Π6 
ουδίομα οὗ Θαβίθσῃ στ ]6 18 ἴο ὙΠ ἄγαν ΓΠΘΠΊΒοΙν 68 88 Ἰππο ἢ 88 ρο8- 
8101 ἔτοτι [Π6 υἱϑνγ οὐ {ποὶν βα δ] βοίβ, οοαρ. Ῥϑαΐβθη, ἃ. Εθρ. ἀ. 
Μογρβῃὶ. 1. ρ. 482 8. Αοοοτάϊπρ ἰο 76γ. 111. 25 ἔμ γθ ὑγεῦα ϑδυδη; 
ΟΟΙῺΡ. ΟὨ Υ. 8. ἽΒΘΓΙ ἈΡρϑᾶγβ Βδσὸ ἴο 86 θαυ ίϊνδὶθηΐ [0 ξξ γα ΓῚ Ὕ)- 

Αραΐπδβὲ (Π18, ἱπάθοά, Ηρ μα8 οὐ]θοίθα, “186 ΠΝ 18 Ὧ0 
8ογῖθ6, δηὰ {μογοΐοσο ρίνιπσ (μ6 ῥγοΐδγσθποθ ἴο {μ6 γϑδάϊηρ οὗ 
6. ἽΡΌ νἱθποας 16. δτίῖο]8 τϑπάθσβ : “' δπὰ 1}: βουῖθα οὗ [88 

φομτηδπάον "ἢ Ὀαξ [Π6 οογγθοίηθββ οὗ {μ18 ορβογυαίΐοη δπά στϑῃ- 
ἀοτίπηρ 18 118}}]60 ἴο Πσοηῃβίἀθραθ]8 ἀοαθί. ΕΣ 88 [Ἐ6 τοβίσοῦνθ 
ῬὮχαθΘ ΤΩΝ ὈΣ ΤΙΝ ΜΞΥΘΓΙ ὁδα θ6 τϑίδγτθα οῃ]ὺ ἴ0 Ἴθι, ποὶ 

1το ΜΌΝ ΜΒ ΟΝ. πθοὰβ ΠΟ βυοα ΤΟΒΕΓΙ οὕ Οη, 80 ἽΡΌ Ἠ6ζ6 αἵ 81} 

δνεηΐβ ἀθμοίεβ ἃ τα ΠΤ ΟΠΘΟΓ (οοπαρ. Δθονθ ῥ. 48 ποΐθ), ἴῃ 
ν ἢ ο486 1 8 πο ΘΑΒΥ ἴο ρϑγοοῖγθ, ὙΠΥ [18 ΒΟ 80 βαπι- 
ΤΩ0η8 ἴῃ 8 ΡΘΟρΪ6 ἴἰο γγχαῦ δηὰ ἀγ1}}8 {μ6πὶ ἰο ἄστη, ταῖρῃξ ποῖ ὃθ 8 
ΘΟΙΩΤΊΒΠΔΟΥ δπὰ Ὀ6 80 ἀεδίρτιαίοά. ΜΞΝ »γοοθάονο 7881: ἐπ 

δοῖζιπι ἀθποῦθβ ργο Δ Ό]Υ ποῦ τλΘΥῸῚΥ {π6 Ἰονγίηρ οὔ ἔγοορβ, Ὀαΐ δὲ 
[86 βᾶπιθ ἐἰπιθ {π6 ἀν" Πρ οὗ τπο86 Ἰονίθᾷ 1π 1[π6 α86 οἱὐὨ ΔΓτ.8. 
ΤΠ6 βἰσίγ τηθη οὗ [86 ΝΠ Ὸν Ῥοϊοηρεά οἰἼμ ον ἰὸ {86 ἰηδίϊρα- 

ἴογΒ οὗὨἨ [π6 τϑ 6] Ἰοπ οὐ μ84 ὈΥ͂ Βοπιθ οἴ ὺ' πιθϑῃβ ἱπουγγθὰ {86 
τοβοηίπιθηΐ οὐ [16 Ομ δ] άθδη8, 8ο ἐπὶ {ΠΟῪ ἡγοτθ ὀχϑουϊθά ἀπὰ ποῖ 
αυτά ἰπίο οσὶϊο ᾿κ6 [86 τοβί οὐ Π|9 ρθορὶθ.---. 21. ὙΠ [89 
τ ΟΣὰδ “ΣΝ νὴ 80 Φυάδῇ τγγᾶβ οαντίϑά ανγὰν οἂΐ οὗὨἩ (π6 Ἰαπά,᾽ 

1.9 παιταϊνθ οὔ (6 ἀοβισαοιίου. οὗὁἩ [6 Κίπράοῃμ οὐ πάῃ ἰ8 
οἸοβθά, φοπρ. χυἱ. 28. ΤᾺ ἱπηπη θα] Δύο [0] ον υθἘ68 22 .---- 
20, ρῖνο δὴ δοοοπηί οὗ [ἢ ρϑορὶθ γγμο σγϑσο ἰϑΐν 'π [86 Ἰαπά. 

γυ. 22---20. Ονοῦ {86 ῥβθορὶθ Ἰϑῇ ἴῃ [Π6 Ιαπὰ ΝΡ ΟΠ ἀπ θζζαν 
Δρροϊπίβα Οἰϑάδιϊδθ 88 ρονθῦποῦ, ψπο ἢχϑα [18 τϑϑίάθῃςοθ δἱ 
Μίζραμ. Αβἔον {πὸ Ομ άβθαῃβ μά ἀθραγίϑά, [π6 ἔιρίογθβ δ5- 
βε:} Ὁ]6ἃ ἀγουπά Πΐπη, ἀπά διποηρ ἰθπὶ [Π6 οἰ οΥΒ οὗ γγᾶγ, 80 
μιά ϑβοδρβᾶ ὃγ βϊρβὶ ἴτομι τι6 μαπάβ οὗ 116 Ομδ] άθδϑῃβ, δῃά τϑ- 
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εεἰνοά ἔγοπι ᾿ΐπὶ {9 ἀββιγαποθ οῃ οἱ οὗ ργοίβοϊίοῃ πα βθουυῦ 
ἔτοτα {π6 ΟΠ δ᾽] άθαῃδ, 1β ΊΠΘΥ που] ΟὨΪῪ οοπά ποὺ {ΠΘηηβοῖνοδ ρθαοθ- 
Δ0]Υ δπὰ συ] ναΐθ (μ6 ἰΙαπα. Βαΐ (δά δ] δὴ νγαβ βοοῃ 8]δίπ δὲ {16 
ἱπδιϊσαϊίοπ οὗὨἨ {Π6 ῥγΐποαβ οὔ {μ6 Αἰηταοηῖίαεβ (6Γ. Χ]. 14), ΒΥ 
᾿ϑμτωδθὶ, οπβ οὔ {μπ6 οἰοθσβ, ἃ βεΐοῃ οὗ {π6 τουδὶ Ὀ]οοά, ἰῃ οοηβε- 
4θθποο οὗἉ νβΐίο ἀθοά [Π6 οἴἢϑτβ στ [π6 ρθορὶθ 64 ἱπίο Εἰργρέ 
ἴοπι ἔδαν οὗ (πθ σϑῆρθϑαηοθ οὗ [μΠ6 Ὁ] ἄθαῃβ. Οοποογπίπρ {Π|686 
ἐνθηΐβ, το αὐθα 6 γΘ ΟὨΪΥ ἰῃ ἃ Βοβῃὶν δὐβίγαοῖ, ννθ γθοθῖνθ τσοὶ 
ΠΟΘ ῬδΥ σα δοοοπηΐβ ἤοτα {16Γ. Χί.---Χ]ν., ΠΘγῸ ἐπ 6 ρτο- 
οράπγα οὗ (18 ργόρῃϑὶ διό [᾿}6 Ρθ0ρ]6 58{1}} 16: 'π [μ6 ἰαπά 18 
ἀεβουῖθοα,---. 22. Οἰοἀα] δ να {πΠ6 βοῃ οὔ Αμίκατα, νῃο μά 
Του βανθὰ (86 116 οὗἩ Ψεγθιῃιῖδῃ (06 γ. χχνὶ. 24), ἀπά (Π6 
ξἰδπάβοη οὗ Κ'βαρῃδη, ἃ τῆδῃ ποῖ οἰμουνῖβ πον, ΘΟΠῚΡ. ὁἢ 
ΧΧΙ!. 12, Τὺγγὰ ἀπ βοιηθ ΒΑΡ ΌΪη8 [αΚο θά δ] δἢ ἴο 6 ἃ ἀθβϑσίεγ, 
φιιὶ ἴῃ δερνόηια υνδὲβ οδδίἀΐοηο ἀραϊάοναΐ 86 ΟΠ) αἰααοὶδβ, πιοπῖξα υ78γ6-- 

πιΐα βιια(ζοτιζΐ8 πογίαπίΐδηιο γόσθηι δὲ ροριίζωι, μὲ ἀφάθηέθ8 86 πιαΐα 
ἐκίγεπια ουϊέαγοτέ, 8θοιζι8, (οοταρ. Οδἰ πιθῦ ὁπ. ΟἿΣ νθῦ86). Α ποῖ 
ἱπιρτοθ4 8]6 οοπ]θοΐαγα, Ὀαΐ 5:1} τσ οαπηοῦ γϑοαῖνο 1 88 ἃ ἢἶ8- 
Ἰουῖοα] ἕλοι. Οθάδιαἢ μά τϑοοῖνθα ποτα ΝΡ ΟΠ Δάπθζζαν (ἢ 6 
ΒΌΡΟΓΙ πἰθ πάθῃς οὗὨ 411 ἐμὲ σγοσα Ἰϑ δ ἴῃ 1Π6 Ἰαπα, πηθῃ, ᾿ψοη 6, 
ΟΠ] άγθη, ροου, αἶβο βοπῖθ ἀδυρπίθυβ οὗ ἰδ6 Κίπρ, ἀπά σουχεϊθτβ, 
σοι ἴ6 δὰ ποῦ Ῥδθπ ὑμουρηξ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΟΥ̓ ΜΟΥ ΓΝ ὙΥ8118. ἴὸ γθ- 
ΤΏΟΥ͂Θ, ΘΟΤΊΡ. “6. χ]. 7, Χ]Ι, 10 ἀπά 16. Νονυζαγδάδπ πδὰ 880 
δϑϑίσηθα [0 δΐπὶ [Π8 ῥτορμιοῖ « ογθηιίδι, γγ80 νγὰβ ππἀοίοστηϊηϑά ἴο 
ΤΏΔΚΘ τ86 οὗ {π6 ἐγθοάοτῃ σίνϑηῃ Εἷπι ἴο ρῸ ἴο ΒΑΡΎ]ΟΠ ΟΥ γθπιδίῃ 
ἰῃ 116 Ἰαπ4, 6 Γ. Χ]. 2----, οοπῖρ. ἢ χχχίσ. 14.---, 28. Οοη- 
οογπίηρ ΜΊΖΡΔΙ ἱπ ὑπο Ἰαπά οὗἉ Βοηατηΐη, 860 ἄρον ρ. 288ὅ.--- Οὗ 
186 διρίνο8 δοαϊξογϑά ἴῃ δηὰ Ῥογομά [μ6 Ἰαπὰ, (ςοιαρ. “781. Χ]. 7 
δῃὰ 11), νγσο οδηθ ἴο (Ἰθἀ6]ἴδῃ, [9 τα] ΑΥΎ ΟἿ ΘΟΓΒ ΓΘ ρατίϊου- 
Ἰαυὶγ τηθατοποά. ὈΌΣΜΙΤ 80 186 τχϑῃ Ὀοϊοηρίηρ ἴο 186 Ν..) 

ὈὗγτῚ: 1818. ἀρρθαῦβ δυθὴ “ἔγοτη ΟἿἿ Υ6γ86, ᾿παϑιῃ 10}. ἃ8 ΤΩΙ 

ὈΥΘΗΓῚ 18. τθρθαϊβά δ {Πι6 ο]086 οὔ [π| γϑῖβθ ΌΥ͂ ὈΣΤ Σἢ τ» 

δηὰ {ΠῚ τοοτ οἰθαυϊν ἤοτι ὅ6τ. χ]. 7 ἀῃὰ 8, πῆθτθ [ῃ6 50 

Οὗ Ὀγ {μ6 δάἀά!οη ΤΞ νἉ ψ}0 ᾿ἰνοά ἱπ {Π6 8614, ἐπα 

ἰδ, ἴπ Ἰῃ6 ΟΡΘῺ ΑΓ) ΓΘ ἀοδίρπαιθά, ἃΒ ἴϊοβ6 0 ἀνθ ἴῃ {16 
οὐαηίγγ, Ιβἤῃτηδο], [Π6 βοη οἵ ΝΙ ίῃδηΐδὶ,, 18 ἴγ Ποῦ ἀθδίρπαίοά, 
ν, 26, 88. 1μ6 σταπάβοῃ οὐ ΕἸ Ἰβῃαπια, ργόθαθ]ν [μ6 οοοΓ πιθη- 
Ποποά 6. χχχνυΐ. 12 δηά 30, δπὰ νγαὰβ οὗ ἴμ6 βϑϑᾶ τογαὶ]. ΟΥ̓ 
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116 τϑηηδίπίρ᾽ ΡΘΥΒΟΏΒ ποίμϊηρ᾽ 686 15 Κπούνῃ ; ΟὨΪΥ οὗ Φοβδηβδη 
δ 15. πιθη!!οηθα {6Γ. Χ].--- Χ] }]}., {πὲ ἢ6 τψαγπρα θά δι οὗἉ 186 
ἐραῖϊίον 15ππδ6], ἃπα, ΜΉ Θη [Π 6 ἐγ ΠλΘΣ, ἀἰβυοραγάϊηρ 18 υγαγηϊηρ, 
ψ)85 8] ἴῃ, ραΐ Ηἰπ1861 δὖ {16 μϑαᾶ οὗ 11|ὸ ρβϑορῖθ, ἀπά, ποέψ!ἢ- 
βίδπαάϊηρ {Π6 ἀἰβδιιαβϑίοῃβ οὗἨ “ογθιηΐδῃ, 6 στ} {ποῖ το ΕἸσγρί. 
7μ Ψ6Γ. χὶ. 8, δἰοπρ' στ ἢ  οπδηδη, μἷβ ὈγΟΙΠοΥ  οπδίμδη 18 τη ῃ- 
υἱἰοποά, νυ! οἷ παπὶθ μα8 ῬΤΟΡΆΒΙΥ ΆΠ16 ἢ οαὐ ΒογΘ ὈΥ 8 8}10 οὗ 186 
Ῥβθηῃ. ἘΒρίογβ ὙΡΙΩΣΓΙ δίδη48 ἱπ “76γ. Χ]. 8, "5: 3 δοοογάϊηρ 

το βίοι ποὺ βθγαίδἢ, δαὶ "ΒΝ οδπι6 ἔΌΠα Νοιορ δ, ὙΓΠΟ56 
ΒΟῚΒ ΘΙ ΔΙΠΟΩρ {Π6 ΟΠΟΟΓΒ οὐ γγὰγ. Νοίορμαϊ, δοοογάϊησ ἴὸ 
Ἐν. 1 22, Νεϊι. νἱῖ, 26, ττὰβ ἴῃ {Π6 ποὶρμουσμοοά οὗὨ Βροι}]6- 
ἢθ1|, δα 18 ἐπογθίοσο ΒΟ ΡΟ ΟΙΥ [ἢ 88π|6 8ἃ8 [Π8 Ρταϑθηΐ γἱΠασθ 
ΒεῖΣ ΝΟ, βουϊμ-νγαϑὲ οἵ «Ψεγυβαίθη, οοτρ. Ἐοῦ. 11. Ρ. 600. 
ΤῊΘ βᾶπλθ ὙΓΤΉ ΣΝ. ἰ8 συ! θη 676 Γ. χ]. 8, ΠΣ ἀπά ΧΙ]. 1, ΤΌΣ. 

Ψαλζδηίδῃ νγὰβ ἃ ϑ'υσγίδῃ παίαγα θὰ ἴῃ ΠΝ Κίπράοιῃ οὗ συδαῇ 
ἔτοτα ὑπ ϑ'υγίδη ἀϊϑέσιοὐ δῃα Τοσιη ον Κίηράοιῃ οὗ Μδδομδῇ (πϑ Ὁ)» 

οα ἴΠ6 πουίμθγῃ Ῥουπάδιγ οὗ Ῥαϊεδείπο, ὁπ ἴμ6 νγββίθσῃ 5008 οὗ 
Ἡδγθοῃ, Ὠϑαΐ. 11]. 10, 08. χἰϊ. 4 ἔι, ἀῃά νοῃ απ. ῬᾺ]. ρ. 224. 
ὙΘΝΊΙΤ 3 τιθδῃβ 180 Μαδομαίμῖθ. Υ. 24. Βοοαυδο {ΠΟΘ Υ μδὰ 

ΒΟΥΠΘ ΑΓΒ ἀραϊηδί {6 ΟΠ αἰ άθδῃβ, ἔμθβθ ἔιρίεῖνοβ ἔβαγθὰ ἐπϑὶν 
ὙΘΏΡΘΔΠΟΘ, 88 ὙΘ ΤΩΔΥ ΘΟΠΟΙἀθ ἤοπὶ {{|8, {πᾶΡ (Θά Δ] 18} ρτὸ- 
ταΐβοα {Π|6πὶ ΒΘΟΌΡ ΕΥ̓ οα. οι, ἀπά δἀτηοη5ῃ6α {θη ἴο Σϑγηδίῃ ἴῃ 
[86 ἰαπᾶ δπά 6 βιθ]εεὶ ἰο {μ6 Κίηρ οἵὗἩ ΒΑΌΥ]οΠ, δηά 1 νου] μ6 
γ76}} τ ἴμοπι. Αροοτάϊηρ᾽ ἴο “76. ΣΧ]. 9, Π8 Ῥγομη868 (0 ἱπίθσ- 
ς6ά6 ἴον ἐπϑαὶ νὴ ἐμ6 ΟΠ] ἀθϑηβ, διά ἰηνἱξαβ [θη [0 χϑίυση ἴο 

{8οῖν οἰτ68 πὰ σαίμον ψῖπα, ἔτ 8, πα οἷ], ΤῊ ὈΥΟΞΙῚ ὙΠΩΣ 

16 [86 οσοΥβ, σσβοτι ΝΘ ΟΠ δἄποζζαῦ μδά ΘΗ; ἰπ ἐμ6 Ἰαπά ἀπά 
Ρ]αοθά ονοῦ ἰ0. ΤῊΘ ρονθσποῦ Οϑάδι δὴ αβο μδα Ομ] ἀθαῃβ ψτΒ 
πἴπι (ν. 28.)---Ὁ. 25. ΒΗ πι86] γγ88 βθηΐ ΕΥ̓͂ Βὰ8]}}5, [Π6 Κίηρ οὗἉ 
616 Ατπητηοηῖίοθβ, ἀηά (6 4118}} γγὰ8 Ἀρρυϊζθὰ δηὰ ψγποά ὃγ “ο- 
Βάπδῃ οὗὨ [π6 ἱπύθηάοαᾶ ογΐμμθ, θὰ μα σίνθῃ πὸ ογϑαϊξ ἰο [86 
Ἰπβογηηδίϊοη οἵ )ομαπᾶη (7 8Γ. χ]. 18---16). Ιβμτηδϑὶ ρογροίγαϊθα 
[16 τηῦχαθν, θη μ6, σΊτἢ 1ιΐ8 ἔθ πλθῃ ᾿ἰην θά Ὀγ 6 ἀΔ]18}} ἴο 
8 Θηίογίαϊππηθηΐ, αἸά οαὐ ἰπ ἢΪ8 πουβα (6. Χ]!. 8). ΤῺθ 6 νν8 
ἀπ [π6 Ομαἰάθδῃβ στ θά δι Δ ἢ ὑγεσα τα ΠΑ τπθῃ (7 6γ. Χ]. 
8)» Μ]οπὶ ἢ8 88 βΌνΟΓΠΟΣ μα 1 Ηἷπὶ ΤῸ ογάθσ δια ργοίθοίίου. 
ΤΉΘΙΓ Πα θΟΣ σαπποῖ ἤᾶνθ θθθη σγοαῖ, 48 15ῃτηδοὶ ψ]Ἡ ἔθη τηθῃ 
ν 85 8616 ἴο ρὰΐ {πθηὶ ἰο ἀθαίῃ. Αἴἴον ᾿βῆπιδθὶ ἢδά οσοπιπιἐθά 
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Ἐμιῖβ οὐίπιθ, δῃα α͵80 βἰαίπ ἃ ὨθαΡΟΣ οὗ πλοὴ ἔγοπι ϑῃθοβοτω, 
ΘΆΠΟΝ δηα ἔϑδμπιδγία, ψῖο σϑῖὴθ ὙΠ} δῃ οἰθυϊησ, δ οδυτῖθα 
ΑΥΤΑΥ͂ οϑρῦϊνϑ [1:6 ῬΘ00]6 [παὶ γγϑσα 'π Μίζρβα, δῃᾷ ἀθραγίϑα [9 ρῸ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰο ἐμ Απητηοπίΐοβ, μαΐ, ἃ8 Βοοπ ἃ8 Ϊ8 ἀθϑὰ νγὰβ ΚΟΥ, νγαϑ 
ΡαΣΒαΘα ὈῪ «ΠΟ μαμδῃ ἀπὰ μ0 οἵου οδρίδϊηβ οὗὨ [86 ἴΌγοοβ, ἀπά 
ονοσίδκθι αὐ Οἴθθου, ἩΒΘσΘαρου Π6 ρθορὶθ ἐμαὶ γγγθ οαντϊθα 
ΔΥΓΑΥ͂ ὈΥ Βἷπῃ ἰοΐδ πὶ ἀπά ραββθά οὐδὺ ἴο “όθδηδῃ, 80 ὑμαΐ ἢθ 
ΟἾΪΥ ΜΙ οἷσίν πλθῃ ΘΟΙ]4 Θβοᾶρ9 8Ππὰ τηδῖ Ηΐ8 γὙΑΥ το 1π6 Ατω- 
τροη 68 (76 ζ. Χ]ὶ, 4---18). Βαϊ Φομδῆδη, τι [86 οἶμον σδρ- 
ἰαΐῃβ πα 116 τϑιημαϊπῖηρ' ρθορὶθ, πγϑηΐ ἱπίο ἴμο τϑρίοῃ οὗ Βοϑίι- 
Ιϑβιθσω, σῖτα [μ0 νίϑυ οὔ θείη ἱπίο Εργρὶ ἤοπὶ ἔβαν οὗἩ {16 
Ομαϊάθαπβ. Ηδβτθ μου δρρ!] 64, ἱπά 664, ἴο ἐμθ ργορμϑὲ “ δγοπιίδῃ, 
ἴῃ ΟΥ̓άδσ ἴο ᾿Ἰθασῃ ἔγοια Ηἷπὶ [Π6 “1}} οὔ [16 1ωμογά, Ῥαϊ πούση- 
βιδηάϊπρ {μ6 σψογὰ οὔ ἐμ 1,ογὰ οοπιτιιηἰοαῖοα ἴο [Πθπὶ ὈΥ ἷπι; 
{μαὲ 16 [Π6Υ τϑιμαϊπϑά ᾿π 186 απ ἐμ 6 Υ πορὰ τοί δ6 αἴγαϊά οὗ [6 
κίηὴσ οὗ Βαρυ]οη, θὲ 1 [ΠΟΥ σϑηὶ ἴο Εἰσγρὲ {πΠ6Ὺ βμου]ὰ 481} 
Ῥοσῖβῃ ὈΥ {Π6 βιγογά, ἔδτηΐπθ, ἀπ ρββθηοθ, ἀπὰ ποῦν βίη ϊηρ 
ἴμ6 ργβαϊοξίοη, ἐμαῦ 186 1μογὰ που] αἶβο σίνθ ῬΒδγδΟι Ηόρμσα 
ἴηΐο 6 Βαπά οὗ Νεραομδάποζζαῦ (7 6γ. χἹ".), {μέγ Ρτοοθεάϑά ίο 
Ἐργρί, τακίηρ᾽ [π6 ῥχορμοὲ τίμα ἔμθπὶ, ἀπά βοίι]θᾷ ἴῃ ἐμ6 νατίουβ 
οἰδε8 οὗ Ερνρὶ, Ὑογο {Π6  ρανθ ἐμθηηβοῖγθθ ἀρ ἰο ἰά4οἰαίτγ, ἀπ 
οου]ὰ ποῖ Ὀ6 γεαποά ἤομὰ 1Ρ θύθῃ ὈΥ͂ (Π6 βουθσεϑὲ ἱπαρτηθηΐβ ἀ46- 
πουῃορά ἀραίηδὲ {μ6πὶ ἔον ἰξ ὈΥ “Θγθμιίδῃ ἴθ [η6 πᾶῖὴθ οὗἉ [86 
Ἰμογὰ (7 6Γ. χ! τ, ἀπά χ]ῖν.) 

γν. 21---80. Οοπιρ. 96γ. 1. 81---84. Φοβοίϊδοιἴπ 15 το] θαβθᾶ 
ἴτοιῃ ρσίβοη Υ Εὐν ]πιθγοάδοι,, Ὀὑσουρας ἴο μΐ8 οουτί, δηα ἐγθαϊθά 
ὙΠ ποποῦν. Τῆι {Πγγ-βθυθηθι γϑὰῦ οὗ [μ6 οἀρεϊν!ν οὗἉ ϑἰιοῖ- 
ΔΒ ἢ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΒ ἰο {Π6 γοᾶν ὅ62--6] Β.0.») ἰῃ ψ  ἰοΝ ΝΟ υομαά- 
ΠΘΖΖΑΡ ἀϊ64, Δἴμοῦ ἃ σοῖσι οὗ Του -ἴΠγθ 9 γθαγβ τθοκοπϑά βοτὰ 604. 
Τὴθ ἔσθ τόμ οὗὨ {18 γϑαν οοἰποῖ688. ΠΘΑΥΪΥ τ ἢ ΜΑτοῖ 
ὅ01. Τα {μ18 γϑᾶν μῖ8 βοῃ ΕἸ] ηθτοάδοι θοοᾶπιθ Κίηρ (γρβ 

Ὁ), Δ ΡΓΟΡΑΌΙΥ 88 βοὺπ ἃ8 ᾿8 δϑοθηᾶοά [Π6 {πγοηθ βῃονθα 

βγοῦν τὸ Κίηρ Φομοϊδομίη, αἴον 9 μαά Ἰδηρα βηθα ἴῃ ῥυβοη ΤῸ 
ἸΏΟΣΘ ἐμ8η {ΠἸΓΈΥ-Β1Χ γϑᾶτβ. [Γηβιθαᾶ οὗ [π6 271} ἀδΥ {πὸ 251} 18 
ξἶνϑι 'π 76 :. 1. 81; ἃ ἀϊβδγθηοθ, ἀραίη, σι ον μα8 ἀγίβθη ὉῪ 
1π6 Θχομδηρδ οὗ βίπαῖαν Ἰϑέξθσβ ; δοπαρ. οἢ ν. 8. ΕἸ πιθγοάδο 

(ὙΠῸ ὅν Εὐειλμαράδουχος ἴῃ ΒΘοΙΟΒ.8) τοϊρτιθα δοοοταϊπρ ἴο 

Βοιοβαβ, ἰπ Φοβορηαβ ὁ. 4}. ἷ 20 δηὰ {86 σάποῃ οὗ Ῥι0]., ὕνγο 

͵ 
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γϑαγὅ, δοοογάϊηρ ἴὸ [Π6 ἐθϑεϊμηοην οὗ Φοβθρῃυβ ἀνόμως καὶ ἀσελ- 
γῶς, διὰ νγᾶ8 τη υγάογοα ΟΥ̓ Εἰ Ὀχοίμον-ἰμ-ἰὰνγ ΝΟΥ] ἰθβατ. Αο- 
οογἀϊηρ ἰο Φοβθρυβ (4πί|. χ, 11, 2) "6 τοϊρῃϑ οἱρμίθοη, ἀπά 
δοοογαάϊηρσ ἰο Α]οχ. Ῥο]γ}". (ὑπ Εἰμϑοῦὶὶ Οἤνου. ἀγπι. Ρ. 21), ὑνοῖνθ 
γϑαῖβ. Βαΐ Ὀοίἢ ϑβἰδίθιμθηΐθ ἃγθ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ [8 ]86, ἀπά {86 ὕνο 
γοαῦδ᾽ τοῖσι, Ὁ ΒΊΟΝ αἷἰδο ΝΙΘΌ ἢν (Κ]. Βδίογ. ϑοβσιβ, 1. Ρ. 
199) 1.8 ἀθοϊαγϑὰ Ηἰπιθο] ἢ, ἰ8 ἀοπμαπάθα ὈΥ͂ (Ππ|6 ΘΒγοποίορν οἵ {Π0 
Β βθαπθπὲ ΒΑΟυ]οπΐδη βονογεῖρτιβ. Οὐμαρ. (168. ἐλόδ. 1. 41, ἀπά 
ἴα. ΒΥ. ἱ, Ρ. 419, ψἜογ6 α͵80 1ῃ6 οὐ μὲσ ὙθΥῪ ἀΐνϑσββ τηοάββ οὗ 
τε εἰη σ᾽ [ἢ 6 ἤδιηθ ἀγα οο]]βοίθά. “ϑῃ ὈΣΥ Μῦν» ἴο Εθς ἀρ το 
μοδα οἵὨἍ ΔΠΥ ὁη6 ΠῸΠι ῥτίβοη, ἐμαὶ 8, (ο Ὀσίηρσ αἱ οαέ οὕ 1ξ, Θοτρ. 
θη. ἰχ. 18.---Ἰὶν, 28. γήπ ἽΣΙΝ Ὅτ “ [0 Βρακθ᾽ τ μῖπὶ 

ΚιμαΪγ," σοπῖρ. “76 Γ. χῖϊ. 6. ““ Απά βοῖ [ἴβ βοαὲ Ἔθουθ {86 βϑαΐ οἵ 
186 Κίῃρβ ἐμαὺ σγοσὸ τὰτἢ Βΐπὶ ἴῃ ΒΑΡ ]οη." ΤῊ Ϊ8 ρῇγαβο 18 ποῦ 
στ ΗΠ Ζὶρ ὕο θ6 ἔδκϑῃ ΠἰΘ ΓΑ] γ, 48 1 6 σάγα Ἠἷπὶ ἃ Ερθογ βθδί, 
Ραΐ βρυγαίίνοϊν, ἰοοο ᾿οπϑδίϊον θην ἠαδωὶξ (Ἐοβθητῃ.) ; Π6 ργᾷνθ 
Πΐπα ργθοθάθῃοθ οὗ [π6 οἴμοῦ Κίηρβευ ΤΉθβα Κίηρμβ Ὑγ6 6 8150 ρτὸ- 
ῬΑ ]ν {ποβθ, ψγῆο μανίην, 1Κ6 “6 μοίϊδομῖη, θθθη ἀθργῖνθα οὗὨ ὑμοὶγ 
Ἰαπάβ ὃν ΟΡ δΝ δή οκαις ̓ νε δὲ {π6 Βδρυ]οιίδη ρουτγὶ ἴον ἐΠ6 
δαρτηθηίδίοῃ Οὗ ΒρΙοηάουν (Ηἰ Σὶν). ΤΉ, ἴοΥ Θχαρ]ε, Ογτγαβ 
Κορὲ 1π6 οοπᾳαπογθᾷ Ογοϑὰβ σἱξῃ δἷπὶ (Ηοτγοά. 1. 88.)---. 29. 
“Απά δα ( οϑμοίδομ!η) ομδησδά .ἷ8 ρυΐίβοῃ ραστηθηίβ, ἐπα 18, 
Ἰαἰἃ τμθπὶ δ8:46 δἃπά ραξΐ ου οἴβουβ. « βθρὰ αἰά {π᾿ βᾶτηθ, γγῇθπ 
Β6 νγὰβ Ὀγουρῃξ το πὰ Ρτίβοπ ἴο ϑρρϑᾶγ Ὀθέογθ Ῥμαγοδῖὰ (θη. ΧΙΙ. 
42). ὙΠο βυθ]θοὶ ἴο [τ Σ}. ̓ β ΟὈν]Ο ΒΒ] “ὁ μοἰδο πῃ 88 ἴῃ ἐπ 0]- 

Ἰονῖπρ' Βθῃΐθποθ, Π0 Ἰοῆροσ Ἐν] ηθγοάδοϊ, 88 Π γθβον, ΗΙζίζ, 
ΔΠ4 ΟΥΠΘΙΒ ΒΌΡΡοΒβ6.---“ Η6 αἴθ οὐπεδιέθν!!ν, Ὀοΐοσγθ δίπι,᾿" {πα 18, 

6 Ἰινθᾶ δὲ {π6 στ γαὶ 8016, οοπιρ. ρ. 25.--Ψ. 80. Μογβϑονοῖ, 
δ ϑμοϊδομίῃ γϑοθῖνϑα, ἃ8 ρυΌθ Ό]Ὺ 80 [μ6 οὐδοῦ Κἰῃρβ, ἃ 441] α]- 
Ἰονγᾶποθ οὗ οοά οἵ ῥσουϊβῖοιβ [Ὸ7 {6 βιιϑίβπδῃοα οὐ [Π 8 βουνδῃΐβ, 
80 ΠΟΠΙΡΟΒΘΑ ἢἾ8 5118}} οουτέ. ΤΙΓΤΝ (ἤοιαῃ γχὴν ἀοηηϊουϊ!) οἰδὲ 

σοπιπιθαζιιδαιιθ ρογέϊο αἴϊοιὶ ἀοβηϊία (θδβεη. ). ὙΠ6 νογὰβ Ὧν 3 

ὙΝῚ ΤΙΔΏΥ 1η θυργοίθυβ, [Ὁ ἰπβίδηςθ, Οδἰπηθί, πηδοσβίαηα οὗ {μι 

γε οἔ ἘΠ] γοάδοι ; Βαΐ 560. βοῆπι., ῖἢ τμ6 ὁ] 46 ΒΑΡ Ιἢ8, 

τσ ΒΕγ ἀθοϊασο ἴῃ βίνϑοι οὗ 118 γϑέϑγθηοθ ἰο {π8 ἀδγβ οἵ “ δβοϊ δοίη 
ἐπ δόορὸ ἤυγιι8 ἰοοὶ, φιοὶ ὁ8ὲ τιὲ ἀοοσθαΐιν, φιϊά ἀφίποθρβ «)ο)αολῖπο 
οσοηξρονῖξ : φυαθ παγγαΐίο ἱπιροηζδοία 6886, πιϊδὶ ἐοέα 6)ιι8 υἱέα σοπι- 

᾿ γγολοπαογοίων. Μογβουοῦ, ἴἰ οὐπποΐ 6 ἱπίογγθα ὙΠ σογίαἰ ΠΥ 
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ἔγοσα 1815 βίαίοιηθηΐξ, {παὲ “μοί δομῖπ ἀϊεά Ὀοΐοσο Εν Π]τηθσοάδοι 
(Βνοση. πη]. 11. 1. Ρ. 170) ; ον [86 νου βῃονῃ ἴο Ψϑβοϊδοίη 
ὃν ΕὐνΙταθγοάδοι τῖρηϊ αἰ80 ΡῈ οομίϊππιθά ΟΥ̓ [18 Βιοοθββοῦβ. 
Οοποογησην [Π6 σασδο οὗἉ [118 Βρθοΐδὶ Κἰπάμϑϑββ οὗ ΕἸν]πποσοάδοι ἴο 
“ὁ βοϊδομῖν, Ηρ οπ 9 9Γ. [88 ρσοροβοά ψγαγίοιιβ οοπ͵θοΐαγθϑ, 41} 
οὐ ψ Ἀ Ὦ, Βονουοῦ, μᾶνθ ΟἿΪΥ βἰρῃβ ῥγοθδ Ὁ ἶγ. ΤῊΘ Πίρμοῦ 
Ῥτουπάᾶ οΥὗἹὨἁΎ ἐΠῖ8 ἱἈνουγδὈ]ο σμδηρα ἴῃ [Π6 σαρ ΠΥ οἵ 7 6Ποϊδομῖπ 
1168 ἴπ 1πΠ6 Τἰνπθ ρΌΓΡΟΒΘ οὗ σταοο, (μα [Π|0 βεοά οὗἉ Ὠανί ἃ βου! ά 
6 Βούϑύθὶυ οογζθοίθα ᾿πάθϑα ἔογ {πο Ιν δροβέαϑυ ἔγτοηι {πὸ Ιωογά, μας 
ποῦ ΙΘΥΥ οαβὶ οδῇ (2 ὅ'8πι. νἱϊ. 14 ἀπά 156). Τὸ γγὰβ αὖ {88 βατὴθ 
ἔἴτηθ ΕῸΣ ἘΠ “016 σαρίϊνϑ ρθ0ρ]9 ἃ ρσορποβίῖο οὔ [86 βαΐαγε τυση- 
ἴῃς οὗἩἨἁ {Πεῖν σαρον"γ, τ μθη ἔπ 6Υ, ΤοορὩβίηρ ΤΠ ΘΙ ΟΣῚ]6 88 8 
τηαοεϊ 64 Ρτιηἰβηπηθηΐ [ΟῚ ΓΠμοὲγ βίῃ, βῃου]ὰ ἰυσῃ ἴο [86 1μογὰ {ποὲν 
Οοά ΙΒ 4}} ἐμποὶν μϑαγί. ἷ 
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ΒΟΟΚΡ ΟΥ ΤῊΝ ΟΗΒΟΝΙΟΜΕΣ: 

ΒΥ 

ΒΈΆΝΟΤ ΒΕΒΤΉΗΒΑΟῦ, 
ῬΒΟΡΈΒΕΟΕΒ ΣΝ ΟΟΕΥΤΥΊΝΟΙΣΝ. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕΡ ΕΞΚΟΜΤΗ͂Β ΘΕΒΜΑΝ 

ΒΥ 

ΦΑΝΜΕΒ ΜΛΕΤΙΝ, Β.Α. 
ΚΟΙΜΒΌΒΟΝΕ. 
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ΡΕΒΡΑΟΘΒ. 

ΤῈ νγᾶ8 οὐρα Πγ ἐπ6 Ἰπιθηξΐοη οὗ [Π8 ρυὈ] 86:8 ἕο ἰβϑαθ ΨΚ οί α 
σγοσκ οα {πὸ ΟἸἩγοπίο]68. ᾿ῃ οοπηθοίίοῃ ὙΠ ἷ8 ΟΟἸα ΠπΙΘ ΑΡῪ οἢ 
186 ΒοΟΚΒβ οὗ Κίπρβιει Βαΐ οὐ ξασέμου οομβιἀογαϊίου ἐμ Υ μανθ 
ἘΒοσρ  1ὃ ἀπδάν!84}}]6 ἰο ἄἀο δο. ΤῊΘ ομδγδοίον οὔ ἐμαὶ ἡγοῦ, ἂβ 
βίαια ἴῃ [86 616 (αροϊορσοίίδοδον» Ῥογϑιιοῖι), 18 ῬΡΌΓΘΙΥ δροϊοροίίοαὶ). 
Τὸ νγὰβ πυυϊτθῃ ἃ8 8ῃ ΔΉΒΌΟΥ (0 ΟὈ]Θοξοἢ8 τιδάθ ὉΥ .1)26 Ἡοίί6 ἀπά 
“7ραλίον ἴο (86 ογϑά ὈΠ 1 ν οὗ 116 ἔνγο ΒΟΟΪΚ8 οὔ [π9 ΟἸγοπίο]θϑ, οδ͵βο- 

τίομβ νυ ἢ] ἢ) ΒΟΒΘΙΤΌΘΙΥ ΔΠΥ ὁπ6 σου] ἐμῖηΚ οὗἁἉ τερϑαϊίηρ πον. 16 ἰς 
ὉΠαουΡίΘαΙΥ ἃ ὈοΟΚ οὗ στϑαὶ σου, πού ΟΠΪῪ πηϑοίίηρ' [Π 6 αἰίδοῖβ 
τϑίοσυϑα ἴο ἱπ ἃ {ποσουρἢ δπά βυσοθβδέα! τηᾶππθν, αἱ δοηξαϊπίηρ, 
ἃ ἰαγρα δπιοὰπί οὗ ἱηρογίαπί τηδίίου ΒΟ. ὩΘΘ8 ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 
Τπτόν ἱπίο ἃ ἀΠουθηῦ ΒΠᾶρ6 ἴο ἔόστη (Π6 στουπάνοσκ οἵ ἃ ναἱα- 
806 οχροβιοι οὗὨ ἐμ686 Ὠϊβίουϊοαὶ ῬΌοΚθ. Αἱ {86 βᾶτηθ {ϊπιθ [ῃ 
ΡΓΟΙ ΐπθηοο ρίνϑῃ ἴο [86 (μον ΘΧΡΙΟἀ64) οἰ) ϑοἴζοιΒ οἴογοαά ὈΥ͂ {89 
ὙΥ 6.8. παιηθά, δηα [86 5ρᾶοθ οσοπρίθα ὈΥ [Π6 ΔΏΒΥΤΟΙΒ (0 ἔΠΠ086 
ΟὈ] ΘΟ Οη8, 80 σγθδγ ἀοίταοί ποτα {1:6 ργθβοηΐ ποσί οὗ [Π6 ὈΟΟΚ, 
Θβῃθοΐα! Υ ἰο ΕἸ ΡΠ ΙΒ}; γϑϑάθβ, ἐμαῦ [Π6 ΡῈ] 1Βμθβ μᾶνθ ἐπουρὶ 
1 τρις ἴο σῖνε ἂρ [86 οτἱρίηα] ἀοδίρπ. 

Ιῃ {π6 ρΪαςθ οὗ ἴπ6 σσοῖκ οὗ οὶ [Β6Ὺ μᾶνθ βοϊθοϊθα ἴον ρα}}]}- 
σδἰΐοη ἐΠ|6 Ἰαΐθϑὲ δοπηπιθη αΓΎ [μαὐ 88 Ἀρρθαγθα ἱπ ΟἿ ΘΥΠΙΔΗΥ͂ οα 
ἴι6 ΒοΟΚΒβ οἱὐἔἩ ΟΠ γοηῖςοῖθβ.Ό ΑἊ8 1ποὶγ ορ͵βοῖ, Ἀουγθυθσ, μᾶ8 Ὀθθ 

τδῖθο ἰο ρσῖνϑ οοπῃρ θίθῃθϑα ἴο ἔμ (Οὐὐπιτη ΘΠ ΑΥῪ οη ΚΊηρβ ἔμδη 
ἴο ἴββιιθ 81 ἱπάθρεπάθηξ οχροβίθομ οὗ {86 ΟἸ το Ϊο168, (ΒΒ Ὺ μᾶνθ 
ἀεοϊάθα ἰο οπιϊξ οογίδίῃ ροσγίίοηβ οὐ Βογιμοαυ β ΟΣ, Ἔβρθοί δ! 
ιἷ8 ποΐθβ Οἢ Β ἢ ρΑΒΒασῸΒ 88 816 ἔοι πα ἴῃ ῥγθοίβοὶ Υ [Π6 βδῃηθ 
ἔοστη ἴπ ἴπ6 ΒΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ. [ἢ οὔβιοὺ γογβ [18 Βαρρίθιηθηΐ οοτ- 
ἰδΐπ8 ἃἢ Θχροβί ἴοη οὗ 4}} [π6 τηδίξος οοῃίαϊπϑά ἴῃ [6 ΟὨ ΓΟ 198, 
σΒΙ ἢ μ85 ποῖ δἰγοδαν Ὀθθὴ ὀχρουπάθά ὮὉΥ ̓ Κοὶΐ ἴῃ {Π18 δηά [Π6 
Ργθοαάϊηρ νοϊαπιθ, πεῖ} [ἢ6 ΘχοορΈοη οὗ {Π6 ἸΏ Ρ ΤΥ σοηθδ! ρος 8] 
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(8068, ὙΥΠοἢ ΟΟΟΌΡΥ ἔπθ ἤγϑθὶ πἰπθ ομδρίοσβ οἵ π6 ἤσχβί Βοὐκ. 
ΤῊ σϑϑάοσ 11} α'80ὸ πὰ Ὀούγχθοῃ Ὀσγδοκοὶβ οσοδβίοηδὶ οχέγαςίβ 

ἴτουι οὶ 8 σσουῖκ οα ἴΠ6 ΟἸγοπΐοϊθδ, τυ μΐοῖ 1ὲ πᾶ8 θθθη ἐμουρὶὶ 
ἀοβίγ} Ὁ]9 [0 ἱπίγοάποθ οα δοοουηΐ οὗ ἐμοῖς οοηξαϊπίηρ' ἃ [116 Γ οἵ 
ΤΔΟΙΘ ΒΔ ΙΒ  οίΟΥ οἰποϊἀαίίοῃ οὗ [86 ἰοχί, [π8πῃ 8 ἴο Ρ6 Ἰοηὰ ἴῃ 
[86 οτρί πα] ψουκ. 



ΤΕΒ 

ΒΟΟΚ5 ΟΕ ΤῊΝ ΟΗΒΟΝΙΟΠΒΒ. 

ΡΑΒΊΈΤΊῚΙ. 

ΘΕΝΕΑΙΟΘΙΟΑῚΙ, ΤΑΒΙΕΒ. 

1. ΟΒαρ8. 1.---ἰ!, Τῇ Ῥράϊσνοο ο ΤῬαυϊά. (1.) ΟἸιαΡ. 1. 1---298. 
ΤᾺΘ ἔοῃ τωθθοσβ ἤγοιη Αάδῃι ἰο ΝΑΙ ; ΝΟ ὑμ 60 50Π8, ἀπά 

6 ΒΘΥΘΏΓΥ ΠΘΕΟΠΒ {1ᾶὲ τοῦθ ἀθβοθη θὰ ἔτοίη ἐμθὰ. (2.) Υν. 
234--.42., ἘΠο ἰθπ πιϑιηθόῖβ ἔτοπὶ Θῃθηι ἰο ΑὈγϑδῆι ; Π΄8 8018, 

δη( (89 Βα ηΥ {τἰ 68 {μαἱ Βρῥδηρ; εἰἴπον ἀἰγθ ] ἔτοτι ΑὈγαβατὰ 
οὗ ἴτοτα {Π9 γοϑδῦ οὐ (ἢ τιθπιθ 18 ἐδιηοά. ΥὟν. 48---δ4. 1ω180 οὔ Π6 
Ἰΐηρβ δῃ ῥχίποοϑ πη Εάοπα. (8,}) ΟἸμαρ. 11. ΤῊ ὑνγοῖνθ ἐσθ 
οὗὨ Ἰβγδθὶ, ἀπά {8 βϑυβθῃί ἀθβοθηἀδηΐβ' οὗ Φυάλῃ (νν. 1---41); 
Δ ΔρΡροπαῖχ ἰὸ {}ι18 Ἰδὲ (νν. 42---ὅδ.) (4.) ΟΒδρ. 111. Ὑμὸ ἀο- 
βοθπάδηίβ οἵ Πανὶά. 

Π. Οβιαρ. ἱν.---ν]}.---- Τῇ {ιυθῖυα ἐγῖδο8 οὗ ]ογαοῖ,. (1.) ΟἸιαρ. 
ν. 1--28. ΤῊΘ ἐτ106 οἵ πάλῃ. (2.) Ὑν. 34---48, Το {τἴδο οὗ 
Βίμιθοθ. (8.) ὍΒαρ. ν. 1---10. ΤῊ ἐτῖδο οὐ ἄθαθϑῃ. (4.) νυ. 
11--99, Τὴ6 {ἷρο οὐ σα. (8.) ν. 38-26. Ὑπ6 Βαὶ]ῥ οἵ 
Μαμπαβθθι. (6.) Υ͂. 21---νἱ. 66. ΤῊο ἐσῖρα οὗ μον. (7.) ΟΒδρ. 
Υἱ!, 1--δὃ. ΤῊ {τ οὗἹἉ Ιβββομασ, (8.) Υν. 6--11. ὙῊΘ ὑτῖρο οὗ 
Βοη͵διΐη. (9.) Υ. 12. Τὴθ ἷρο οὗ δι. (10.) Υ. 18. Τὴ 
{06 οὗ ΝΑρμι8}}. (11.) νυν. 14---19, Τῆ6 ΠΑ} {τῦθ οὗ Μα- 
μ6856}. (12.) Υν. 20---29. ΤΟ ἐτἶρο οὗ ἘΡμσαῖπι.. (18.) νυ. 
80--40. ΤΠό {9 οὗ ΑΒῃογ. 
ΠΙ. Ομιαρ. υἱ11.---ἶχ, 84. ΤΊ ἱπλαδίἑαπέδ οΥ" ὕενιιϑαΐοηι. (1.) 

Ομαρ. νὴ]. ΤῊ ἐγῖθο οὐ Βοπδυιῖη. (2.) ΟΒδρ. ἰχ. 1--84. 726 
᾿ραὰν οὗ 1λὲ ρεορῖε ἀπο ηρ ἴπ ΓΒΑ θτα. 

ΥΟ 1,. 11. Ν 
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ΡΑΒΤΊΤΙ. 

1 ΟΗΕ. ΙΣ. 85 Το 3 (ΒΕ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΒΙΒΤΟΕΥ͂ ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΝΟΒ ΙΝ σΕΒΌΒΑΙΕῈΜ ΕΒΟΜ ΑΙ ΤῸ ΖΕΘΕ- 

ΚΙΑΗ ΤΒῈΕ ΓΓΑΒΊ ΙΝ ΤΗΕΒΕ ΒΕΒΙΕΒ ΟΕ ΕΙΝΟΒ ΒΕΙΟΝΟΙΧα ΤῸ 

ΤΗΕῈ ἩΟΥΘΒΕ ΟΕ θΑΥΙ. 

1. ΟΠΔΡ. 1χ. 8ὅ---ΟἩΗλΡ. ΧΧιχ. 

ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΡΑΥΙΡ. 

Α ἴδιν Ὀυίθε μοξῖςο8 οὔ [86 ἔΆπΗΥ οὗἩ 54], ἀπά ἔπ [αίθ οἵ μῖ5 
Βιοι8θ, ΒΕΙγ 6 88 8π ἰηἰγοάποίίοη το [π9 ἰϑέοτγ οὗἉ 1)4ν14}8 τεῖρῃ ἴῃ 
δογυβαίθπη (οπᾶρ. ἴχ. 8ὅ---χ, 14). ὙῊΘ δποϊπιίπρ οἵ Τλανϊὰ ἴῃ 
Ἡρτοη ὈῪ {Ππ|ὸ οἰ άογβ οἵ 6 ρϑορὶθ 18. {θη ἀἰβιηββθά 1ῃ ἃ ὙΘΣΥ 
ἔδυ νγογάβ (ομδρ. χὶ. 1--ὃ). Απά νἱμουὰΐ ἰοπομίπρ ἀροη 1Π9 
τοϊαϊίϊομ ᾿ῃ τ μῖοἢ μ6 βίοοά ἴο ΑἸ ΠΟΥ δῃᾷ ἴο 8:5 βοὴ 1ϑῃ οβῇθιι, 
ΟΥ βαυΐῃρ' δηγ ηρ ὙΪ τϑίθγθποθ ἰο [86 ρουϊοά ἀατίηρ πο ἢ6 
τοῖρηθά ἴῃ Ηθθτοη, {Π6 ᾿ιἰβύουδη Παβίθηβ ἴο 46βοσῖθθ [Π6 οοπαιιοδὲ 
οὗ Φ γιβαίθη), ἡ Β]οἢ ἴΌσπι8. {86 βίαγεϊηρ-ροῖης ἔῸΣ ἀη οἰαθογαῖθ 
δοσοπηΐ Οὔ 6 Ὠἰβίουυ οὔ μο Κίηράοτῃ ἴῃ ἐμαὺ οἱ (οΠΔρ. χὶ. 4---9). 
Ἡδνίπρ ρίνθη ἃ ]18ὲ οὗ Ῥϑαν 48 βϑγοθβ (βαρ. χὶ. 10--- 47), Βθ 
ἈΡΡραπαᾶβ ποῖον 1ἰ8ὲ οὐ 1ποβ8 ψῇο δἰέϑομθά {πθιμβοῖνθβ ἴο μΐπὶ 
᾿Δασίηρ {86 18 εἶπιθ οὗ ὅ8] (ομδρ. χἱϊ. 1---22), δῃά ἐμθη τϑίυσῃβ 
ἴο οἤδρ. χὶ. 1---8, [ο0γ 186 ράγροβθ οἵ ρἰ νίῃρ ἃ πιογο ἀοίαι θα ἀ68- 
οτἱρίίομ οὗ [π6 ρορυ]αυῦ δ5βθι Ὁ] ὙΠΟ τγὰβ Π614 ἴῃ Ηθθτου, 
ὙΠθη αν ά νγα8 ομόβθη Κίπρ' (ομαρ. χίϊ. 38---40.) ΗἰΞδ ρτϊποίραὶ 
ὉὈ]θοὺ 15 ἴο 5ρθᾶξκ οὐ {π6 βαογθα ἰηβυϊξαεοηβ οὗὨ ἡ ΒΊ ἢ Πανὶ νὴαβ 
{16 Ἰουπάογ, μα ἴο σομηπιοιηογαΐθ ἢ,18. οδῸ ΤῸΥ {Π6 Βα πο Δ Υ οὗ 
18γϑεὶ ; ἢθ ἐμπγθίοσβ θθρὶῃβ αὖ ὁποθ ΒΥ το δίϊηρ' πον Ταν!α Ὀτουρῃὶ 
ἀρ [μ6 αὐ οὗ {π6 δονθπδηΐ ἴο “Θγαβαίθηι (οΒαρ. Χἰ11.). ΕῸΓ ἃ 
Βμοσγέ ἐἰτη6, βουσονοῦ, μ6 ᾿πίουγαρίβ ἢ18. παυταίδνο, δηα ᾿π γοάμοοβ. 
Ἁ 86 1168 οὗ Ὀγίοῦ ποίίοθθ οὗ ἔπ Ὀαϊϊηρ οὗἩ αν Δ᾽ 8 ἤοιι56, Β15 
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λταγ; πὰ ἃ ταῦ ἢ {Π6 ῬΉ 15} 1Πη68 (οΠᾶρ. χίν.). ΤῊΘ (Πγϑδᾶ 
18. 1Π6 ἢ Τοβαπιθα ἴῃ οΠαρ. χν. ἀηᾶ χνὶ. [Ἃπ [Π6 5818 ΤΏΔ ΠΏΣ 
ἄοο8 μ6 Ὀγϑαῖκ οὔ Ηΐβ δοοοὰπέ οὗ ἔπ ἱπίεπά θα ογθοίίοη οὐ ἃ ἔθβπιρ]θ 
(οΒᾶρ. χν]}.)}», ἀπά δῇβθυ ἀθβου ηρ οογίαϊη οὐ Τλαν 48 νγαγ8 ἀπά 
ΟἴΒοΣ ονθηΐβ, γϑϑαηθ8 {Π6 5076 οὐ αὖ σᾶ ρ. χχὶ, 28, πᾶ ὈΓΙΠρΒ [ἢ 

ἴο ἃ σοποϊαδβίομ τι ομᾶρ. χα. ΤῊ βίου 18 ἤονν 80 ]6 ἴο ργοὸ- 
ςΘθα τηοτ 4α 6. ]γ, δηα ἀνγ6}}8 αὐ συϑαῦθν ἰβησίῃ ἀροη {Π6 ἀὐγαήρθ- 
ταθηἐβ νυν ΒΙΟἢ. πγοτο τηϑ6 Ὀγ Πανὶ α ἴον Π|6 σγουβιῖρ οὗ ασοἀ (ΠΡ. 
ΧΧΙΙΣ, --τχχν.). Α ἀθβογιρέοη οὗ ἷ8 ΔΓ ἀπά ἃ [18ἰ οὔ ἢἾ8 ο θυ 
ἌΤ6 πον ᾿ηἰγοάαςοά (οΠΔρΡ. Χχν]ϊ.), ἀπά {Π|686 ἀγὰ [Ὁ] οννθὰ ὈΥῪ ἢ15 
μη] 1ηβίσαοιίοηβ δηἀ ἀπ δοοουηί οὗ 1,18 ἀθαι ἢ (ομ8ρ. χχν], ἀπά 
χχῖχ.).. 

1. (ΒΑΡ. ΙΧ. 88ὅ---ΟἜΔΑ». χ. 

ἘΛΜΙΓΥ ΟΕ ΒΑΌΙ, ΑΝῸ ΒΑΤΕ ΟΕ ΗΙΒ ΗΟΥΒΕ.᾿ 

. ΟΒΔΡ. ἴκ. νυν. 8ὅ---44.. δας ζαηιὶϊν. "ΤῊ 1138 Πδ8 δἰ γθϑαγ θθθῃ 
δίνθῃ ἴπ ἴπ6 δούοοπηΐ οἵ {πΠ6 ΑἸ ογθης ἔἈτη11168 οὐ (Π6 ΒΘη]δπιϊπἰ[ο8 
αὖ σΠΆρ. γ11}..29.---89, {16 οὨἹ]Ὺ αἰ ογόποθ θοῖηρ {πὸ ἴῃ ὑπὸ ργθ-᾿ 
ββηΐ ᾿πβίδποθ ἴδ ἰθυτηϊπαῖθβ Ια {Π6 βοη5 οἵ Αζοὶ, δῃᾶ ἐπδυϑξουθ 
ςοη δῖ 8 ἴνγὸ γΘΙΒ6Β 1688 {Π8η {Π|6 ἔτ τηον 1ϊ8ὲ, ον ζοἰα χαοίο8 ἃ 
βίαἰθιηθηΐ οὔ πὸ Μ͵α» Θένα ἴο {86 οἴεοι ἐπαὲ 400 οδπ)61-]οδά 8, 
ΟἹ ΔοοοΡαϊπρ' [0 ᾿ΔΠούμ 6 ραβδᾶσθ, 1800. οαμη6]-]οδ 8 οὗ δβχυρίδῃα- 
ἴομβ μβαά Ὀδθθῃ υυιτίθιι οἡ (Πἷ8 Γρϑυου ἀπά {π6 πἰμίς οπαρίοῦ 
ἴῃ σοπογαὶ, ΤΠ6 γϑᾶβομ ἕο [86 τϑρϑιϊ οι 18 βίη ΡΥ 618, Ππᾶῦ 
Βοτθ {Π8 118ὲ ἔοστηβ δὴ ἱπιγοάφαοίϊοπ ἰο ἔΠ6 ἀσούππέ οἵ 54:5 ἀβδίῃ, 
ἩΒΘΙΘΑΒ ἰξ 18. ρίνθηῃ ἴῃ ομδρ. ΥἹῖ1. ἴῃ ογάον {πᾶὶ {116 οοἸεργαίθα 
[Ἄτην οὗ 8541] πιᾶὺ ποὲ 6 οτηϊ θα ἔγοια {πὸ [15ὲ οὔ {π6΄ Βεπ]δ- 
τη 68. Ηθηοθ {ΠΗ ]18ὲ σίνθπ ἴῃ (ἢ γϑῦβθδ ὈΘΙΌΓΘ τ|ι8 ΒΘΙΎΘΒ ἴο ᾿ 
εοππθοῖ {86 ᾿ἸβϑίουΥ οὗ {π6 Κίηρσαοια τ] ἐμ6 ροπθδὶορίοαὶ 188, 
σ Ϊοἢ ῥγθοθάθ 1, ὙῊΪ8 τηὶρηῃῦ πὸ ἀοαδὲ πᾶν θθθὴ ἄοπο ᾿Υ͂ ἃ 
51 Π10}6 τϑίθυβθηςθ. [0 {Π6 180 ΔΙΥΘΔΔΥ σίνθη, οὐ ὈῪ τϑρϑαϊπρ' [8 
Βγϑὲ ραγῦ αἴοπθ. Τὴ6 Ὠἰβέογίδη ἀρρδΥΘ Εν [6]} ἘΠ||8, ἀπα {πο γ6-᾿ 
ἴοτϑ βίορρϑα αἱ {π6 ἢγβ ἐἈνοιγαῦ]8 ὁρρογίπῃ!γ, νἱΖ., θη μ6 
τοδομοα [Π6 πονάβ, “’ ἔῃ 686 ἀγ ὅῃι6 508 οὗ ΑΖ6]. Ηο οου]ά ποί΄ 
ψ16}] βίορ θαίογε, δ8 {86 118ὲ οὐ ε{πῶ ἀθβοθπάἀδηΐβ οὐ Ν  Σ 15 οὐππαθά 
το 1818 ροϊπί ἴῃ πηϊπίογτιρίοα βιοοθβϑίου. ΤῊΘ ΠΟ ΠἀΠ688 Ἵ: [16 [185 

Ν 
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ἰογΐδη Ὁ ροηθα]ορίο8] [1818 ΠΥ ὉΠαΟΙΡίΘαΪΥ 8180 Ὀ6 βδοη ἴῃ {μ 5 
τ ρου οη ; [Ὁ Σ,) σγοῦθ 16 ποῖ ἴον [μἷ8 ργαϊ]δθοξίοη, 9 που]ὰ ῥτο- 
ΒΑΡῪ Ππανϑ δἀορίθα βοπη6 Οἵ ΟΣ ΤΏ 68Π8 οὗἉ οοππϑοίίηρ ἔπ6 Ὠαυγδῦνο 
πἢ 180 ρχϑοθάϊηρ ροηθα!ορίεβ. 

ΟΒδρ. σ. 1---14. δ αΐι, ο ϑαωϊ. Τραυϊά οδέαϊπε ροδδοδδίοπ οὗ 
ἐλὲ σουογηπιδπί. ΤῊΘ βγβὲ ἔνθ γθ γϑῦδθδ ὁσοιτ, ὙΠῈῈ ὙΘΥῪ Βιρδξ 
νδυϊδιοη 8, ἰῃ ῬγΘΟΙ ΒΕ] Υ {Π6 Βδτὴ6 ἴοστω ἴῃ 1 ὅϑγῃ. χχχὶ. 1---18. ΤῊΘ 
φοποϊυάίηρ τοιηασὶς ἴῃ νυ. 18, 14, 18 δἀἀθὰ ΌὉΥ ΟἿΣ ἰδίοτίδη, δπὰ 

βῆονγθ [μδὲ [πΠ6 δοοουπί οὗ 56} 8 ἀϑδίῃ ἴν ᾿πίϑπάἀθά 89 δὴ ἱπίτο- 
ἀποίίοη ἴο {π6 Ηἰδίοτγ οὗ Πανὶ 4. Ὑ. 1---12. Ἴμ680 σϑῦβθθ τπθγοὶ Υ 
ςοηίαίπ [86 σοποϊαάίπρ' ραζὶ οὗ δῃ δοοουῃηὶ οὗ [6 ἰαϑὲ Ῥαϊξέϊο ὃθ- 
ἔσθοη [86 ῬἈΙ]Ἰβιϊη68 δηὰ {Π6 18γαθ] 168 πάθον 3588], ᾿ ΒΙΟΝ ἰ5 ἰο 
Ρ6 ἔοαπά δἱ τηυοἢ στοαῖον ἰθπρίῃ ἴῃ ἐμ6 ὈΟΟΚΒ οὗ βϑίηποὶ. Αο- 
ςογάϊηρ ἰο 1 ϑδτη. χχυῖὶ. 4 ε.6 ῬῈ} βεϊοβ, ἀοοοτηραπίοα ὃν Τανϊά 
δηᾷ ἢΐ8 τηθῃ, ὑγ6γῸ ϑῃσδιηροα δὲ Κ΄ απο, ὅδ] πὰ {Π|6 1βγδθ 68 
οἡ {Π6 πιουηίαὶπ8 οὗ ΟἼΡοα. ὙΤΠΘΥ Ἰοῦς {πον ροβιοΏ8, Βουσθυοῦ, 
δηὰ ΤὈπρῆξ ἃ ρἰιομϑὰ Ὀαξι]6 ἰῃ {πὸ ρἰαίη οὗἉ “6 Ζεϑεὶ (ομαρ. χχίχ. 
1.9) Ῥανίάᾷ ἴοοῖκ πο μαζί ἴῃ ἐπ θαι]6. ὙΠῸ 1βγϑθ 1068 σγοσα 46- 
[βαϊθά, απὰ ἢθὰ Ὅδοκ ἰο {πιοῖν ἔοστπονς ψαδγίοσβ, Ὀὰξ σογα ρυχδιοά 
ΒΥ {86 ῬἈΠβεῖποθ. ὙἨΐθ δοσουπίβ ἔν {πῃ ἔδοὶ τμαὶ (Υ͂. 1) 
ισομιθα βγῶ 6 }1168 γα] τι ἐλ6 πιομπίαΐηε ὁ) αἰϊδοα.---. 8. ΤῊο 
ῬὨἢ]βεἴη 68 γοϊοισρά μαναὰ αὔἴον ὅ81. Τὴ σου Εἴογα!γ ἀσποίοδ 
δοπεϊπυουϑ δη4 μού ραχϑαῖί.---.. 8. Ιηδιοδα οὗ ἐλδ δλοοίστδ υοἱλῇ 
δου, γα γεδὰ ἴῃ 1 ϑδΐω. χχχὶ. [86 ββοοίθιθ, τζϑῃ ὑὴ ὈΟντ5. 

ΤὨο σψοσὰ τηθῃ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἀρροαγθὰ βαρογῆτιουβ ὁπ δοοοὰηὲ οὗ 0 
βῃοοίθυβ δοὶηρ ἀεδβοσίδοὰ ἃ8β αγοΐθγ8 (βῃϑοίοσε ἢ Β ΡΟν8), δηά 
νγ88 ὑδογαίοσο οὐ θά. Ηρηςθ {Π6 τοδάϊηρ ἴῃ βϑϑπιθοὶ 18 ἴο ὃθ 
τοραγάθά 88 {9 οΥἹρῖηα) ἰοχί.--- Τδη ἐδ ἀγολθν8 οὔ [86 ῬΠβεποα 
λΐε 850], ἐλδη ἂθ ἐνοπιδίφα δαίονθ ἰδδ αἀγοΐθνα. ὙΥ θη (ἢ8 Δεομαῖβ, 

ψ ο ον] θην ουρηΣ δ Ἰὲσῃς ἔσοορβ ἴπ ἔμ ἔχοῃξ σα κθ, οϑιηθ 
ὯΘΑΓ ἴο 56], ΒΘ ὑγϑιῃ θά, ἃβ μ9 πδὰ Αἰγθαάυ ἄοβθ βθῃ ἢ 56} 
186 σϑπῖρ οὔ ῬΒΣ δε η 68 (1 ὅδμ. χχν . δ), τόσα ἃ ρυββοπείπιθη 
οὗ δὲβ ἀρργοδομίηρ ἀοίδαῖ. ΤᾺ ἐμβουρῃι οὔ πιρχίβοππηοηξ δηὰ οἵ 
ἐμ6 Ιηδ8}}5 ἴο ποῖ 6 σου] 6 ὀχροβθὰ ονθγοδπιθ [μ᾽ Ἠοτο. 
ποτ ἴθ ποϊπίηρ ἴῃ [μ16 ψοχάβ, τ ΒΙ ἢ ἢ6 δά ἀγοββοά ἴο 18 αυξωσα- 
ῬΘΆΓΕΥ (Υ. 4), ἴο Ἰοδὰ τ8 ἴο σοβοῖα4ο ἐπα ἴῃ 15 1αβὲ πγοσξωθαθ Β9 
γγᾺ8 ἔγϑο ἴγουι [Π6 ἀρτδίίοι ψΠ]ΟΝ 1118. ἐγ ἤπρ δα ἱπαϊοαίεά. 
Ηδυςο δ βἰδὲθ οὔτηϊπά, ἴῃ ΠΟ ἢ πὸ πὰ ὅδ] ἃ βῃοτε ἔζηηο Ὀ6- 

ἴοτε ἷε ἀθαῖβ, ἀοθβ πο βαγαῖδα [Π6 ἰοαδϑὲ στο, 46 δοῦλθ ᾿ιᾶγθ 
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δυρροθθά 18δὲ ἰδ ἀοθ8, ἴον φιθϑιϊοιίηρ {16 οογγθοίπϑβα οὗ "6 Μα- 
βοζϑίδς Ἔχ ρὶδηδίίϊοη οὗ ἔθ ποχά ἔην ΤΙ ΐΒ γοδάϊηρ 1 οοπβγπηθά 

Ἐ. τΠ9 Ῥγεροβί ἴοι γγ) 8π8 τΠ6 δάναιῥ ξξΘχοθθάϊηργ, ψβί 8 δα θὰ 
'ὰ 1 ὅδ. χχχί. Ὁ 8 ἔχ [πΠ9 νοτά ΟΠ ΟΟΘΌΪΒ Π6 [6 ἀπά ἱπ [86 
ΘΟΥΤΟΒροηἀϊηρ ρϑβδβασθ ἴῃ ϑαιημ8ὶ, αὶ ἴῃ ῬΒβ. χονῖ. 4 τὸ βπά 
ὩΠΙ» 8πὰ τδιθ οἴμιθσ ρϑύβοῃβ οὔ 1ῃ6 [πηρογίδος ἴγγν 816 ΒΥ ΠῸ 
ῬΛΘΆΠΒ ΤΆΓΘΙΥ πιο ὙΠ}. ὙΠῸ {γϑπβδίοιβ οὗ {ῃ6 ϑαρίυδρίηι 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο Ἠᾶγθ Ποδιἰμίβα ἰο δαορί {6 γσϑπάθγϊπρ “ Β6 ἐγβθί ] θά." 
ἴῃ {π6 ραβθρθ βϑίογε ὰ8β ἐπ6Ὺ ἰἰανθ βυλδβεϊξαίοά καὶ ἐπόνεσαν 
(Αἴο». ἐπόνεσεν) ἀπὸ τῶν τόξων; Ὀαΐ ἱπ 1 ὅδηι. χχχὶ. {Π6Ὺ 
ΤΌΠΟΥ [Π9 τγογάβ ἴῃ ἃ ὙΘΣῪ αἰ ογθηΐ τηϑηηοῦ, νἱΖ.) ἐτραυματίσθη 
εἰς τὰ ὑποχόνδρια. τοι {18 7 θνιΐιι5 οοπ͵θούατοβ ἐμαὶ {6 σεδά- 
ἱῃὴρ ἴῃ [Π6 ΟΥΡΊΠΔ] ἰοχῖ πηαβὲ ἤανθ θθθα ἰπ.2 05, ΌΝ ὑγον Πόσα 

τουπάρα πθαν ἐδ σαϊϊ, Βαϊ ἴπ0 ργϑβοηὶ σϑδάϊῃρ 'π Ὧμο ΟἸΒγοπίοὶθϑ 
ἔνουτβ βυοἢ ἃ οοπ]θοξαγα ϑυθι 1688 {πδῃ {Π6 ἑαχὲ οὗ (6 ΒΟΟΚ οὗ 
ϑαπιπε].---, 4. Αἴον “ἐ ἐΐδθε ὠποϊγοιητισίϑοα ᾿ στα πὰ {π6 τογάβ 
“ γστιϑὺ τὴ6 ἐπγοα ἢ," ἴπ τ[ῃ6 Βοοῖκ οὐἁὨ βδπιιθὶ. [Ὲ 18 ὙΘΓΥ ροβ8- 
581816 ὑπαὶ ΠΥ τηδῪ Πᾶν (Ά]Π6η οαὶ οὗ Οὐγ ἰοχὶ ἱπ Θσῃθθαθθπο οὗ 
ἴδ βαπιθ ὑγουὰ8 οσουστίηρ ἱπηπη θα ἐγ Βαίοτθ ; αὖ {Π6 βᾶτηθ {ἰπη8 
ἶλ 15. ΘΈΑΙ] ροββίθ]8 ὑπαὶ ἐμοῖς ἰηἰγοάποίίσῃ ἱπίο {πΠ6 ἰαχί οὗ 
βαπιαθὶ τᾶν δ6 Ἔσραἰπθά πὶ ἐπ βᾶπιθ γᾶν. Α8 [86 τοαποϑὲ ἰῸ 
[88 ἀΥτηουγ-θοᾶγον, “ ἄραι ἐἦψ ϑισονὰ απὰ ἐξτιιδὲ πιὸ ἑδγουσῆ;" σαπ 
ΟΗΪΥ αν ργοσθεάθα ΠῸπι 8 ἀδβῖγο {μαὲ [μ6 ῬἘΠΠΒΕ1Π68 τηϊρηὶ ποῖ 
αὐιιδ ἴπ6 ᾿ἰνίπρσ ὅδπ)}, ἀπά 88 ἴΠ6. του ]ὰ μᾶαγα ααϊξθ ἃ8 πο ρουγοῦ 
ἴο ἀθα86 Ηἷβ σοῦρβ6, δῇ. ἢ6 μά Ὀθθῃ β] ἴῃ ΕΥ̓͂ Ηΐ8 ἈγπΠιΟυΓ- ὈΘΑΓΘΓ, 
186 χβᾶδβοπι αββίρῃιϑα ἴον {86 σϑαπϑϑί, “' ἐπγαβί πὶ {πτοπρῃ," οἂπ 
ΒΑΡῪ Βανθ θθθη “πη στάον {παὺ [ΠΟῪ τπΔῪ πο {Ἀττι τηθ ἐπτουρῃ.᾽ 
8.88] νγαβ ποῖ αἴταϊά οὗ βοίῃρ 5]αϊῃ ΒῪ 1π6 ῬΑ ϑεΐμοθ, δ ΑΒἰπιθ- 
Ἰϑοῖ μαὰ ΤΟγπιοτν Τδατοά ἰο πιόθὲ ἀθδὲῃ δὲ ἐῃ9 μαπάβ οὗ ἃ σοπιδῃ 
(ϑυάρ. ἰχ. 54), Βαϊ τγμαὲ ΒΘ ἔδασϑα νγὰβ {παὶ μα παιῖσμς [411 ἱπίο 
ἴμο μαηάβ8 οὔ ἐπ ΡΠ βεῖποβ αἰῖνο Ηδποο τγὸ οοποῖαάθ {μαὲ [86 
ψογ8 ἀἸὰ ποὺ οὐ ρίπΑΠ]γ ἔοστα ρατγὶ οὗ ἐπ8 ἑοχί. ΤῊ βαρροϑίίίοπ, 
ἔνιαι ἴῃ 189 ΒΟΟΚ οὗἉ βατθποὶ ὑπο Υ Πανθ ογορῦ ἴῃ ΓὨΤΟΌΡ δῃ ὀγοῖ- 
εἰρει, 18 σοηστπθά Ὀγ ἐπ ἐμοί, ἐπαῦ [μ6 σγογὰ 18 υυϊεύθῃ ἐμ βθοοπὰ 
ἤπιθ 'π ργβοίβαὶ νυ ἐῃ6 βΒᾶπι ἤουτι 88 [μ6 βγβί, δ! ἐμοΌρ ἴῃ ἐπ6 ἢχϑὶ 
ἰπϑίδποσ ἰδ ΟὐσΌΒ 488 8π Πιηρογαῖνο.---Ὑ, δ. ΤΠ6 δγιποῦτ- 
ὈΘΆΤΟΣ ΚΙΠ18. Ὠἰτηβοῖ δ, Ὀσοαιβθ μΘ τῦῖβῃθ8 ποῖ ἴο ουτῆνα Βΐ8 Κίηρ 
δῃ4 σαρίαίη, οὐ ἴο (Δ}} ἱπίο 1π6 Πδπά8 οὗ ἐπ6ὸ Ῥ ἢ Ἰϑυϊπ68. αἰῖνϑ. 
9 ηθ64 ποῖ Βργ ἢ [0 ΔΎ οἴπον τποῖϊνα.---Υ. 6. Απὰ 4}} Πΐα5 
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λοιδ αἰδά ἱοσείδενη; ἴῃ 1 ϑδωη. χχχὶ. γὸ τοδὰ απᾶ ἀὲδ αγπιοιιν' 
δεαγεν απά αἰΐ ᾿ΐδ πιόη ἀἰοά ἐπα ϑαπιὸ ἄαν ἱοσοίδον. Απὰ ἰῃβιθϑά' 
οὗ 186 Τ]ονίηρ ραββαρθ (ν. 7), τολδη ἐδι6 πιόη 9} ]Ιϑταοῖ ϑαιο (λαξ 
ἐλον "εά, τὸ πὰ 'π ββδηναθὶ, “μη {Π6 τη οὗ ἴϑγαθὶ] . . - 
ΒΑῪ [ῃδὲ [Π6 πιθπ οὗ [ϑγ86] ἢ64," ΕὙοπὶ {Π|8 νγ οοποῖπάθ {μ8ὲ 
{6 δαΐδμον οὗἨ [π6 ΟΠ χοηΐοἶθθ ᾿ἱπίθΠΟ ΠΑ ΠΥ ἀνοϊἀθα βροακίηρ οἱ 
186 τηθῃ οὗ ὅ'δι] οκ ὁ 1βγβ6], σῇο μά ἰάκθὴ ρατὶ 'π ἐμ6 ἤρῆξέί," 
ῬΘΟΔΌΒΘ ἰδ νγᾶβ ποὺ ἢΐ8 ῬΡΌΓΡΟΒΘ ἰο ρῖνθ ἃ {Ὁ}} ἀθδβοσρίίοη οἵ 86. 
οοῦΓβθ οὗ {π6 θα{116. Η8 ἀαβίρῃ, ννα8 Δ ΤΟΙ Ὺ ἴο τοϊαίθ {πὸ ἀθαίῃ 
οὗ 84} δπὰ Βῖβ βοῃβ, {πα 116 τηῖριξ βιηονν μονν ]λανὰ ορίαϊποα 
Ροββοβϑίοῃ οὗ {86 Τπγτοπθ.Ό Α8 πὸ νυ βῃθά ἰο βιοῦν [Π6 ΘΟηδ6- 
46 Π668 οὗὨ ὑπ6 Βα1|16 ψν1}]Ὶ ταΐδγοποθ ἰο [πὸ μοῦβα οἵ ὅ'δα] ἴῃ ἃ5 
ἔδνν σουβ 88 ροββί 016, )6 φου]α ΥΘΣΥ͂ ΡΓΟΡΘΥΙΥ τα 6 πι86 οὔ {6 ὁχ-- 
Ργθβδίοη ἀπά αἰϊ λιὲβ λοιι86 ἀϊοα ἐοφοί]ιθν, ΑἸ ΠΟΌΡΕΙ 1δ νγα8 ποῦ βίυι ον 
φογγθοῦ ; ΤῸΓ {Π|6Γ6 γγχἃ8 0 ὨΘΟΘΒΒΙΤΥ ἴο τηϑη τοι [ΒΠΟΒΠ ΘΙ 186 801 

οὗ 58], Ὑγ0 511}} τϑιπαϊηϑά αἰΐνβ, 8 {86 ρίδῃ οὗ ἢἷ8 σγουὶς ἀἸα ποῖ 
τοαυΐγα Εἴτη ἴο τϑίϑσ ἴο ἐπ6 δσοῃπηθοίίΐοῃ νιοὶ οχἰβίθα ᾿θύνγθθῃ 
αν διὰ [1β}}}0ο5116 1}, ΠΟ Βα ἢ ΔΠΥ οσοδϑίοη ἰὼ ΒΑΥ ΤὩΟΪΘ 
ἀθοῦΐ {Π6 ρογροίπδίίοπ οὗὨ [86 ἔἈ τ Π]γ οὗἨ 888] ἴῃ 1μ6 ἀθβοοπάδηϊβ 
παιηϑὰ ἴῃ οδρ. ἰχ. 88ὅ---44. ΑἸ] ἐπαῦ 118 ρ΄δῃ γααϊγθα νγᾶ8, [πδὲ 
116 5Βῃο.] 4 βιιονγ πονν {π6 ρονθυπιηθπὲὶ ρβ86α ἔγοπι ὅδα! ἰο Πανα. 
ΤῊ ἱπητηθάϊαΐθ οαι86 οὗὨ ἐμ 18 νγὰβ {π6 ἀθαῖῃ οὗ ὅ'δὰ] ἀπά οὗ βυϑβ. 
οὗὨ [18 Β0Π8 ἃ8 [η6 παίϊοῃ τρις ΡΟΒΒ]Υ Βᾶν ἐπουρῆὶ οἵ, σι μ θη, 
ΠΟῪ τηθϑῦ ἰο οἤοοβ6 ἃ πον Κίηρ.---. 7. Τὴ Ὀοάϊθ8 οὗ 840] ἀπά 
1.18 8018 [68]} ἱπίο {η6 Πδπάβ οὗ ἔμ ῬΆ]]1βιῖπ68, ον {Π:6 15γ8611668, 
γν 80 ἀνοὶ! ἴῃ {116 ποὶρ! ουσμοοά οἵ ΟἸ]Ροα, δὰ ἀεϑασγίθα {μοῖγ. 
οἰθ68. οα {π6 Ηϊσης οὗ β5δι} δηὰ 118 8οῃ8, δπὰ ᾿γθγθ, {Ππϑγϑίογθ, 
ποῦ ᾿π ἃ ροβίϊοῃ ἕο τθβοιθ ἐπιοῖγ θοάϊθ8 ἔγουι 16 βπθθγ. ΤῈ 
15γ8 6} 168 ἴῃ {116 ποὶρῃθουγῃοοά οὗ ΟἸροα γα πθγα ἀθβουῖ θα 85 [86 
τηθη οὗ 1βγαδὶ {πδὺ σγϑῦθ ἴῃ [19 ρ]αἰπ, {.6.ν μ6 ρ]αίη οὗ “6 Ζγβθεὶ. [π 
ϑδῖηποὶ [ΠΟῪ ἃγθ 64]164 τί ιἢ ρτϑαίθν ργθαϊβίοῃ “' [ῃ6 πιθὰ οἱ 1βγϑθὶ 
Ὑ 0 ὑγθγθ ὧν ἐλ6 δἰ οΥ ἐλε ρίαϊπι ἀπιὰ ὃν ἐδ 8.46 97 10 Φογάδη," 
ἀνθ.) ἔΠο886 το ἀνεὶς ἰο [Π6 νγοδὲ δπά δαϑβὲ οὗ αἼ]θοα. Ὅλ ἀϊῆδ-: 
ΓΈΠΟΘ 8 ὙΘΥῪ {{ΠΠῚπρ΄, ἀπ ἃ [Π6Γ6 18 ΠῸ ὨΘΟΘΒΒΙΟΥ ΤῸ Βαρροδβίπρ {μὲ 
ΟἿΓ ᾿ιἰβέοτίαη μδὰ ἃ ἔΔΌΠΥ ἑοχὲ Ρεΐοσα Ηἰπὶ (ΤἼσηΐωβ οα ϑ8πι86}), 
Β'ῃ 6 {Π|6γΘ δὺΘ Οὐ ο ῥαββαρθ8 ἴῃ ὙΓΠΊΟῊ Β᾽Π1 1 8] 1ρ}ιδ ΑἸ ἰογαιοηΒ 
οαςαι.---Υ͂, 8. ΤῊΘ []ονίηρ ἄγ {πΠ6 Ῥ Ιἰβεῖπθ8, οα Θχδιιὶ πἰπρ' 
1η6 ἀθα4, ἔϑαπά {Π8 Ὀοάϊ65 οἵ ὅ8.] αἀπὰ Ηἷβ βοῦϑ, ΤῊΘ τοδὶ οὗ 

. 118 ἄδγ, οη. ψ βίοι {π6 αι! ]6. τὰ ἔορῃς, Ππδά γοῦν θθὸπ 
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ΟΕΟΙΡΙΘα ἴῃ [Π6 σαρίθγα οὗ [π6 ἀοβοσίθα οἰἐϊθ8. ὙΒθα {π6 θχϑς 
Εἰομ5 οὗἨ {116 οοπΗϊοι σσοσο ονοῦ ἴΠ6 ποχὺ {πὶηρ σδηΐθα γγὰ8 γϑβῦ; 
ἈΠᾺ [Π6ῚΘ νγ88 ὯῸ ΠΘΟΘΒΒΙΕΥ [0 5Θ810}} [Π6 ὈοάΪ68 6111 ἐ6 βθοοῃά 
ἀ4γ.---. 9. Τῇον εἰγὶρροά ᾿ΐπι ἀπά ἰοοῖς ἀΐδ ἀδαά ἀπά ἠϊΐϑ ἀγηιοιν. 
(( ὅδ. [Π6 0 οαἱ οὔ ἷβ μοαᾷ, ἀπά βίσίρροά ομ "8 ἀττηουσ). ἀπά 
ἐλον δογιὲ αἰυαν, 80..7 (ῃ6 ᾿οδά δηά 1π6 δύθουῦ οὗ ὅ4υ}. 4Δο- 
φογαϊηρσ [0 8 ΥΘΙΥ͂ σοιμοη Ουδίοχῃ, {Π6 ΟὈ]Θοίβ ᾿18ὲ πδτηθά ΔΘ 
ποῖ τορθαίθά. [1η {π6. ϑορίτιαριπῦ ὑγαπβ]αἰϊοπ οὗ 1 ὅ'διη. ψγ βπά 
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτά, Ὀὰΐ ᾿ξ ἀσεβ ποῖ ΦΌ]]ον ἐμαὶ {π6 ἰδχὶ 
τασβί μάν πᾶ {ΠῸ {π|γὰ ρϑύβοῃ ρ] αγὰὶ βυχ αἰὐδομιοά ἰο ἐμ γορ. 
ἴῃ 186 ραϑβαρθ Ὀθίοσα 8 ἔμ 6 ἤᾶνθ ᾿ΠθΓοὶν καὶ ἀπέστειλαν. Τ}6 
Βοδᾶ δηα ἀγπιουῦ οὐἩ 5811] ψγεσα βοῃὲ ἐβγουρῃοαῦὶ {Π6 ἰαπὰ οὗ {Π0 
ῬΗΠ]βεπ69, 85 ἃ σσϑϊ σοσηθ σοη βστηδίϊοη οὐ {Π6 σοοά πϑννβ οὗ νἱοΐοσυ 
(εἴ, Φυάρεβ χῖχ. 29 864.), ἴο δῃηῃόοῦποθ (86 σά {Δἴηρβ ἰο ἐΐδ 
ἰΔοἷ8 ἀπὰ ἴο {πΠ6 ρθορὶϑβ. [π1 ϑατη νὸ γϑδᾶ ἐπ ἐδ ἤοιιϑ6 οΥ ἐβιοὶν 
ἰάοῖδ, Ὀὰϊ [16 ποσὰ ἤοιιδα 88 Ὀθθὴ οπιί(οα ὈΥ ἐΠ6 ϑορίπαρίηΐ. 
ΤῊ τϑδάϊηρ ἴῃ - ἔπ6 ΟἸγοηΐο]68 18 [6 τηοσα οοστθοί οὔ Ε|16. ἔττο..----- 
Ὑ.10. Τῇ ιθ δυτηουγ οὔ Ξ'δι! νγαϑ 5 ΒΘ] ΘΉΓΥ ἀθροθί εα ἐπ α ἐθηυρία 
οΓ ἐλ 6 ῬΑ δείηθδ ; οἴ. 1 δια. χχὶ. 9, δοοογάϊηρ ἴο τοι αν! 4 μδά 
δῖνθη [86 βιννογά οὗ (ο] 180} ἰο {πὸ ρα ῥυίθβι ἴο θ6 ργθβουνϑά 1ῃ {Π6 
ἰΔθοσηδοὶθ. ΤΏ ἰθίηρ]6 18 ἀθβοῦι θά ἴῃ βαπλθθὶ 88 {116 ἐθιῃρ]8 οὗ 
Αβιαγῖθ, δηὰ {118 μυτη ἶδ868 ὙΘΙῪ Ὑ76}] τυ ἱ ἢ [16 ὑγογ 8 νυ] [Ό]Π]ονν ᾿ 
ἴῃ 1Π6 Ῥαβ8αρθ Ὀϑίοσθ τι : ἐλον "δα 18 δἰδιι ἐπ ἐλ ἱσπιρία 9} θϑαφοη. 
ΤΆ τγογάβ ἃτα ποῖ ἔουπά ἴῃ ϑαπιαοὶ, δηά ἴδ ταῖρῃξ θ6 ἐβουρμς 
ταῦ [6 οἴαιβο, “ΠΥ ἐδίθποά [ιῖ8 θοὰγ ἴο {μ6 ψ8}} οὗ Βϑιἢ- 
8ιδη," μαά Ὀδθῃ βυιβεϊ αϊοα ἕον ἐπθῃ. Βαϊ ποὺν ιβίαπάϊησ {Π6 
5: ]ΠΑυτγ Ὀδένγθθῃ [ἢ 6. ἔνγο οἰαιιβθβ, γγχα 40 ποῦ ἄρτθθ ΠΗ ΖΑ θηΐμδ 
θῇ {16.0Π6 15 8 ΔῈ] ΕΥ̓ ΘΟΡΥ οὐ ἐπ οἴμοσ. [ὲ 18 Τλοσ γθαβοπὮ ]8 
ἴο Βαρροββ ὑπαὶ {Π 6} βίοοά 8146 ὈΥ 8146 ἴπ [Π6 οχὶρὶπαὶ ἰθχέ, βίποθ 
86 ἐοχὶ οὗὨἩ 1μ6 ὈΟΟΚ οὗ ϑ'διηπθὶ ἔαγηίβηθβ 0 ἱπίογιγαίϊομ ἃ8 ἴο ᾿ 
τ μαῦ 16 Ῥ ]ΠἸβυπο8 ἀϊ4 τ 1 [Π6 Ποαά ; πὰ ἐποαρ {μ6 δοοουης 
ἴῃ [89 ΟἸγομο65 ἀρρθαῦβ οομρ] δῖ πίμοαξ [Π 8 οἰαιβα τοβρθοίϊηρ' 
ἴδιο ἐββίεπίηρ οὗ 188. θοάγ οἵ δα] ἰο [Π6 νγ8}} οὔ Βείμβιδῃ, γϑὲ 
ἰδ νου] βοσνθ ἴο μον Πρ ιν ἀροῖ ἐΠ6 ταϑὲ οὐ {86 πϑυγαῖῖν 1 1ὲ 
μαᾷ Ῥθθῃ ἔμογθ. ὙΤμΘ ὀσούχταποθ οὗ {86 ποσὰ ΨΥ ἴμ οι, 

οἷαπβοβ, απ 1π6 ἔλοῦ ἐπαὶ ἴπ δοθῇ οα886 ἴδ ΘΠ 48 τ » ΤΙΑῪ δοοοιπὲ 

ἴον [86 οπιίβϑίοῃ οὗ ομθ οἵ {6 ἵχσο. Βαυΐ βοῇ δὴ ονθβίρῃς 
ΨΟΌΪα ΟΠΙΥ δοοοιηΐ ἔῸγ {Π 8 ἀΌ86ποθ οἵ {π86 ψογ 5. “' ἐλθν γαδίοηιϑα 
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δία ἢοᾳᾷ (κι (Ὺὴ9 ἱδηῃρίο 9 Ταροη᾽ ἔγοτα [18 Ὀοοὶς αὐ φμηπεὶ. [ἐξ 
ποῦ] ἢ (ἰϊπρ δῃὰ δυθἰ γασυ ἴο βαρροϑα ἐπαὲ {9 οἴνου οἴδῃμ 
νγ88 Οῃἰξ θα τι ον ραδϑαρο {προ ἃ βἴμα αν ονοχρριε ; ἴῃ ἴδοι 
βαρῇ Ὁ Βαρροβίάοη νου] Ὧθ αἰἑοροίμον ἱπαάτα 551 }}6. ἴον πὶ 1. ὅϑιη, 
ΧχΣὶ. 12 [ὑσῖμον γϑίθχθηοα 18 τη86 [0 ἔϊι6 βἰδίθιπϑηὶ ἐῃ ν. 10, {841 
ἐν 7αδίσηφά λὶε δοάν ἐρ ἰδ.6 φοαϊὶ 9} Βοίλιδῆαη, Ὁ ἔπογθ ἴβ πὸ βαρ 
τείδγθηςφθ ἴῃ ἔμ ΟἸγοηίοϊθθ, ΒΊοπι (μῖ8. τῷ Θοπομ46 {μδὲ ({6 
Μιἰββοσῖίϑη, δου άροά (μ6 παγραῦνο, βιὰ ἰρίθμ ΠΙ Π Δ] οὐ το 
εἰαίθ {παῦ [ῃ6 οοΥρθ τ8 ἢχοά ἰοὸ ἰῃς8 ψ4}} οὗ Βοίμβηδη, δηα 
ξιοῃθα ἀὐσαὺ ὈΥ (80 τηρῇ οὗἩ Ψαθοβ- (Πϑϑὰ ; [υ8ὲ 48 ἴῃ οἴθιοῦ τὸ 
δρθοίβ 6 μὰ8 πιδάθ ἃ ἔγϑασ ι186 οἵ ἢϊβ οσίρ᾽ παὶ ΒοΌΧΟΘΒ ἴῃ νν. 10-- 
12.--ΥὉΦ. 12. Μοε οἵ ἔμο ἀονίαώομβ ἔοι 1 βδια. χχχί. δὰ [0 ἢθ 
(τδοοᾷ ἰο {86 ἤλοι ὑμδὲ οὖν Ὠἰδύογίβη ΒΑῸ πὸ δρθοΐβὶ σϑᾶβοι [Ὁ 
τοϊδεϊηρ, {μαὺ ὑπ ἱπμδ ϊξαιία οἵ «ἀΡ6βῃ- ΟἸ]θαᾷ ἴοοκ [86 ὈΟΔῪ οἵ 
888} ἴτοια [86 πὶ δἱ Βοιββῃδῃ. ἢ οἱ ἴδο ἔᾳςι ἐμας {ΠῸ} 
φῳοπὶ αἷἰΐ πίρλέ, Ὀοσδῦβθ ἢθ νι88 ποῖ φοῃποριηθα αι} ἔδθ ἀϊδίβῃοα 
ἴμεν δὰ το ἔγδυθὶ. χγρλὰν ἴον νὴ ἴῃ 1. ὅϑϑιῃ. Χχχχὶ.» ἈΡΡΘΕΓΒ ἴ0 

Β6 ἃ ποτά βοϊοπρίηρ ἴο ἃ Ἰαύθν ροζίοά οὔ (89 Ιδηρίδρθ; αὖ ᾿εβδὶ 
ἦτ ἴα ΌΥ ΒΟ τιθϑῃ8 ΧΆ ἴῃ ΑὙΘΙΠϑοδη, ΜΕ 118ὲ {18 18 0 ΟΠΕῪ μἷδοο 
ἴῃ [9 ΟΙά Τοβίδιηθης πὰ βίοι ἰδ οσουσθ. ΤΆΘΓΟ 18 βοπηθείησ 

διυἰηρ ἰπ 186 οταϊθϑίοῃ οὗ {πΠ6 οἰατιβο, ΠΟῪ ὀισπέ ἑΐόπι ἐΐονθ. Α8 
1μὸ υγμίηρ οἵ ἃ σΟΥρθ0 88 ποῖ ἃ σὨβίοιηαυῦ (μΐηρ, δά 18 
ΟΧΡΥΘΕΟΪΥ πηθη οΗθὰ ἴῃ [μον. χχ. 14, χχὶ. 9 δα δὴ ἱρβουίπίουβ 
Ρυαμβμιμοπὶ ἔον ρτϑδί ογίπγθδ, [ἃ οϑγίδί Ὠ]Υ ργθβϑηίβ βομιθ αἰ βου (γ, 
Θδρθοί δ! 88 10 18 ποὶ ΘΑΒῪ ἰο δυΐηρσ [μ6 βαχηίηρ οὗὨ ἔπ Ὀοάϊ68 ἰμΐο 
ΒΑΡΙΒΟΙΥ ὙΪῊ (Π6 βίαϊοτηθπξ {πδὺ ᾺΘῪ νοσθ θυχὶοά μη 66 Γ ἃ ἴγθ0 
δὲ ζδθθβὶ, δπὰ ἐμαὶ Πλανίὰ αἴογνναγάβ ἔδιοβοὰ αΎΑΥ ἔμπα ὈΟΗΘΒ οὗ 
880} δπὰ Φοπαίμδῃ ἥγοτι ἐμαὶ ϑροί, δῃᾷ Ρυτὶοα ἔποηι ἴῃ ἐπ ζλμνν 
δΕρΌΪΟΝ το οὗ ΚΙβῃ (2 βὅδηι. χχὶ, 12 864.) ὙΒοθ οδῃ ὃ6 116]0 
ἀουδί τμδξ ουν ὐβίοσῖδα ἱπέθηοηΔ ἘΠ} οπϊτἐοὰ ὑπο τγογὰβ γοἰδίϊηρ 
ἴο 186 θαχπίησ. [ἢ ἔμοὶ ἷ8 ἀοβῖστι ἱπ ἀθβου δίῃ ἔμ6 συ μοὶθ 
ἐγδημβδοιοη ἀϊά ποῖ γϑαυΐγο ᾿ἷπὶ ἴο τηθηξίομ 1ΐ, ἀρὰ ἔμογθ ψ᾽88 
ἀπογαβογθ πὸ ἱπάποοιηθηξ ἰο Θαΐοῦ ὌΡΟΒ ἃπ οχρίαπαίίοῃ οὗ {μι 
Ῥαγίϊουϊαν οἰγοιπιδίαμοο ἴοσ [6 ρίτγροβο οὗ ρυαγαΐηρ' ἀραίμδι {6 
οἴδοποο, σοι ἘΠΘΥ ταῖσι οὐ μοεννῖθθ παν οδαβοά. [0 οου]Ἱά Β6 
ββοόνῃ ἐμαῦ [89 Βυτηίΐπρ τοίδγγθα ἴοὸ ἴῃ 1 ὅδ. χχχί. 12 ἴβ ἰο 8 
πηάἀογβίοοα ἴῃ {Π|0 8816 8686 88 ἐμαὶ ἀοβοσῖ θα ἴῃ 2 ΟἾγ. χυΐ. 14, 
“ἢ ΘΥ τηδάθ 8 ΨΘΣῪ στθαὶ θαγηίπηρ, ἔοσ μῖπὶ;ἢ χχὶ. 19, “ ᾿ἷβ ρϑορὶθ 
πιά πὸ Βαγπίηρ; ἕο Εἶπι, ΠΚ (λ6 δαγπίπρ; οὗ 8 ἔαῦμοτβ Ὁ δπά 
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ὅον, χχχῖν. ὅ, “ ἢ (μ9 Βαγοΐπρθ οὗ (ΠΥ ἔδεοβ . . 80 588]} 
ἀλογ Ὀύρῃ ἔν ἐπ 66,᾿" ἴπογο νουἹὰ 06 ποίμϊπρ ἕο δβίοπιβῃ ἃ ἴῃ 
[88 ἀΌΒθηοβ οὗ ΔῃΥ ποίΐοα οὗ ἔμ8 ὀοόυσγθμοθ ποσθ. ΕΌΣ ἴῃ {πὲ 
(8380 [88 Ῥαβϑδρθ τισὶν οοηίδίῃβ ἃ ΤΟΙ ργθοῖδθ ἀθβουρεοι οὗ 
ἐμο λοποὼν βίιονγῃῃ ἴο 5.48} δὲ Ηἷβ θυσία! ΤῈ πηυβί, βουγουθσ, ῃ6 
Βογπο ἰπ παὐπὰ ἐμδῦ ἴῃ 186 ἔΠγθο ραββαρθδ }αδὶ τοΐοσγοά ἰο, [8 σϑσῦ 
᾽δ οομδίσυϑα τ {Π6 ἀδέϊνο οὗὨἨ [Π6 ᾿ϑυβοῃ, ΒΘΓΘΑΒ ἴῃ 1 ὅδπι. Ὁ 
8 [Ὁ] ανσθὰ ὮΥ δῇ δοουβαῖῖνθ. ἜΒ6 πῃ δοὶἑδηίβ αὐ “40688}-Πο δά, 
ἃ αἷγ ου ἔδα Ἰοῇ Ῥ88Ὲ οὗ [86 “ογάδῃ ορροβιίθ ἰο Βοίμβμδῃ, 
δβιονοά, ἴπ ἐπ ῖν ΔΗ ΧΙ ΘΟΥ {πᾶὶ 58] πὰ ἢΐβ ΒοῃΒ βῃοι] ΠδᾶΥθ 88 
ΒοΠΟΌΓΑ]6 Ῥαγίδὶ, Ἐποὺγ δἰιδομπιθηΐ ἴο (πΠ6 Βοιιβὸ οὗ ὅδ], ἰ9 
ψβοπὶ ΓΠΘΥ πγοΓΘ ἱπάθθίθα ἔς ἀθἰϊνθσαμοθ ἔτομη ρσυθαὶ ἀδησθυθ 
(1 βὅδαι. χἱ) 

γν. 18, 14. ΤΙ ἐγαπεσγοδδίου ωλιῖοῖ, ἢθ σοηιπϊεἐο ἀφαϊηδὲ ἐδά 
Δωονὰ πδϑ δοοογαϊηρ ἴο ἐΠ686 ὑϑῦϑθβ ἃ ἀοΌ]6 οπθ : (1) Β6 ἐγαπβ8- 
Ετϑεβοά ἀσαΐπδέ ἐλα τοογά ὁ «ζ7εϊουαῖ, υὐλίοῖ, 6 ἀϊά ποὲ τοφαγκά (Ε}.18 
γοΐοσβ ββρθοίδ!γ ἰο {86 οοτηπιδηά οὗ «ϑιηουδὴ ἴο ἰδὺ Ατωδίοὶς 
πρᾶος μ6 Ὀδη (1 ὅδ. χυ. 11 οοσωραγθᾷ σὴ οἤδρ. χχν , 18 ; 
ΘΟΙΙρΑΓΟ ἶβο 1 ὅδ). χὶϊ, 18 τί οἢδρ. χ, 8); (2) μα ἰγδπϑ- 
διθββοα πὶ αϑξίηρ οοιηϑοῖ ᾿λδβυλι οἷ 88 ἢ6 τπηδά9 86 οὗἉ πδογοκραπον» 
ἐλαί ἢσ πιϊρ]ὲ οὐέαΐη, απ ογαουζαν' νϑϑροηϑε, οἴ, 1 ὅϑδτα. χχυϊῇ. ὙΠῸ 
ϑορίπεαρίηϊ Ἠδ8 τροϑὺ ὉΠΏΘΟΘΒΒΔΙΗ͂Υ ἐπίοσροϊαίθα ἴμ6 οἴαιβο καὶ 
ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σ᾽ αμουὴλ ὁ προφήτης, νἱά. ὙΥΒάοπι χὶν!, 20.--- 
Υ.14. ἜΒο πιοδηΐηρσ 18: βθοϑαβο ἢ9 ἀϊά ποῖ σοηϑα]ὲ «Γομονϑὶι, 
Ηο Ιεῆ Βἴτα ἰο ἀϊ6. ὅ'81} ἀϊ4 οοπϑαϊὲ “6 Βονδι, θα τοοοῖγοά μὸ 
ΔΒϑσοῦ (1 ϑδμα. χῖν. 87 οοτηραγϑὰ υἱ ἢ χχυ!. 6), Ὀροδαβο «Φοἐιο- 
γδὰ Δα ἀοραγίοά ἔτοτα πἶτα (1 ὅδηι. χχυϊ, 18) ; ἀπά ἰμβίραά οἴ. 
κοεἰζέτι ὙΓΙ ΓῺ 41} οδτθβίμθϑβ ἴ0 οὐίαϊπ ἐπ6 ἴανουν οἵ “6 ιονδὴ δῃά 
ἴΔ6η οοσιβα!ἰπν Εἰπὶ ἀραῖη, 6 Δρρ]ϊοά ἴο ἰδ πθοζοιμδῆσοῦ ἴῃ 
Ἐπάογ. Απά ἐκρηϑά ἰδὲ ξίπράοπι ; νἱά. ομδρ. χὶϊ. 28, 

2. ΟΒΔ». ΣΙ. 1---9. 

᾿ ΨΦΑΥΙῸ 15 ΑΝΟΙΝΊΈΕΡ ΕΙΝΟ ΙΝ ΒΕΒΒΟΝ, ΔΝΡ ΟΟΝΟΥΕΕΣ 

ΦΕΒΌΒΔΙΕΜ. 

νυν. 1---ὃ. (Οοιωρατε 2 ὅδ νυ. 1--8.) Αϑον {86 ἀθαί οὗ 
84] 186 σου ΣῪ οη {πὸ οαϑὲ οἵ ἐμ9 ογάδῃ, ἀπά ἴῃ ἃ βῃογξ ἐπ) 
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παῖ οπ (86 νγεβϑὲ αἷβο, στ (μ6 οχοθρέϊοῃ οὗ 186 ρσονίποθ οὗ 
“πά Δ}, οὐδὸν ποῦ Πανὶ σα]ϑὰ ἴῃ Ηθργοη, νγγὰβ Ὀσουρεῦ Ὀγ ἐμο. 
8.Κ1{] σε πον βῃῖρ οὐ ΑὉποι ἰο δοικπονθᾶσο 15]}οβμθίῃ 88 Κίπιρ, 
2 δι. 11. 8 864. 1 ννβ ποῖ {11 ΑἾΠΘΓ δπὰ ΙΒῃ οββθίμ γγοσθ ἀθαδά, 
πὰ ψ θη ὑμ6Γ6 νγὰβ πὸ ὁπ6 Ἰοῆς Βα]οπρίπρ' ἰο ἐμ μουδα οὗ ὅ88]} 
Βαΐ [π6 Ἰατηθ Μουθοβῃθῦι, σῆμ γὰ8 Π6ῃ Ὀαϊ ἔνγοῖνθ γθαγβ οἱ, 
ταῦ 411 {π6 Ιβγϑϑίεβ γθββοῖνθά ἴο τηδκθ 1 νὰ Κίηρ. ΤἬαδθ. 
γΘΙΒ68 οοπίδίἢ δὴ δοοοθηΐ οὗὨἨ {πΠ6 Δββθιηθ ]γΥ ἴῃ τ] ΟὮ (15 τ βο]α-, 
τἴοῃ νῦαβ οαγεῖθά Ἰπίο οἴοοὶ.----Ὑ. 1. Τῆρνι αἰΐ ἐδι6 ]ϑγαοζλίοα ἀβ8όηι- 

δίρα ἱοσοίλ», ΟΥ̓́ ΔΒ ἴξ τοδά8 ἴῃ 2 ὅϑϑιη. Υ..0 ἐβθῃ 4} {π6 ἐγῖθ6β οὗ 
1βγδθὶ οἄπηθ ἰο 7)αυϊά ὠπίο Ηφῦνγον, ἴὰ ΟΥ̓ΔΟΡ μὲ ἰπ ἃ σερυϊαῦ 
ἈΒΒΟΙΏΡΙΥ οἵ {μ6 ἢρ!ησ ταθ οἵ [Π6 οομηπηαηϊγ, οὗ σι ] ἢ ττα 
μανα ἃ [1}} ἀδβουϊρίίϊοη ᾿ῃ οπᾶρ. χὶϊ. 28---40, Βα ἢ ἃ τϑβοϊαὔϊοπ 
τηῖρηῖ θὲ δάορίοα 48 σψου]ά ΡῈ δἰπαάϊηρ ἀρομ ἐπ γγ80]6 Ρθορίθ. 
Βε]οϊα τ06 αγὸ ἐΐῤῳ ὅοπα απά ἐὰν Πεδῖ, (θη. χχῖχ. 14), μου αγὲ 

. ΟἿ ΟΠ ΤΥ 8Π, ἴποῦ ὈΘ]οηροδί {κ᾽ ἃ8 [0 {Π6 σοτητη ΠΥ οὗ 
18γ801, ἀπά ἰοὺ τὶ πον ἴο {Π6 ᾿ὮΟΪΘ. σοΙατπ ΠΥ 858 ἐμεΐν. 
ΒιΙΟΘΘΒΒΗ͂ΙΪ σΘΏΘΙΑΙ ἰῃ Π6 γγῶγ8 16 Ὺ πᾶν ψαρβθὰ ἢ Ογαῖρπ 
ἴοοϑβ, ἴου (νυ. 2) α ἰομῷ ἐΐπιθ ασο, θυθη ιτσλθ ϑαιμῖ ιτσα8 ζίησ, ἐΐοιε 
αἀϊάδὲ ἰραά ᾿ϑναθὶ ἐο τσαν ἀπά Ἄσοπάμοί ἰΐδηι δαοῖ: ασαΐη (οἴ. 1 ϑδτα.. 
χυΐῃ. 18, 10); απά ἐλόη «ο)ουαῖ, ἐΐψ Οοα βαϊά ἰο ἐἶιδ6, Ὁ ϑαται οὶ 
186 ργορμοί, ὅσ. (νυ. ὃ, 10; 2. ὅδῃι. 1], 9, 18; οἴ, 1 ὅ'4πι. χυ]. 
1-8.). ὙἼμδ ροϊπίβ οἵ αἰδδγθποθ θδύνσθοῃ (Π6 γϑῖβθ βϑίοσθ ἃ8 
ἀπά 2 ϑδιῃ. γ. 2 8.8 ὙθιῪ {ΠῚ πρ.---Ψ. 8. 716 οἰαθν8 0} ]1βγαοῖ 
γα (Π6 Τοργεβθη αν οὗ (Π6 σγῃο]θ σοιητηιηϊίυ, τ πιαάθ ας 
οουθπαπὲ ΜΙᾺ 1)αν]α ἴῃ ἃ βοϊθπιη τπᾶηηθν (δείονο “ζόλουαλι); ἱ.6.5. 
ΤΠ6Υ πιδάθ ῥχου βίομ ἔ0γ [86 τηαἰπίθμδποθ οὗ [Ππ6 σὶρ β δηὰ 00]1- 
δϑίϊοηβ οἵ {μ8 Κῖπρ' οῃ ἴπ6 οπα ᾿ιαπᾶ, δπὰ τμοβο οὐ ἐμ6 ρθορὶβ οπ 
1Π8 οἶμον (οὗ, 1 ὅαπι. χ. 26.) Υ̓Βοίμοῦ ἐμ νγογάβ, “'" ασοογάϊηρ ο΄ 
ἐς τυογὰ ὁ «]ὁπουαῖ, ὃν ϑαπιιοῖ," Ὑῖο ἢ ἀ0 ποῦ ὀοοαγ ἴῃ 3 ὅδ). 
Υ. 8») 16 ἴο "0 Τοραγάθα ἃ8 ἃπ δχρ᾽ηδίουυ οἰδαβθ ἀρρϑπάθα ὈΥ͂ 
{86 δαῖμον οὗὨ {π6 ΟΒγοηΐοἶθβ, οὐ μϑμον [ΠΥ πᾶν [8]|6ὴ οαἱ οὗ 
116 ἰοχί οὗἩ βαιημθὶ {πγουρ δὴ ονοιβισηὺ οασβοα ὈΥ {Π6 5Β᾽ ΠΥ ἐν 
ἰπ {Ππ|6 ἐοττηϊπδίϊομβ οὗ 1π6 ὑψο ψΟγ 8. [βγαθὶ δῃὰ ϑδιηποὶ, 85 
Τλοηΐμδ ΒΌΡΡΟΒΕ8, ΠηΔῪ ποῦ θ8 ΘΔΒΥ [0 ἀοίογπιῖπθ. Βαΐ ὁπ οοπι- 
Ραυΐηρ ν. 10 ἴῃ {π6 ομαρίον Ὀείοσα τ8 (αὐοογάϊηρ ἰο {6 τσονά οΓ 
7ολουαῖ) πὶτα 2 ϑδηα. σαὶ! 8, γ ἅτ 16 ἴο {π|πκ 186 ΦΌγιποσ 
ορἱπίοῃ [86 ἸΏ ογῸ ῬτΟθΔ0]6 οὗ {16 ἱσο. ΤῈ ὕνγο γϑῦββθ8 γο]αϊίηρ 

ἰο {π6 Ἰεηρσῖι οὗ ὑἴπηθ, τ μῖ ἢ τνὰ8 βρθηΐ Ὀγ Βανι 'π Ηθθγου ἀπὰ 
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«᾽ογ Βα θτα, ἀγθ οχηϊ θὰ ἤθγθ. ΤῈ ἰδίοτυϊδη ἢϑβίθῃϑβ ἰο ἀθβοσίθθ 
[86 σοπααρσβὲ οὗ “6γυβδίθπι, ἀμ {ΠΟ ΘΟ Θ ρᾶ8868 αὐ] οΚ]Ὺ ονοσ {ἢ9. 
Βοϊουση ἰπ Ἡθῦσοθ. ἀπά ἃ5 μ ἱπίτοάυδοβ [6 ομγομοϊορίοαὶ 
ἀαία' 'ῃ ἃ βειπρ ρΙαοθ (ομαρ. χχῖχ. 27), νγθ Βῃου]ὰ θ6 ἰϑά ἰο οοῃ- 
οἶπάθ ἐπαῦ ἢ6 ΡΌΓΡΟΒΘΙΥ οχαἐθα, ἔΠ6 πὶ ̓ΘΓ6, σσο γα ἴξ ποὺ ἐμαὶ 1 18 
ἸΠΟΥΘ ΡΙΌΡΘΌ]Θ ὑπαῦ [Π6 ὑνγχο ὙΘ 868 1 ααοϑίϊομ γγϑτο δἀ 464 ὈΥ [Π6 
᾿δαϊμοΥ οὔ [Π6 θΟΟΚ οὗἉ ϑδπιαοὶ, ἐμδη ἐπαῦ {Π6Υ Τοσιηβά ρατί οὗ [Π8 
οΥρῖπδὶ Βοιγοββ, ὑγ 8 1ο}} ἢ6 οιαρὶογθά. Ὁ 

γν. 4--9. (οἷ, 2 β6πι. ν. 6---10.)---ΤὉ. 4. Ιπβίρδ4 οἵ “ Ῥαυϊά 
απά αἴϊ ]εγαοῖὶ,; νὸ πὰ ἴῃ βδπιμοὶ, “ ἐλ ἔπ ἀπά ἢιΐ8 πιο ;" ἀπά 
Ἰηϑίθαά οὗ “ἐο «7εγιιϑαίφηι, ιυλίοῖ, ἐδ 7οδιιδ απά ἰΐόγα αν {}ι6 

7οῥιιδίέο8, ἐδ6 ἱπλαδιίἑαηέθ ὁ ἐδ6 ἰαπα, νψ ᾿ᾶνθϑ τ ΘΓΘΪΥ, “ ἐο 
«7ονωδαΐθηι τπίο ἐἶ6 υἹοδιιδίέο8 ἰδ ἱπλαδίξαπέδ ο ἐδ6 ἰαπά," τ86᾽ 
Ἰαίξον τϑδάϊηρ θϑΐπσ' ρσοθϑὈ]Υ 8η ΔΡ γουϊαίξίοη οὗ {Π6 ἰΌγπλοΥ.--- 
Υ. δ. Τὴθ ρῥίυγαὶ “ἀπά ἐΐ6 ἱπλαδίίαπί8 9} «“.6Ὅιι8 βαϊά," [Ὁ]]ονν8 
ΠΑΙΌΓΑΙΥ ἔγοτα {16 ψογ8 οὐ [Π6 ργθυΐϊοιϑ νϑῦβ; δα ἴῃ ϑδιηπαὶ 
τ ἤπά {86 βἰῃραϊαν “ απά ἢ βαϊά. ΑἸΙΒουρΡ [μ6 «6 θιιβῖτοϑ 
6Ά1164 οαἵ ἴο ἰυΐτη ἴῃ ἃ οοπίδιηρίμοιβ ἴοΠ6, “ ἐλοιι 8ἠαἴΐ πο δοηιθ 
ὅπ, ἢ ἰοοΐ {ἦι6 οαϑέζ οΥ Ζίονι," πο το τϑοοῖνθά ἐπ πδπιθ οὗ 

᾿ οἷέν ὁ ̓ ραυϊά (ν. ἴ, ἀπιὰ ομᾶρ. χ᾿ϊ]. 18.) Θ᾿ πᾶνϑ οῃ]υ 1μ6 σοη- 
οἰ υβίοη οὗ {6 οοπίθπερίποιβ Βρθθοὶ οὗ {μ6 «6 υϑιῦ68 ρσίνϑθη [16 γθ, 
ὙΓΠΟΙΘΑ8 ἴῃ ϑϑιημ6} ἰξ 15 γσϑρογίϑα τηοτα {Ἅ]]γ, ποῖ Ὀθοᾶιβα {110 
ιἰϑίοσίδῃ ομλεθα 1116 σοτητηθποθιηθηὺ ὈΥ δοοϊἀοηΐ, 85 7 θηζιϑ 

ἘΏ1Π]κ8, θὰῦ ποτ ργΌΡΡ]Υ Ὀθοδαδθθ δ Πδή δθούθοῦ ἀσοουῃΐ ὈΘίοσθ 
μιἴπα, ἴῃ τ ΒΙΟΒ 6.6 νγὰβ πὸ σϑίδσθηος ἰο ἐδδ ἰαπιθ απά {6 δἰϊηά, 
οὗ, ν. 0.---Ὁ. 6. 4παᾶ αυϊά αἰά; ἴῃ ϑαιαθ] τὸ πᾶν αἶβοὸ {π6 

νοτ 8, “ἐπ ἐλαΐ. ἄαν," Ὀοίοτθ ϑρὰ8 ννὰ8 ἰδίχθη, “ δαυϊά βαΐά;» 

Βαϊ {10 τοβϑὺ οὐ {π6 ρβθαρθ 18 γϑῪ ἀἰθγοηῖ. 77ι6ηὖι|8 ΒΡ ΟΒ68 
ταὶ {π6 αἰ γΘ ποθ ἄγοβ σα {Π6 ἕδος ὑπᾶὺ {μ86 δαῖμον οὗ (16 
ΟἸγυπίο]εβ Β]16α ἀρ δὴ 116 ρὶ 0] ραββαρσθ ὈΥ [Π8 νγογαβ οὗ ἐδ ἰοχῖ. 
Βαυΐ {π᾿ τὸ 18 ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ΤΟΣ 506} ἃ ὁοη]δοῖατθ. ΤῊΒ ν ΥῪ ρϑοῦ- 
Πὰν δοοοπηΐ ἴῃ ϑϑιηι6], νοι ον] ἀθὨΕ] γϑϑὶβ ὌΡΟῚ ἃ δ υ οὐ Ὁ 
ιϊβίοσίοδὶ [08 818, 18 οἰθαυῖ {Π6 ΘαΥ]ΘΙ 84 π]οΤ6 ργθοΐβα οὗ [Π6 ἔπος 
Τὰ τᾶν, Ἰιονγανοῦ, 6 Θαβ}}Υ οοποοὶνοά ἐπδῇ ἴῃ οἴ μ6Γ ἀοουταθηΐβ [Π6 
ὨΒΙῺΘ οὗ Ψοδῦ οσουγγθα ἰπ Θομπθοίοῃ 1 [Π6 οοπαιοϑί οὔ 6θυ8, 
{|κο ἐμαῖ οὗ ΟἸΒπ6] ἴπ οΘοππθούΐοῃ 1 {Π6 οοηχαοβὶ οὗ Κι ν]α- 
βϑρδον (σ πάρ. 1. 12 544.); ἀπά ἐπαῦ ἃ οοἰθογαιθά βαγίηρ οὗ 1λανὶὰ 
ὁ {868 οορδδίοῃ οὗ 118 σαρίαγα νγ8 [ΒΓ αϑϑβοοϊαἰθα τ «σα, οα 
δοοοιηΐ οὗ {Π6 ἀθθ48 τϑοογάβά ἰπ ν. ὃ. ὙπὰΒ {Π|0 58016 βαγίηρ 

΄ 
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88 τορογίϑα ἰπ ἔνο αἰ δγοηΐ ΑΥΒ ; [86 Το δἰπιρὶα οὗ [μ8 ἔνο, 
δηὰ (δαὶ τυ αἰ οἢ ρυθβθηίβ {116 Ἰβαβὲ ἀπ α] εἶθ, θοὶηρ ρσίνθπ 'π κα 
ΟἸτοπίοϊθβι “οδὺ νγαβ ποὺ ἀρροϊηϊοα οὐΐεῦ ἀπά οαρίαΐη ἴῃ σοῦδο- 
4ᾳθηοθ οὗἉ δ ὈΓΑΥΘΓῪ οπ ἔμ6 σοοσπδίομ οὗ [Π9 βίορθ οἵ «“ ογυβαί τα, 
Βθ Βα ργϑυϊουβὶΥ βθϑὴ δὲ ἐμ Βοβδά οἵ Πανὶ 8 ναγγίοσβ (2 ὅδῃι. 
',. 18.).- (Οπ [86 ἀἰΠο.]Υ ργοδϑαΐθα ὈῪ {π|680 ρϑγα}]6] ραδϑαρθα, 
ΚΚοὶϊ βαγβ, ““ἴμ9 ἤοστηθσ οἷδιβθ, σοϊδεπρ ἰο (86 ἴαπιθ ἀπά 189 
Ὀ]ϊπά, τηᾶὺ μανθ Ῥθθῃ οὐ ὑοα Ὀγ [86 δαςμοῦ οὗ ἐμ6 ΟἸἈγοπίο 68 ε8 
ποί Ὀοατίπρ ἀροὴ Ηΐβ ἱπιπιθάϊδίθ ραγροβθ, ἀπά [89 δἀαϊίοπαὶ 
Ψογάβ8, ΜὨΐο ΟΟΟΌΣ ἰῃ ἔ6 βϑοοῃ ραβϑαρα ἴῃ [μ6 ΟἸΒΤΌΠΙΟΪΘΒ, ΤΩΑΥ 
οτἰρσί μα} μᾶνο ἑοσιηθά ρατί οὗ [μ6 δοοουπῖ οοηίαϊπεά ἴῃ {μ6 Βοοῖ 
οἵ βϑαπλιοὶ, ἔον δ 18 ὨΠΊ ΘΥΒΑΠΥ δοκπον)εαροά (μδὲ ἔμοσα 15 ἃ βᾺΡ 
ἴῃ {Π6 ἰδίου δὲ (818. ρἴδοοθ, οἰ, ΟἸγ. Ρ. 211.)---ὟΘ. 1. Βϑοδῦβα 
Πανὶ ἃ ἀν ὶς ἰὰ [ῃ6 σαβῖο 1 τγᾶβ οδ θὰ [π9 οἷ οὗ Ἠανὶά ; 
δοοογαΐηρ ἴο ϑαπιυοὶ, Βανι Εἰπιβοὶῦ μανθ 1 (818 παη16.---Υ͂. 8. 
ἈἈουκά αδοιιέ; ἤγοην ΜΈ, δυθῃ ἰο {6 οἱγοιΐξ ((μαϊ 1 ἴο Βαγ, πιιμῖα 
16 οἰγοιιηξοσεηοο οὗ ἃ οἶγοὶθ, τυ ἰο ἢ τγὰβ ἄσγανῃ ἤοα Μ|0 ἀπά 
τοξαχηθα ἰο 1 ἀραΐη. [π βαιπιιϑὶ [818 18 πιο ὈΓΙΘΗ͂Υ ἜΧρΓοβδθά 
Ἐγ ““Θανία θυ}: τουπά αδουὲ ἤνροπι Μὶϊο," ἴο ν  ΐοἢ ἀγὸ δά θα [μ6 
ΜΟΓά8, ἀπά ἱπισαγδ, ἴ.6.,) ἔτοτα [μϊ8 οἰτουπαίοσθηοα ἰονγαγάϑ ἐδ 6 

οοπίσο. (Τλοηίνδ οχρ απ ἐμ 6 ραββαρθ βοιηθνμαί αἰ γθηεγ. ΗΘ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ [Πὐ ἔπ στοτὰ ἱπισαν8 τοίϑυϑβ ἴο {88 βοσίβδσῃ νδ]} οὗ Ζίοῃ, 
δη {Π6 οχργϑββίοῃ, “' γοιιπά αδοιὲ ἔνοπαι ΜΗϊο,᾽ ἰο 1π6 Ἰοταβοκύοι 
οὔ [86 ψϑβίοση, βαβίθσῃ, δηα βουέῃοτη β46 οὐ Ζίοη ; Ὀπΐ γουπᾶ 

αδοιιὲ οδὰ ΟὨΪ]Υ ἀθποίβ [Π6 οἰσοα τ ἔθ θη ο9 οὔ ἃ εἶγοὶο οἷ. Θποϊοβθα 
(16 πουίμογη 5:46.) Ζθηι ὧδ διωὶϊξ ἐλό οἱέψ, ὈΥ πο οὗὨἨ δοῦγδθ 
ὟΘ ΓΘ ἴ0 ππάογβίδηα {86 οΟἱἐγ οὗ Πανὶ ᾿α8ὲ παιθά. 476 διλξ 
τηυϑὲ ἐμογθίοσθ τηθδῃ μ6 ἔοσε θα δπὰ 8}}6ἀ 10 ὙΠ Βσπδβοβ. το, 
8 ἔογίγεββ ργΟΡ ὈΙΥ ομ ἐῃ6 πουεϊυγαβίθγῃ 8146 οὐ Ζίοη, {π6 ροϊπὲ 
αὐ ψθῖοῖ 1ξ σου] Ὀ6 ταοβὲ ὀχροβϑά ἰο δῃ αἰίδοκ, ου δοοοιηὶ οἵ 115 
ΥΟΧΥ 5] ρῃὰ οἰθνδίϊοῃ ἀθονθ {89 βυσγοῦππάϊηρ οοππίγγ. ἀπά ὕοαῦ 
γεδίονοα (ΔΕρ]. ταατρίηῃ τουΐυθ41) τῃ τοϑὲ οὐ 116 οἷγ. ὙΤ89 νοσὰ 
ΤΥΤΤΣ 15. 864 ἴῃ ἃ Β[τ 1} σΟΠπμθοϊΐοη ἴῃ Νϑιιθίῃ. 11}, 84 (ν. 8) ἴο 
ἀθβουῖθα {πὸ γϑβέοσγαιοη οὐ θυ ]ἀΐηρβ ἐμαὶ μαὰ δον ἀεϑίγογοᾶ, 
[16 του] ἀὴρ Βοϊῃρ τοραγθα 45 ἃ γδβίοναίίοη ἕο ἰἴ6, ΟΣ Θυθπ 885 ἃ 
μπεϑ]ηρσ (1 Κίηρβ χνὶῃ. 80.) Ηθηοο {86 ργοροῦ τοπάϑεϊηρ που]ά 
Ὀ6 ὡοαδ γεβίογθα {},6 γεδὲ ο ἐλ οἷν. Τπθ ἔασι ἐπᾶὶ “080 Βαϊ 
οοχίϑίῃ ρου ο}8 οὐἹἨ 186 οΕγ οὐ Ἰλανί ἃ 'β ποῖ τϑεοσάθά ἀπ. ῃθγο 
εἶβο, θὰ: {ποθ ἰ8 ποίμίηρ αἱ 4}1} βυιρυβίηρ 'π {86 ξαεξ 86 }} 
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Τλοπΐμδ που] ἰδοῦ [ῃ6 σογὰβ ἔσο 1 ὅδιη. ὅ δοοογάϊηρ ἴο ἃ 
τοοα]ῆθα σοπ]οοῖθγα οἵ Κοηπίζοίξ, Βοὸ ἃ5 ἴο γϑαά οαῦ σα βρουθγΉ Ὁ 
67 ἐλ οἱέν, Ὀὰΐ ἀρατὲ ἔγοτα 186 ἔδλος ἐμαὶ ἴπ 118 οᾶ86 τγϑ βῃοι!ὰ 
ὀχρθϑοῦ ἴο Ηπά [Π6 βσρυθβϑίοῃ ΩΣ Ὧν θη, (2. 581). υἱϊϊ. 10), 

50 ἃ βέαϊθιαθηξ τγοῦ]ὰ μ6 ἔων 1688 ἴῃ ὁμαγβοίθν ἐπ ἃ γοῦβο, ἡ ΒΙΟἢ 

ἐγϑαΐβ οὐ [πὸ γϑρυϊάϊησ οὗ {86 οἰδγ, πῃ ([Π6 οἰδίβθ ἱῃ {ῃ9 Ἰοχέ, 
γγΒῖ ἢ ἘΠΟΓΟ 18 ποῖ ἔπ 1οαβὲ οσσαβίομ ἴο 8]161.---Ψ, 9. ΤῊ6 νογάϑ, 
ἑΐδη Ζαυϊά ισϑπξ, δ...) ἱπάϊοαίο [μ6 ροϊηὶ οὗ {ΐτηθ, τοτα πίοι ἢΐΒ 
Ῥεοοτηΐηρ στοδί, ἢγϑὺ ἀαϊο5: ἐΐόη (ΠΌΤ 189 σοπααοβὲ οἵ « ΘγτιβΆ] 61), 
Τθανίἃ δοοαπια οοπίδημαϊίν φνθαίον ἀπά φνθαίον. “ἼγοΣ Ὀοίοτθ 
ΘΠΟΥΒΟΣ ἱπΠηϊῖνο ΕΘ ΘΠΕΠΥ ΟσοαγΒ ἴῃ (6 6818 ψ ἢ {Π6 τηθδηϊην 
ἴο δάνδῃοθ, 6.9. (ἀϑῃ. υἱῖ!, 8--ὅ. Απὰ “εῇουαῖ, ὁ Ζοδαοίδ, ισαϑ 
τοίεὰ ᾿ἕπι, οἷ. σμαρ. ἴχ. 20; ἴῃ 2 ὅ΄8πι. ν᾿ ννο ἡπὰ (86 116 ν {{1}0 
«7ελουαῖ, Οοά οὗ Ζεδαοίλ. 

8. ΟΗΑΡ. ΧΙ. 10---47. 

ΙΒ ΟΝ ΒΑΥΙΡ᾿Β ΒΕΒΟΕΒ, ΑΝῸ ΒΕΙΞΕ ΑΟΟΟΥΝΥῚ ΟΕ ΤΉΞΙΕ 

ῬὉΕΕΌΒ. 

Οὐομραῖθ 2 ϑϑιη. χχὶΐ,. 8---39.---, 10. Εν “ἐΐ686 αγὸ ἐλδ ἰραά- 
ἐπρ λογοθδ᾽" πὸ πα ἴῃ βιδπηθθὶ “ ἐΐ686 αγὰ ἐΐ6 παπιθ8,7 ΡΟ Δ] ἴῃ 
ΦΑΥΟΣ τϑϑαϊπσ, 48 {μ6 δαϊθοῦ οὗἉ {Π| ΟἸγοη 0165 τγὰβ Θϑρϑοί δ Πῦ 
ΦΟΒΟΟΓΙΘα ἴο ἰπἰτοάποθ ἐμ θιῃ 88 {{|6 ἀδαάϑ οὗ {π6 ΟἿ θογῖα. [ἡ 
186 ὈΟΟΙΚ οὗ ϑαιθιθὶ [π6 Ὀσῖθ βαρογβοσι ρου, ἐΐ686 αγὸ ἐΐ6 παπιθϑ 
ο7 λὲ λόγοο8 τοῦο μα γοϊϊοιυθά 1)ανὶα, ἰΒ ἱπιταοαϊαίοὶν βαοοθοάθά 
ΤΥ {π᾿ 118ὲ ξι86 1} Βαξ ἴῃ 186 ραβϑαρθ ὈθΌγΘ ἃ8 [Π 9 ]ΘΓΟΘ 8 ἃΓγῸ 84} 
δανῦποῦ ἀθβοσι θα 85 ὑμοβθ, τοῖο λαά δροιση ἰλοηιδοῖυθ8 δίγοης ἐπ 
ἐδιοὺν αϑϑοοίαὐίοπ, ιοἱξἶ, ἰῆπι (οἴ. Ἰ)δπ. χ. 21) ἀμγίηρ ἀἰθ γυιῖθ, ἑορ6- 
ἐδιθν οἰ αἷΐ ]οναοῖ, ἐπ ἐλαὲ ἐδϑν πιαᾶθ ᾿ΐηι ἔΐπρ, ἄς. Ιὰ [δο86 
νγογὰβ (86 Βἰβίουϊαπ δββὶρη8 ἃ ΥΘΆΒΟΠ ἔῸΣ ἰηἰγτοάποίπρ {Π6 1181 ἴῃ 
4αοβίίοῃ ᾿πγτλ δ 6 } Ὁ αἴρον Ηἷβ δοοσαπὶ οὗὨ [88 οἰθοίίοῃ οἵ Πανὶά 
88 Κίηρ, δπὰ {μ6 οοπαποϑὶ οὗὨ “ογβαίθηι ; πάτον, {μδὲ {π6 
Αβϑιβίβα ἴῃ τηακίηρ Πανὶ Κίπρ. [1η [86 οτῖρίπαὶ ἔοστῃ οὗ ἐμ 115ὲ 
ΔΠ4 186 Θοπηροίίοη ἴῃ ἡ ἱο 1: οοσυ 8 ἴῃ ϑϑιηθθὶ (2 ὅδμ. χχὶϊ,. 
ΤΠ6ΓΘ 18. 0 Τϑίθσθηοθ [0 [Π6 ἍἽμοίοθ οὗ ἃ Κίῃρ, απ θυθὴ πῃ [86 
ΟἸὨΒγοῃξοῖοθ ἰδ 18 ΟὨΪΥ ἴῃ ἐδθ οἰαιβο ἱπιγοάποορα ἱπύο [Π6 βιρεγ- 
βου ρΕ 95 ἰμαΐ ΒΘ, ἃ γϑίδσθομποθ οοοτ9.--, 11. ὙΠῸ Ὀγιθε βαροι- 
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βου ρείοη ἴῃ ν. 10 ἴβ τορθαϊθα ἤϑσθ ἴῃ ἃ ἀϊ δδγθηὶ ἔουπι, νῖΖ., ἀπά 
ἐλὶδ ἐδ (11. [1686 4.6) ἐΐθ πιπιδον ΟΥ̓ ἐἶι6 ἔόγοθδ. ἼΠ6 ὁσσυγγθησα οὗ 
[80 πογά γιέϑραν' 18 Βιυἱ Κίπρ ᾿ΘΓΘ, ῬΓΕΎ Ὀοοᾶιϑθ [π6 Ὀ] αγᾺ] ρτο- 
που ψουϊὰ Ἰοδά τ ἰο Θχροςΐ ἃ ἀἰβδγοπὶ σογά, ἀπά ραγην θ6- 
σϑΌ80 ἴΠπ6 πιωπδθν οὗ [πΠ6 Πογοθβ, τυ ῖ ἢ ἐδ σίνθη ἴῃ 2 ὅδῃι. χχῖϊ!. 
89, 18 ποῦ τηϑπθϊοηθαά ἢθγο αἱ 411. Υϑ ταῖσι Ὀ6 ἱπο]πθά ἴο βὰρ- 
διοϑὶ 80 αἰξασαίϊϊοῃ ἴπ {86 ἰοχὺ ἔγοαι Εἰχ. χν. 4, δά {π6 βυβϑιίυ- 
[ἴσα οὗὁὨ Ἴ. ὙΤΠ6 ραββᾶρθ ψου]Ἱὰ ἔμθῃ γθϑᾶ, “' ἐΐ686 αγὸ ἐξ 

τηοϑὲ αἰδέϊπιριιίϑλιοα ΟΥ̓ {διο ἈθνοΎ8." 
ο ν.11---Ἰ4. Τῆι ἰἤνγεο γϑποιοηϑα ἤόγοθ8, 7α8), οὔ απι, Εἰ αξαν, απά 

ϑλαπιηια.---͵αδλοῦαηι ἐδ6 8οπ οὕ ΟΠαοπιοηῖ. ὙΠΘΓΘ 18 ποίμίηρ 
ΒΕΓΔΏρΘ ἴῃ ὑΠ6 ἴλοὶ {παῦῷ [ῃ6 88π|6 «᾽αϑποδ᾽ απι ἰ8 6616 ἴπ ΟΠ Δρ. 
ΧΧΥΙ, 2 ἃ δοῃ οὗ Ζαδαϊοῖ, ἔον τ Ζαθά 16] Ὀϑ]οηρσθά ἰο {16 ἔδυ ]γ οὗ 
ΟΠΒδοπιοπηὶ, ἢΐ8 βοὴ τηϊρῃῦ αἶ8δοὸ Ρ6 οδ]]δά ἃ βοῃ οὔ ΟΠπδοιηοπὶ (οἴ. 
ΟΡ. χχνἹ!. 82.) Τηβίοδα οὗἨ [π6 οἰίφῦ οὗ ἐλ σαρἑαΐπ8, [μ6 γοδάϊηρσ 
οὔ τμο ΚοΙΒΙ (ἐλο ολίο  ο ἐ}ι6 ἐλῖνεν) 18 το 6 ργϑίεσγθα (οἷ. νν. 1ὅ, 
25; οΒδρ. χἱϊ. 4, 18, δῃὰ χχνὶ!. 6). 176 ἰὑβοα Ὡρ ἀϊδ ϑρθαν ; [Π18 ἰ5 
ον ἀθη θυ [16 οὐἱρῖπαὶ γϑδαϊηρ, πα 18 βαρρογίοα Ὀγ 2 ὅτ. χχιϊὶ. 
18. Τῇβ νογάβ 88 {Π6Υ βίαπά ἱπ [ῃ6 ρᾶγα}]6] ραββᾶρθ οὔ ϑατημοὶ 
(υ. 8) ἅγθ ααϊΐθ πὶ πο] Πρ! 0 ]6. 176 δναπαϊδἠ θα 8 βρόαν, σομεϊπα- 
ἴῃρ' [0 ταΐβα 1 ἀσαίη ἀπὰ δραίῃη, ΕΠ] {16 [Ὡσθθ πσπάγθα νγθῦθ 5ἰαὶπ 
αὐ οπ6 ἐΐηιθ, ἰπαὺ 15 ἴῃ ὁπ ἀδύ, πα οὁ16 δέν ἃποί μεσ. [πϑίοδά 

οἵ ἔσθ μυηάγθά, [Π6 ΠΌΠΙΡοΥ ρίνθη ἴῃ ϑδυλθθὶ ἰ8β οἰρὶῦ Βαπάτγοα, 
αν δοοογάϊηρ ἴο 811 {116 νϑυβίοῃβ [μὲ 18 [86 οουτϑοῖ γθδάϊηρ οὗ 
186 ἰοχί. Τ7ῆΑρηϊωδ ῥγοποιηςοοβ 618. 1119 ταογθ ργορ8]6 δοοοαπί 
οὗ τμ6 ὑνο, Ὀθοδαβο ὑπ6 απ 6 ἴπγθο μπαπαγθά οσουγβ ἀραὶῃ ἔαγ- 
1Π6Γ οἡ 'π οοππρδοίίοῃ δῇ ΑΡἱβμαὶ (νυ. 20); διὰ «}Δ5ΠοὈ᾽ Δα, νΒο 
οσοαρίοβ ἴΠ6 ἔγβί ρ]δοθ ἰπ {Π6 |ἴ8ὲ, τηυβῦ σϑυίαϊ ]Ὺ μᾶνο αΪ8- 
ἘΠρυΪϊΒῃ6α Εἰ πιβ6 1} ὈῪ ἃ δαὶ Βα ρϑυῖοσ ἴο {παι οἵ ΑὈῖ8μαῖ. δἰσαϊα 
οη [88 οἴμοῖ Ββαπά ((ἀ6βοῆ. 11. ρ. 608) ἀφο 468 ἐδαὶ ἴγθ9 παπάτοά 
158 16 οΥὔἱρῖπαὶ! ΠπαπΆΡον, 88 ἰὉ ποῖ ΠΚΟΙΥ (Βαὲ « Δ5Πο τὰ ἀϊά πιοῦθ 
{ἰἰᾶπ ΗΒ Βα ροσῖον ΑἸ Ιβμαὶ ; οἵ, ν. 21.--νὶ, 11. ἘΠ᾿ ΑΖαν μα Αλοιλίϊε; 

118 ἰ5 [π6 οογγθοῦ τϑδάϊηρ, οἷ, οἴαρ. χχνὶϊ 4, ποὲ ἐδ6 8οη οΓ ἐδ 
Αλοιϊλιίιο 8 ἴῃ 2 ὅπηι. χχὶϊ, 9, Ηθ νγαϑ ὩΥΊΣΣῚ Γι 
απιοης ἐΐι6 ἐδιγδ6 ἔθγοθ8.; [6 παχηθγαὶ, 88 ΠΡΒα ΘΠΟΥ ΠΆρΡΡΘΠ8, ἰδ 
ποῦ ἴῃ {|| σοηϑίγαοι βίαΐθ ; θαΐ ραοθὰ Ὀρίουθ [ῃΠ9 ποὰῃ ἴῃ ἐπθ 
ἴογα οὗ δῃ δάγοσῃ. Υο ἢπά {86 βᾶπιθ σοπβίγαοίίοῃ ἴῃ ν. 24 ἀπά. 
2 ὅδπι. χχχὶ. 9 (Κογ) 22. ὙΤὴθ ἴὰγθθ μθγοθβ γϑίγγοα ἰο Π6 18 
ΔΥ6 ΨΦΒΒΟ Ἄγ ἀπά ΕἸ 828 γ, μῸ ἅτ τηθπίϊοηϑα ἴῃ νυ. 11---12, 
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δηὰ Βμαπηπια, ἩΒΟ86 πϑιηδ, {προ ρἢ βοηθ ονουβισῃί, 88 ὌΘΘη 
οτ ἐ6α ΠῸπι {Π6 118ἰ, 5686 Ὀ6]ονν ἃὲ ν. 18, Τὺ 18 σόοσίῃυ οὐ ποίβ 
ἐπιαὶ ἐμ686 ἔἴσθθ αγθ βροόκβθῃ οἱ 8 ργθ-ϑ  ΠΘΠΕῪ ἐἦε ἐΐνοο ἤδνοσδ. 
Τλοπῖιι8 15 οἵ ορἱπίοι {αὐ 16 ἘΠ6 δαῖμον ἱπέθπαἀθά ἰο 54} ἐΐ6 ἐδγθθ 
ἄργοσα, 86 ποιΐϊὰ παῦθ τυϊτίοπ ὩΣ Γι |κὸ 2 ὅδ. 
χχὶῃ, 16---17, δῃά ν. 19 οὗ [η8 ομαρίοθνῃ βϑίοσβ '8, Βαΐ, βονβυϑὺ 
βέγϑηρο ἴξ τη} ἀρβϑὰν ἐμαὶ ἔμ6 παπιθγαὶ συ. οσὐουγβ ἰπ ἔσο 
ἀἰδδγθηῦ σσμηῃθοίίομβ ἴῃ {π6 βατηθ ]15ὲ, [ΠΥ ἃγὸ Βοίἢ ρστγϑιημηᾶ- 
ΠΙΟΑΠ]γ ἀἀπι551016θ.ἁ. Νοῦ ἄο ψα πᾶ δὺν αἰ βου ΠΥ ἴῃ 1Π6 ἔδει 
1παῇ 186 δαΐμοῦ μᾶ8 ἈΙΠμοσίο βαϊ4 ποίη δθουϊ ἃ ἐπϊδά οἵ 
[ιοῦοθδ, ΤῸ 16 ἔπγθ Ἠθτοθβ 8΄6 παᾶιηθ οπα δῇδὺ δῃοῖμοῖ, δπᾶ 
ὁπ οὗἨ ὑπ6πὶ 18 βροόΐῖῃ οὐ ἃ8 αββοοϊαίθα υῖτῃ ὕπνο ΟἰΠΘΥ8, ΠῸ 

τον Θου ἃ ρΟΒΒΙὈ]Υ ΓΠ]πηΚ οὗ δὴν Ὀὰϊ (πὸ [ἢγθ9 ὙΠΟΒΘ Πδπιθ8 
ΔΙῸ ρίνθη, 7 866 0 οσσεαβίοη, ἐῃ ΓΘ ΓΘ, ἴον αἰζοσίηρσ [Π6 ᾿οχί, 
85 ΤΠθηΐι8 βυρροδίβ, 80 ἃ8 ἴο τϑδὰ ἀξ τσα8 ἀπιοπρ ἰδ6 ϑ[αζίδλΐηι 
((λ6 Κηϊρ 8) οὐ" ἐλ λόνοῦδ, ἀπ᾿ αἰξοσαύίομ ἰο τ ῃ]οἢ τ σου] ποῖ 
αϑϑθηῦ [ῸΓ {18 ΓΘΆΒ0ῃ, 1} [Ὁ πὸ οἴου, ἐπαὺ νγγ τϑδά ποίμίηρ δθοιιέ 
ΒΒ ΒΗ ΔΗ ΠΘΓΘ 686 ἴῃ 11 1180 τὰ 116 ΟἸὨγοπίο]68.---Ὑ, 18. 
ΤΆ ἀοοοπηΐ οὔ ἐμ δχρίοἱδ, ἰο ψῃϊοῖ ἢ6 οὐρά ἢἷ8 τόποννπ, ἰδ 
ἰπίγοάιιοςοα ὈΥ ὑμ6 ψογάβ, “ ἐὁ τσαϑ ἢ τυῆο τὐαϑ εοἱ(ἶ, Τλαυϊά, δ." 
Ἀ58 116 οπηϑϑῖσῃ οὗὨἨ {Π|688 Ὑγου 8 τα ῖκοβ ἔπ 6 ραββαρθ οὈβοῦγα, (ΠΟΥ 
ιανθ ργοῦδθῖν Ὀθθηῃ Ἰοῖ οαΐ οὗὨἨἁ [πΠ6 ρᾶγα}]6ὶ νϑῦβθ' πῃ ὅϑδιπιὶ 
{πγουρἢ δπὶ οὐογβίρες οὐ [πΠ6 σοργίβι. Αδοογαΐηρ; ἐο [Π6 ϑορέμα- 
9ὶπὶ (ΑἸ4. Οὐοπιρ].) {πον ἀϊ4 οΥῖρ᾽ πα! ἔστι ρατὲ οὔ {26 τοχί.--- 
αθ-ἀαηιηιΐηι : [86 βαῖηθ ρ]δθβθ 8ἃ8 γγχᾶ τηθϑῖ ΨΠ ἴῃ 1 ὅδ. χυ]!. 
1 ἀπάθν ἐμ6 πᾶθ οὗ δ ρλοε-ἀαπινιΐπι. [ΙῈ 15 ἔματθ ἀθβοσῖ θά δὲ 
βἰυδίοά ᾿Ῥαίνγεθη ὅμοσοι ἀπά Αζοῖκα, ὑπαὶ 18, 'ἴπ [86 τυθβίθγῃ 
(ἰβενϊοίβ οὗ ἐπ8 ρχονίποβ οὔ πάῃ. ΤᾺ πᾶπιθ ἰ8 ἰαῇὲ ουὐ οὗ ἐῃ6 
Ἰδὲ ἴῃ 2 ὅϑδπι. χχῇἹ., θα [Π6γ0 8.6 ΒΘνθᾺ] ρἴδοθδ, ββρθοίδ! ! Υ 
Υ. 9, ἴῃ ψ ΒΙΟΙὶ {Π6 ἰοχὺ οὗἩἨ Τπᾶξ ΟΠαρίθν τησβῦ Ὀ6 διιθπάθα ἔτοτα 
ἴθ ΟΠ γοπῖο]θ8.---Αὔον [886 σψογάβ, “ απά ἐϊὸ (ΡΠ ἰδέϊγιθ8 τῦθῦ6 
ϑαϊμονοά ἐοφοίδιο» ἐο δαξεϊ6,᾽ Βονθῦὶ υβύβθβ ἢανθ (Ἀ]16 οαΐ οὗ οὐ 
ἰοχὲ, ψν ] ἢ [ῸΓ ἘΠῸ Βαῖκ οὐ [7168 οοῃηῃθοῦοῃ 6 ρσῖνθ ποτα 2 ϑὅϑῃι. 
Χχ τ, 9---11 : ἐζθη ἐδ ]ϑναοϊζ68 ιυδπέ τιρ (Ἰθανίηρ [π6 θ4:16- 8614 ἐο 
τοίγθαξ πο (Π6 τηοιηῃίαδϊη8) ισλόγθαϑ ἢδ δἰοοά ἤγηι. Απὰ ἢ,6 βηιοία 
ἐλ Ρ) ιν ιβέϊηιοα εἰ} [8 βαπά τσαϑ πιηιδθαᾶ, ἀπά ἢμἴ86 μαπά οἴωηρ ἰο ἐδ 
διογά. Αἀπὰ «ϑλουαῖ, εἰεοίθα α σγοαΐ ἀοἰζυθγαποο ἐδπαὲ ἄαν, απὰ 
ἰλὲ ρῥορῖο νοίωνιφά (ἔγοτα {ποῖν ΗἸρΉ) ἐο λύμη ξον ἐδ βαΐό ΟΥ ἐξ 
δροὶἱ (16 νἱοίοτυ πανίηρ θθθὴ ἀθοίάοα ΕΥ̓ Ηἶπι αἷοπθ) «Ἂ4πά 
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αὐάδν ἀϑπ Κοϊϊοισεὰ ϑίιασιηια ὅοη Ασο ἐλ6 Ἡατγανίζε, απὰ ἦε Ῥ[ἰι- 
ἐΐπεε ἠα( ἀαδϑοηιδίοα πϑαν Ζιδολὶ, νἱΖ.,) αἱ {π6 βροὶ σι μδγθ β'δπιδοῦ 
0809 βιροίθ [89 ΡΠ βεῖπο5 (  πάρ᾿ χν, 9 544.). ΤΠ6 σοπίϊπαδεϊσα ἰΣ 
εἶνϑῃ ἴῃ σασ ἰοχί : ἀπά ἑΐθτδ τραϑ α ρΐθο6 ο7 ἰαπὰ ἐδενο ῥεϊ ὁ δατῖευ. 
ἘΠ οχηϊββίοῃ οὗ 80 ἰοπρ 8 ρᾶββϑαρθ, Μ ϊοῖ ἢ85 ΓΆ]]επὶ οαϊ οὗ ἔϊ6 
τοχὲ ΓΠὨΣΟΌΡ 8ῃ Ονουβιρηΐ, γγχα8 ὈΤΌΡΑΌΙΥ οσοδβιοπθα ΕΥ̓͂ ἐμ το- 
ΘΌΣΓΘΏΟΘ Οὗ ῬγΘΟΙΒ6]Υ {Π6 βαῖθθ σόγάβ, “ ἀπά ἐλ λέ δεΐποε λα 
αεϑεπιδίοα ἰοσοίλον ἰο δαΐεϊθ,᾽ ἴῃ Βιοἢ οἷοβθ σοπποοῖοη (2 ὅπ, 
ΧΧῖϊ. 9 ἀπὰ 11). ΕῸΓ δαγίον σ βπά ἴπ βϑϑπιμοὶ ἐρπέίθ. ὙΠῸ 
ἀἰθβδγθῃοθ ρσοῦδὈΥ ἀτοβθ ΠῸπι ἃ ἐγ πΒροϑιίοι ἴῃ ἐπ ᾿ϑέξοιβ οἵ 
186 οτρίπαὶ σογά, 10 να8 οἵ ρτϑαὶ ἱπιρογίδῃσθ ἴο ρσϑδοσυθ [88 
Β6]4 οἵ Ὀαγῖογ, μοι ἐμ6 ῬΆΙ]Ἰ8εϊπ68 τγδηὐθα ἰο ἀδϑέγτογ, Ὀαΐ {Π9 
Ιβγϑθ 68 ἴοοῖς το βϊρῃ.----. 14, “ ΤΖάφη Βμδηιπια πιαϊπέαϊηφα ἀΐ 
φγνουπ ἐπ ἐδ πιάϑὲ 97 {16 βεϊά, απὰ δαυοά ἐξ, ἀπά Φηιοίο ἐἦι6 Τλὲϊ6- 
ἐἰπ68.  μαγο σϑηάοσοα {86 [μγθο γογὸβ ἰπ [Π6 διπρτΐαν ᾿μϑέοαά 
οὗ 186 Ρ]υγαὶ ; ψϑ πὰ ἔῃθια ἴῃ {Π6 βίῃρτιϊαν π᾿ ϑδαπιποὶ, δηὰ {10 
οοηΐοχὺ 801 6] Σου ΐγοϑ 1[.--- Απά «ψ μονδὰ ϑαυοθα ἐΐσπι. ΤῈθ 
ψογα δαυθά 18 ποῖ ἱπαρρτορτίαϊθ μθγο, θα 88 ἔμ6 ραγβ}}6] ρββϑαρθ 
ἴῃ ϑδῖαποὶ σϑϑὰβ “)ελουαῖ, τογομηδιὲ ἃ γτοαῖ ΥἹοίοσυ, δᾶ {πὸ τϑη- 
ἄἀογῖηρ οὗ {π6 βϑρέπαρίπε ἴῃ ἐπ 6 ραββαρθ ὈΘίΌγο τ ἰβΒ καὶ ἐποίησε, 
{η6 Ἰαἰξίοῦ τηυβὲ Ρ6 τοραγάθα 88 {π6 οὐρὶ παὶ τϑδάϊησ. (ΤῈ6 
ἀἰβογθρδηου Ὀθένθθῃ [Π6 ἔνγο ῥαββϑαβοβ 18 Ὄσρίαϊποὰ ὃν ᾿Κοὲΐ ἴῃ 
ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ἐπ βϑῖηθ ὙὙΑΥ 88 ὈΥ̓͂ Βεγίῤλθαι. Ἠθ 5808: “ἴπ Ὀοΐἢ 
ῬΑΒΒΑΡῈΒ [Π6ΓΘ ἃ1Ὸ ΘΥ] ἀΘΠΕΠΥ͂ ΘΟΡΥ Βέ8᾽ ΘΥΤΌΓΒ 8 ΘΟΥΓΌΡΕΟΉ8, 6.9. 
ἴῃ ν. 18 οἵ [π6 ΟΠ ΤΌΠΙΟΙ68Β πθαυΪΥ ἔσο ΠΟΘ γθυβ68 ἤδγθ ὈθθΏ 
Ἰο ουξ Ροΐνθθῃ [86 πογάβ ὁ ἰο Ὀαΐε16,᾽ ἀπά ὁ ΠΘγΘ νγὰ8 ἃ ρΐθοθ 
οὗ στουπά. Τηδ τηϊββὶπρ νϑύβθβ δῖ ἔοαπὰ ἱπ 2 ϑὅ'8πι. χχῖν. 9.---- 
11. Ὑπὰβ, {πτουρἢ [86 οταΐββίοη οὔ Β6 πᾶπιθ οὗ ϑ'βαιητηδ, ἃ Βϑσοῖο 
Ἔσρ οἷν 18 δβουϊθθά ο ΕἼθαζαγ, τ ἷς ἢ τγὰ8 ΓΘΘΠῪ ρογίοσιηφα ὉΥ 
ΒΒαϊησηα." Κοὶϊ ΟΒσόπῖκ. ρ. 211, 212). 

γυ. 18--- 19. Αοοοιηπὲ ὁ} ἐδ ἰΐγθε ἔδγοθ8, ισῆο  οξοϊιθα τοαΐϑν'" Κον 
“Οαυϊά.----Ὑ. 15. τῷ (ἐδη66) ΟὐΟΌΓΒ ἱπ 2 ὅδπι. (611) 180 

ψἑεμβοαὶ ἐπ6 ἀγεοϊθ. Ὑ7ξ,6 πυρξιξ ϑαβί!γ δ6 ἱπάπσθὰ ἴο οοη]θοίαξο, 
τμαὐ ὑῃ6 δυί!ο]θ ισᾶϑ ΟΥ̓ ΜΙ ΠΑ Ργοῆχοα ἴοὸ [μ6 παιμθγαὶ, ἃ5 [ῃ 6 
ἜΆΠΊ6Β ΟΥ̓ ἔγ69 ἤϑγοθβ ἤπᾶνθ υϑὲ Ὀ6θη ρίνθη, ἀπά 1 185. ἃ ΥΘΣΥ͂ 
Βδίαγαὶ βαρροϑίείοι ἐπὶ 9 πᾶν ἤθσθ δὴ δοοοιηὶ οὗ ἃ ὕγᾶνθ 
ἜΧΡΙοἱδ, ψ ΒΟ γα Ῥογίοστηθα ἴῃ οοπροτξ ΕΥ̓͂ [9 βϑηθ [ἢ ΓΘθ, 
ἐΒρ οί ΠΥ τ θη γγὸ σοηδ᾽ εν [Π8ἰ, δοσογάϊπρ' ἴο {Π 6 Βα ρογθοσίριίοι 
ἴὰ βαμλαθ), 16 τταϑ [Π6 Ἰηἰοπείοη οὗ ἔπ δαίοῦ ἰσ ρῖνθ ἔμ6 παϑεδϑ 
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οὔ 6 Ποροῦβ πηιθπεϊοπϑα ὈῪ ἢΐπι, πὰ Ὥθγτθ τγ βᾶνθ ΠῸ Πϑιη68 δ 
4}1. 511} νγϑ παν βοπιθ μεϑι δἰΐοη δδουὲ ᾿πβουθηρ [Π6 ἀγίϊο}6, ἔῸΣ 
{Π6 τποῦθ ργΌΡ 8086 βαρροδίἠίοῃ 18, ὑπαὶ ἰπτθα αἰ γθηΐ ΠογΟΘ8 ἃγθ 
Τείοστθα ἴο ἢθσθ. [π ἢ γϑῦβϑα βϑέοσθ 8 {ΠΥ 8.6 τροτθ ράγίϊοα- 
Ἰατὴγ ἀοβουῖ θα 85 ἐἦτγθο οὶ ἐλ ἐλίγίν σαρίαΐηδ, ἀτιὰ σι 0} ἃ ἀββοσῖρ- 
ὕοη που] μαννα θθθῃ ἸΠΏΘΟΘΒΒΘΙΥ ἴῃ [Π6 οᾶ86 ΟὔΠΘ [ἢ Υ66 ΔΙ ΓΘ 
Κπονσ, δ Άβμοθαπι, ΕἸ] ἅΖαγ, ἀπά ϑμδπιπηα. Α581π6 ψογὰ οι 
ἰ5 [Ὁ] οννθα ὈΥ͂ το Ἢ 'π {π6 β' πρτ αν, ἴδ 18 δυϊἀδπὶ {μδὲ ἐπ ἔΌυΤΔῸ 
τηπβὲ δ6 106 ΠῸπΙΘΙᾺ] 80. Τὺ 15 ἱπηρογίδπξ ἴο Οὔδβογνθ (818 1 νγθ 
ἅτ ἀοβἰτουϑ οὗ Βο]αΐηρ ἔδυ [η6 οὐἱρίηδ) βἰρτιϊβοαιίοπ οὗ Π6 ννογά. 
"-Απά ἔϊινοθ ὁ ἐλ ἐλύτέν τοσπὲ ἀοιση ἐο ]λαυΐϊά ὁπ ἐδι6 νοοῖ αὐ ἐἶ6 σαυὸ 
οὐ Αἀμίϊαηι; τἴῇ8 τόοκ ννὰβ ἐπαῦ ἀροὰ ψ οι π6 ἐουίγοββ. βιοοά 
(νυ. 16), ἀπὰ 1π6 οανα οὗ Αἀ}]πὶ πιαϑὲ οἰ μοῦ ἤανθ θθθη ἴῃ [86 

τοῦ [8616 ΟΥ̓ ΒοΟΙΙΘΒΘΓΘ ἴῃ {Π6 ποῖρῃθουγσμοοά. ΤῈ υαϊζον ὁ 
Ἐρρλαΐπι τγὰ8 ἴο 16 τγϑδϑὲ οὐ “ογυβαϊθπι, μον ΣΡ ἰδ Τα ἰπ ἃ 
ΒΟΌ ΠΟΛ ἀἰγθοίΐοῃ γγ οδηποῖ θχϑ οι ἀθοίοστηῖπο.---Ὑ, 16. ΤῊ 
ῬΒΠΙβεῖπο8, τυ ο γαγα οποαπιροά ἴῃ ἐπ ποὶρῃθουποοά οὗ εγα- 
8 ἤθη, ἢ Ῥαβῃθα ἤουνγατά δπ ουϊροβὺ 88 ΔΓ 85 ἰο Ββί 6! θπ, 
δῃ4 δοοογαϊῃρσ ἴο ν. 18 10 γγὰβ βίδιϊοηθά ἴῃ ἔτοπὲ οὔ {πὶ ἰονγη.--- 
Υ.11. Ὑποτθ ἰβ ΟΣ θαυ 1] τσαΐοῦ ποῖ ἃν οτὰ ΒΟ] θπι, 
δαν Ποδίπδβοη Ἰοοϊκοά ἴῃ γαίῃ ἔοσ ἃ νγ16}} ἐπὶ ἐδ φαὶε οἵ [86 ἰονῃ 
(ἴ. ῥ. 818). Αε Ἰϑοηρίῃ 6 ἐουῃά οπα ἰπβῖ4θ ἐμ ἴονγῃ, ἰῃδὲ γγαβ 
οὐπηθοίοα τ ἢ [π6 δαποάπος το {Ππ6 βου οὗ Βοϑιμ]θβο. Αδοὐϊ 
ἃ ἀπ τί " οὗ Δῃ ΠΟουτ 5 να ]κ ἴο [Π6 ποιεῖ! -οαϑὲ οὐ [86 ἔοννῃ ὑΠ 67 18 
Δ ἸΑΓρῈ ἀθβρ οἰβίβυ πῃ οὐ οᾶνϑ, γν ΠἸΟἢ 15 ΠΟῪ αγγ, ὙΠ ἐΠΓΘΘ ΟΣ ἔουσ 
8108}} ορθῃΐηρβ οαΐ ἴῃ [πΠ6 τοοΚ. Ασοογαϊηρ ἰο ἐγδάϊ οι {Π18 τνἂῶ 
[6 γ6}}, υυοβθ νγαίθσ ᾿αυἹὰ ἀθδγθά ἰο ἀσῖπκ, Τὴ ἀθβουίρίϊοη 
ἴνθη Π6γβ, δοοοσϊπρ' ἰο τ ἰοῖ ἔμ ογα νγα8 ἃ γ76}] ἴῃ [6 σαΐθ, 4068 
ποὶ ἄργϑθ ψὶῦ οἰ Π 6. {Π6 βἰὑμαϊοι οὐ [88 τγν6}}8 οὐ {86 ροβί(ἴοῃ οὗ 
186 ραίθ ἴπ τηοάογη Βϑι ] ΘΠ οτα.---, 18. Τόν ὅροΐθ ἐλγοιιρῆ, ἐ]ι6 
δαπιρ, ποῖ ἐπ6 οδτὴρ τοξουγθᾶ ἴο ἴῃ νυ. 15, ἴον 1 1818 τοῦθ τηθϑηΐ, 
186 γ]16 7 οὐ Ἐδρ δίτη πισβὲ. μᾶνθ Ἰαΐῃ Ὀϑίνγθθη {86 ἐογέγβββ δῃά 
186 ονγῇι οὗ Βϑιμ]οῆθαα, ΖΆθηΐιϑ ἰπῆουβ ἔγοπι {{|8 ράββασθ ἐμὲ ξ 
([ά οχιοπά ἐππ8 ἔΓ ἰο 86 βουΐῃ, Ὀὰΐ βθοι ἃ βαρροβίιίοῃ 185 ηοὶ 
βινουγοά ὈΥ οἰἶ6γ δοοοιπίβ οὐ ἐμ8 βἰἐπδίίοῃ οὗ ἐπ γ]]9ν, ἀπά ἴπ 
[βαὲ ο86 ἔῃϑγθ που]ὰ μανα Ὀθθῃ ΠΟ πΘΟΘβϑΙΥ ἔον {Π6 Πἰβιογΐαη ἰο 
ΒΑΥ ΔηΥ Ηρ οὗ {π6 οαὐἱροϑὲ ἴῃ Βοιμ] ἢ θαι, ψΒῖ ἢ 18 ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ 
τΘῃΠΟΠΘα ἴῃ ν. 16 48 ἀἰϑέϊηοὐ ἔτοτα [Π6 οαπιρ τοίογγθα ἴο ἴῃ ν. 15. 
ΤῊ σαπῃρ, Γπγοαρὴ τ οι ἘΠΘΥ Ὀγοίκθ, ντσαβ ἐπ 8 οποδιηρηιθηξ οὗ 

ΜΟΙ, 11. ο ἱ 
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1818 οαξροδί, ν}ἰςἢ Κορὺ ροβϑοβϑίοη οὐ {π6 8ρᾶθθ ἴῃ ἤοπὶ οὔ {16 
ρϑῖο οἵ {μ6 ἰονη.---Τῆφη ἐΐον ὀγοισλὲ ἰδ (ΕἘ}|6 νγαῖοσ) ἐο δαυϊά; 
απὰ ἦδ γροινοα ἰξ οπ ἐδ σγοιιπά ἰο «ολουαῖ, {[ΘΓΘΌΥ σου οββίῃρ 
[πδὲ [86 ψαῖθυ, συ ΐοῖ μδα Ῥθθπ ῥσοουγοά ὈΥ ἔϊι6 ἔπ γθ8 ΠΘΓΟΘΒ δἱ 
[86 τὴδῖ οὗ {Ππ61γ 11ἴ6, γγὰβ ἔδυ ἴοο νδ] 806 ἐο Β6 ϑιῃηρίογθά ἔῸΓ ΔΗ͂ 
ὈΓΑΪΠΑΓΡΥ͂ ΡΌΓΡροβο.---, 19. ϑλαϊϊ 1 ἀνίπᾷ ἐδι6 διοοά ὁ ἐΐι686 ταῖη 
ἕπ ἐλοὺν δοιιῖδ. (Ἴ 6 γϑὺ “.814}} 1 ἀτπ κ᾽ 18 οι! ἐοὰ ἔγοπι 2 
β'απι. χχἹἱ.» θαῦ ππάἀου Ὀ αἰγ ἤοσιπθά ρατί οὗἩ {16 οτίρί παὶ ἰδχί.) 
Τλο ὀαρνοϑδίοη δίοοα ὧι ἐξιδὶν" βοιιῖβδ τοταϊμ 48. τ οἵ θη. ἰχ. 4; 

1,6ν. 11, 17, νἱ, 260, χυΐ. 10. 864η., χῖίχ. 20 βοᾳ.; ᾿ϑαυῦ. χῇ, ὁ, 
8η4 οΥ 1Π6 δσοπητηδηά ποΐ ἰρ οαἱ ἢοβὲὴ ἴῃ (8 Ὀ]οοά, ΟΥ̓ ἴῃ [18 50] ἀπά 

δοοά. ΟΥ̓ {π686 ραββαρθβ, ἴον. χυἱϊ. 11 ἀπά 14 βθοῖῃ {Π|6 ταοβϑὲ 
ἩΚοΙγ ἴο [ἄγον ᾿ρμς ἀροὸπ [π6 νϑῦβθ βϑίοσβθ 8, ἴθ {π6 ρἤγαβθ 
δίοοα ὧι ἐδ βοΐ πὰ ἐπ ἐξ δοιεῖ ἈΡΡΔΓΘΠΕΥ σοΥγθβροπάβ ἰο [6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟ ΘΙΏΡ]ογοα Ποτθ. Βα τὑγὸ 8.6 ὑπΆ0]9 ἴο Ὀτίπρ (Π0 
σογὰ8 “ς δίοοά ἴηι {8 οι" ἰῃΐο Πδυτηοην ἢ (Π6 πλοῦ ἀθβηϊίθ 
δχργθββίοπβ ψἘ ΟΠ ν ἤπια τιϑ6ἀ οἢ. οἶον οσοαβίοηβ. Αδοοτγαΐηρ 
ἴο {π686 {16 808] 158 ἴῃ [86 Ὀ]οοά οΥ 1Π6 8οὰ] 18 [6 δἰοοά, πὰ 1ἢ6 
ἀἰἤσοα]ς ραββαρθβ ἴῃ Τμον] ἶσα (χυ]!. 11 ἀπά 14) τυυϑὲ ΡῸ 5ϊπι)- 
ἸαΥΪΥ οχρ απο, ἼΠ6 Ὀ]οοά ἴβ {Π|6 βοαὶ οἵ {μ6 ΜΝερλοδῖι, θαΐ νγϑ 40 
Τοῦ 866. ΠΟΥ {18 σα δ6 αἶβο {μ6 βοαὲ οὔ ἐμ δ]οοά. ΤῊ ρῇγΆ88 
διοοά ἴπ ἐξδὶν δοιεῖθ, {Π συ Θἔοθ, 18. 8{1Π]] ϑηϊστηδίϊοαὶ ; δίοοά ιοὐϊᾷ 

ἐλιοὶν ϑοιιῖβ, ἃ5Β 16 Θαυ]θ ΘΧΡΟΒΙΟΥΒ Το πάθγθα 1, 18 ποῖ ἴῃ (86 

Ἰοχί, [ὉΓ ἢ ἀο68 ποὺ πηθᾶῃ τού. ΑΒ 16 ψγογὰβ “ἐπ ἐλθὶν' δοιιέδ᾽ 

ΟΠΪΥ ΟΘΟᾺΓ ΟΠ06 ἴῃ 2 βαπι. χχὶϊ,. 17, γγ ᾶγὸ οὐ ορίπίου ἐμαὶ ἴῃ 
1Π6 οτρίπαὶ ἰοχὺ οὐ [π6 ΟἸΓυηΐο]68 αἶβο 1ξ νγὰβ οὔἱν ψγ 6 ΟἿΟΘ, 
δηά {88ὲ 10 μᾶ8 Ὀθθῃ τϑρϑϑίϑα Ὀγ τηϊβδίακα. ΤῊΘ ααθδείομ, “ δλαϊὶ 
1 ἀνίπξ ἐδ διοοά ὁ} {δι686. πιθη ξ 18 ΓᾺ]1Υ Θχρ]αἰποὰ Ὀγ 186 ψογάβ 
ψ ἶσον ΌΠ]ον : ὡἦόη γον ἐϊιδὶν ϑοιιῖβ ἐΐόν ἴαυό δροιρσλέ ἐδλ6 τοαΐθν' 
(ἰ.9., μανὶπρ σίνθῃ {ΠΣ 500}8 88 ἴὺ ὙΟΥΘ ἃ8 [Π6 ρυῖοϑ οὗ {88 
τπαΐο). ΤῊΘ ναῖον, σῇ οι μὰ θθθη οδίαϊποϑά δ ἐπ σῖβξ οἵ {μϑὶγ 

1ῖνθϑ, οὐ ὈῪ οβδυίϊῃρ ἂρ {πο ῖν βου 8, 18 να αθά δ {π6 ρτίςβ οὗ {πον 
800}5; Ὀαυΐ {Π6 8βοὰ] 18 οαπιναϊθηΐ (ὁ {π6 δ]οοά, ἀπά {μογθίοσθ ἴο 
ἀτγίπ|ς [86 ναῖον σου] θ6 ἔπι6 βδῖῃηθ δ ἀσϊπκίηρ' {Π6 Β]οοά οὗ {110 
πιθῃ. Βαῖ ἴΓ Ὀ]οοά σου] ποῖ δ6 βῃθ ἀροῃ [Π|6 αἰζδν, ἐδ νγαβ ἴο θ6 
Ῥουγοά οαὐ Ἀροπ {Π6 στοιηά Π1Κ6 νγαίϑι,, [6αῖ. χὶϊ. 16 ; δῃά ἐῃ8 
ἀϊ4 Βανί ἐαῖκθ ἔνθ νγαῖθυ, νυ ἴοι ἢ τοραγάθα ἃ8 ϑαυϊναϊθηΐ ἰο ὑπ 
ὈΙοοά οἵ δ Πϑυοθβ, πα ροὰγ ἴδ προ 1μ6 στοαπά. [ἢ {86 ῥᾶγβ}]6] 
Ρᾶββασβ ἴῃ Θ8Πη88] {Π|6 τνουἀ8 τϑαᾶ {Ππ8 : (588}} 1 ἀτίη) ἐλό δίοοά 
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ὁ ἐλ6 πιθπ ιοἦο υὐδηΐ αὐ ἐδ6 νἱδξ οΥ ἰλοὶν ἰΐσθ8; Ὀαῦ ἴῃ ε6 ἰαχῦ οὗ 

116 ΟΠ το 6188 {πο οἰαῦδο, ισήο τοδπξ αἱ ἐδ νἱδὲ 07} ἐλεῖν' ἰΐθθ8, 18. 80 
ΔΙ ογθά 88 ἴο δβϑδβῖρῃι [6 γθάβοη, 20» ἐδον λαυο δνοισλἑ ἐδ τοαΐον 70» 
ἐλοῖγ δοιῖβ, ἀπὰ {Π 8 δ Θχρ  αμδίϊοη 18 Πιγηϊβιθά οὗὨ {19 μο]4 6χ- 
Ῥγοδϑίοη ἐδ δίοοά οΥ {2:6 ἄδγοθ8. Τὶ ταιβὶ ποὺ θ6 βπρροδβοά ἐμαὶ 
αν δοϊοα 88 μθ ἀἰά Ὑ1ἢ} ΔΗΥ͂ τθίθγθποθ ἴο {π6 ργο! ΒΠΠΙΟη ἴο 
δαΐ Ὀ]οοά ; 5111 ἴξ γγα8 ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο τλθπέϊοη {18 το ΒΒ ἴοη, 
Βἴποθ {Π6 γϑρυθβθη δίϊομ, ἡ βῖ ἢ ἰδ σῖνοβ οὗ {Π6 ἱπιρογίδποθ δηάᾶ 
πδίατο οὗ [Π6 Ὠ]οοά, ΒΟΡγΘΒ (0 έτη σι θη ΟἿ Θχραπδίϊομ. 

γνυ. 20---258. Αδίολαὶ απὰ Βεπαΐαῖι.----Ὑ. 20. Αδίδλαϊ νγχᾶβ ὁη8 
οὗ {πὸ [ἴχ66 80η8 οὗ Ζογαίαι. [28 ΨἌϑῃορδηι, μ6 1Ππηθα ἀρ [18 
ΒρΡΘΔΡ ἃραίηβί 800 τηθῃ δῃᾷ βῖϑυν ἔῃθπμ. 4776 τραϑ ἐδ6 ἀθαά οΥ {16 
ϑἠλοϊοβ)αΐ, ΟΥ̓, 8 1 Β βίαϊοα ἴῃ ν. 21, ὧδ τσαϑ ἐλοῖν' ργίποθ. Τῇ ν"8 
18 Κ6 β΄ Β6Ισβθδη ποῦ το Ὀ6 ἃ πυπΊοιαὶ, γγο πιαϑὲ ἀἰδβεϊ ρα βῃ θ6- 
ὕπνϑϑῃ {[|686 [ἢγθ6, οὐὗὁἍ σῇοπι 6 νγα8 {π6 μοδά, ἀπά {π6 οἴοῦ ἔπγθα 
ἴο ποῖ ἢ6 ἀἸὰ ποῖ δὐαΐῃ (νυ. 21). 10 ἰβ ὑξὰθ {πὰ γγὸ τϑδά οὗ 
ἀνῖοθ ἢ γθ6 ἨΘΙΌΘΒ ἴῃ {16 ργθνίουβ γϑύβθ8, ἀπά ἰδ τηϊσαὺ ἐΠΟΓΘΙΌΓΘ 
Ἀ6 βπρροββά {δαὶ Αΐβιαὶ νγγὰ8 [86 ᾿θϑά οὗ [Π6 [πχθ9 πιϑηιϊοποά ἴῃ 
νν. 1ὅ---19, ν᾿} 1188 [6 νγᾶϑ ᾿π δυο ἴο {Π6 ἔπγθο τϑίδσγϑα ἰο ἴῃ γν. 
11---Ἰ4, νἱΖ.,) Φ ἀ8ῇῆοθαμ, ΕἸ] ΑΖᾶσ, δὰ ϑμδθσια. Βαΐ, Βονγονοῦ 
ΠαΌΓΑΙ 1 ΤΩΔῪ ΔΡΡΘΑΥ ἴο ΤΘΟΟΠΟῖ]6 [86 βἰαίθιηθηίβ οοηίαϊποα ἴῃ 
Ἐ8:6 νϑύβϑϑ θθο τα 8, ὈΥ͂ Βαρροβίηρ πᾶὶ ἴπογθ ογΘ ἔνο αἰδιϊποῦ 
{1848 οὗὁἨ Ὠδγοθβ, 16 σοῦ] ϑαϑὴὶν Ρ6 βῇονγῃ {μαῦ {μ18 ψουά ποῖ 
ΔΏΒΥΟΙ {Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ ἱπίοπάθά. ΤΠ ἀπ Πα] 165, ἰῃ ΟΌΓ ορὶπίομ, 
ο8Π ΟὨΪΥ. 6 γϑιηουθά οἡ {{|6 ϑαρροδί(ζίοῃ. ἐμαὶ 5 ῃ 6 οβῃδῇῃ Πδ8 ἔνο 
αἰ ογθαῦ τηθδηΐηρβ ἰπ {680 6.868, ΥἱΖ., (μα οὗ ἃ ΠΌΤΩΘΓΑΙ ἐἤγ66, 
δηά {μ8 οὗ δΔῃ. δρβίγαοι ποὰῃ ἐδ τολοῖδ ὁ ἐλ ἐἰιὐγέψ. ΟἿ γθᾶβοῃ 
ἴογῦ ρὶνίηρ 116 Ἰαίίονς πηθαπίηρ ἴο {ῃ0 πογὰ ἰ8 Τοαπάθα ἀροη ἃ 
οοιηρδιΐβοη οὖν. 21] νἱτ ν. 28, ἀπά οἵ 2 ὅδ). χχῖ. 19 στ ν. 
28, ἴον 1Ὁ 18 ον! ἀϑηῦ ἔγοτῃ {Π|686 γϑύβοϑ ἐμῇ ΘΒ ίοβμδη ἀπά ὅ'Πο]ο- 
Β.,1π| ΔΥῸ ΘΙ] ογοα το ἀθηοῖο ἃ ἰᾶΓρῸῚ σΟΙρϑηγ, ἴῃ τ ἢ οἢ οΙἢ 
ΑΒΙβμαὶ δπὰ Βοπαίδῃ οσουρίθά ἃ ργοπιίποηΐ ροϑίοη. Ἡθησα τϑ 
βου ἃ τοπάθν 116 ρββθαρθ ἰῃ χαρϑίϊοη {πὰ8 : ἦδ τσα8 ἔἦι6 ᾿ϑαᾶ οὗ 
ἐλι6 δ[οϊοδ)αϊ-οοπιραπῳ, απᾶ ἰο ἀΐπι (μαἷο ἴδ ἀπο μο᾽ πιοάθ οὐ πυσῖυ- 
ἴῃρ ἡ, δοοοτάϊηρ το ἐμ ἸΚογΐ, ἰο ν. 234, απ ἴο 2 ὅδη). χχὶ!. 18, - 
28) ἐΐονο τσαϑ α παπιὸ ἐπ ἐΐ6 δλοίοδ)αλεσοπιραπι, ἰ.6.,) ἈΘ νγᾶ8 Ὁ16 
οἵ 118 τηοβὲ αἰβεϊη στ Βηθα τηθπιθ618.---Ὗ. 21. ΟΥ̓ ἐδι6 ἐΐγθθ ἀπιοης 
ἕωο ἦδ τραδ νοσαγρα ; ὙΘΥΥ͂ ΟὈδουγθ νγοσάβ, ὑπ] Οἢ ΓΘ Βουηθ 1685 
Ἰηϊογρχοίθα 88 τηθδηΐηρ : Ὺδ τσα8 γϑποιοηθα ἀπιοηρ ἐδ6 ΗΝ α ἐλὲ 

ο 
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8δδοοπά γαηΐ (Ὑ α]σαῖο, ὁὲ ἑπίον ἰγεβ βϑοιπᾶοβ ἱποἰψεμδ), ΟΥ̓ 90 ἐδ 

ἐληθθ ἦθ ιῦα8 τεποισπδά αὖους ἔισο (ΠΧ Χ. ἀπὸ τῶν τριῶν ὑπὲρ 

τοὺς δύο ἔνδοξος), ἴῃ οἶα ψοτάβ δ6 τγᾶβ τιοσα σεπονποα ἐπδπ 
[86 ΟἴΠΟΓ ἔσο Ὑ1Ο γογα δϑβοοίαΐθα τῖεἢ} ΐτ ἴῃ ὑΠ6 βϑῖηθ ἐγῖδά. 
Βαϊ [Π6 Θχρυθββίοῃ ἀθιοηῷ ἕισο ἀοε8 ποῖ οαςαν ἴῃ 2 ϑ'ϑιηθεὶ χσχἕϊ. 
14: ἀπὰ ἢ ΤΑΥ͂ ὙΘΙΥ͂ ΡΟΒΒΙΒΙΥ παν Ῥθθη ἱπίθγροϊδίθα ἤθτο ἔγοπι 
ἃ ὙἸΒῊ το δ᾽ ποϊἀαίθ {π6 παιταῖῖνθ ὈΥ ἀἸβε! ρυ θη ΐπρ᾽ ὁπ6 ἐγδα ἔγοπι 
1Π6 οἵμοσ. Μογβϑονϑν, ἔπε 18 ΠῸ βοῖ δσργθββίοη ἴῃ ν. 258 οὗ 
{818 Ομαρίου, ΠΟΤ ΘΧΘΟΙΥ [86 88Π|6 βθηΐθῃοθ ὁοοιτβΒ ἈρδΙη, 
Ηθποθ τγῦὸ πηυϑὲ δάορί {πῸ τϑδάϊηρ οὗ 2 ὅπηι. χχἕϊ., “ ο7 ἐλθ 
ϑλοϊοδματοοπραην [6 ισα6 ἐγεῖμ τϑποισηιθα (Ὁ6 [αῖκΘ "Ὡγγ ἵπ 1Π6 

860η86 ἴῃ ΜΕΘ ἃ ὀσοουγβ ἰπ Οδμηραίβ χχυΐϊ. 86, χχίχ. 15, οἷ, 2 

ὅπ). ἴχ. 1), απά ἦδ δοδσαπιθ ἐξοὶγ ἰραάδν, διέ ἐο ἐδ ἐΐγθ6 (τα θη- 
Ποπϑά ἴῃ νν. 11--- 14), λ6 αἰά ποὲ αἰίαΐπ᾽ (δομηράγο ν. 28.)--- 
Υ, 22. Βεπαΐαῖ (οἰαρ. χυἹ]. 17, χχνῖ. 6) ἐδθ δοη οὗ α υαϊΐαπὲ 
πιαθ. ΤῊΐβ οδὴ ΠαΡαΪγ πᾶν θθθὴ {Π6 ἀεοβουριϊοη σίνθη οἵ 
Βοπαδῖδῃ, σῇ 18. οδ]]θά {Π6 δοπ 9 «λοίαδα ἱτατηοάϊαιοῖν Ὀοίοτο. 
ΤῊὴθ νογὰ θη (80Π) 8 ουξ οὗ ρἷδοθ ἤθγθ [ἴὲ 18 Βοπαῖδῃ μἷπι- 
βο ἔν μο 18 ςα ]6α ἃ υναϊξαπέ πιαπ, σγοαΐ ἐπ 466418.---Καδεθοῖ : ἃ ἴοντῃ 
ἴῃ ἴΠ6 βου! οὔ  πάδἢ, «ο8}}. χν. 21; Νϑίβθηι. χὶ. 28.--- Το ποσὰ 
έν, συ οι 6 ἀτορὲ Ὀοθίοσα “ἃ να]δηΐ τηβη," 58οι]α ον! ἀθηΕ]Υ 
Πιαγθ βίοσά ἃ8 ἃ ρ[υγαΐ Ὀθίογο ἰσῳνηδ : ἡ ΠΙοἢ ποῦἹὰ τΠθη τοϑᾶ 
τππ8 : λὸ δῖϑισ ἐδι6 ἔισο 8οπ8 οὐ Ατϊοὶ οὐ Μοαῦ. Αὐἱοὶ, ἐΐοη οὗῦΓἱ αοά, 
ἈΡΡΘΩΤΒ ἤροτῃ [18 ἴο ἢανθ Ὀθθῃ 8 {1Π|6 οὔ ποποιγ ρίνθη ἴο {π6 Κὲπρ' 
οὕ Μοαν. ΤὙΠΐβ ἴβαὶ οἵ Βοηδίδῃ νγὰ8 ργοῦθ Ὀ] Ὁ ρϑυοστηθά πὶ ἐπ 6 
νὰν Ὀοῦνγοθῃ Πάν δπὰ (Π6 Μοβθίίθβ, τϑοουάθα ἱπ 2 ὅ8ῃ). υἹῇ]. 

2. Ηδ αἴδο τοϑηὲ ἀοιση (Ἰπῖο {Π6 νν6}1} απὰ δἷοισ ἐδ6 ἰΐοτ ὧι ἐδι6 
πυϊἀδὲ οΥ ἐδ τοοἶϊ, τυλόηι ϑηοῖσ μαά ζαϊζοη ; Ἐμπᾶΐ 18 Ὧ0 βάν, ἴπ ψἱπίον- 
εἰπι6, θη ἃ ΠΘᾶνΥ [Ὁ]] οὗ 5ποὸνν μαὰ Ὀγουρῶξ {Π6 Πΐοη ἱπίο {Π8 
ποὶρηθουγῃοοά οὗ [π6 ἀνθ] ηρ Ποῦδοϑ, τ ἤθγο ᾿ς Πδ4 ἰακθη γοῖαρθ 
ἴῃ ἃ Ὑ}78]].---- }76 αἶδο 8δἴοιν ἐὴ6 Εσυρίέϊατη πιατ, α πιαπὶ οὐ βἰαίμνε ; 
1:6 Θορίπαρίηϊ τθηάθγβ {Π18, αἴου 2 ὅση). χχὶ!!. 21, ἄνδρα ὁρατόν, 
α τπαη οὗ τϑποῖση : οἰ το Υ ἃ αἰδέϊησιδἠθα πιαη ΟΥ̓ α πιαπὶ ἐο ἰοοῖ αὲ 
(ἃ ρτϑαῦ πδη). ΤΠ Ἰαίίθυ 18 [Π6 ποῦ ῬγΌΌΔ0]6 πιθδηΐηρ ἔροπι 
11:6 ποχὶ οἴδαβθ, “' ἔνθ οὐδ᾽ 8. Ὠϊρὶ, συ ϑοἢ ἀοθ5. ποῖ οσσουγ ἴῃ 
ϑαπιαθὶ, Απά ἴῃ ἠϊ8 παπᾶ τσαϑ α 8ρόα», Δοοογαϊηρ' ἰο 116 ρᾶβθασ8 
Ὀθίοτθ α8 ἰ8 ἃ τοϑαυθ7}8 ὕδαπι, Ὀτιὲ δοοογάϊπρ ἴο ἔπ6 ϑερίμασίηξ 

γοπἀουίηρ οὐ 2 ὅ'απι. χχὶϊ, 21, ὡς ξύλον διαβάθρας. Τὰ 1μ6 
δέον Ῥαβδϑᾶρθ ἴἤθγ6 τησϑί οὐἱρίπα ν μανθ Ὀ6ΘΠ ΒΟΠη16. ΟΧργ βίο 
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οὔ τηἷ5 Κίπά, ἴον 116 τηθσθ ἔδοὶ (μδὲ ἃ Βρθᾶσ νγ88 1 ἢ15 παπά νου] 
ποῖ θ6 ΨΟΣΓΩΥ οὗὨ Δ}Υ Βρθοῖδὶ ποίίοθ ; δῃᾷ {Π6ΓῸ 18 βοιῃθίηρ' 80 
ῬΘουϊΑΡ ἴῃ [Π6 σοιηραγίβου. Ὀαίννθθι ἃ ἤθᾶνν Βρθᾶῦ δηά ἃ ὑθᾶπι 
ἔτοπι ἃ ὑυϊάσο, ἐμῇ 16 νν88 πιοδὲ ργορ Ὀ]Ὺ [86 οΥρῖπαὶ γεδαϊηρ..--- 
Απά ἢ τοοπέ ἀοιση το 1ἴμι6 ρἷδοο οὗ δοπιραὶ (1 βὅδπι. χχυ]. 10, χχίχ. 
4) υυἱμἱῇῷ τῆι δἰὐοῖ, 86. ψ ΆΙΟΩ ἢ Βαρροπϑά ἴο αν ἱπ ἢἷβ μαπά δὲ 

186 τη6.---. 24. ΤῊ νογά ϑλείοδδα ἴῃ [Π6 ἰοχὶ 18 νυ! θη ρθη ; 
δοςοχαϊηρ ἴο ν. 20, 'πονανθῦ, ἀπά 2 δι. χχῆὶ. 18, 10 Βῃου]α Ὀ6 
τυϊ θη ἀφ. δοξῖοο : ἢ τυαϑ »ϑτιοιστιθά ἐπ ἐδι6 ϑμοίοδἠα-οοπιραπν. ΤὨΘ 
ψΟΓά8 οὗ [Π6 ἰοχὲ πιθᾶῃ, 6 τσαϑ τοποισηφα ἀπιοηφ ἐδ ἐΐγεθ ᾿θγο68, 
οἢι ν. 12.---Ν. 26. Απιοηρ ἐδ ϑ)οϊοϑἠΐπι, οὐ ἴῃ [16 Κ΄ Βοιοβῃδ- 
ΘΟΙΏΡΔΏΥ, δολοία ἦι τσαϑ γϑποισπθᾶ, διιὲ ἐδ ἀἰὰ τιοί αἰξαΐη ἰο ἐἰι6 ἐδινδ6 
(ἢ, ν. 21), απά αυϊά 86ὲ ᾿ἴπι οὐόν' ᾿ὲδ δοάψ-σμανά, ὙΠῸ βαῖηθ 
ΘΣΧΡΓΟΒΒΙΟ. ΟΟΟᾺΓΒ ἴῃ 2 βϑιη. χχῖ!, 28 (οἴ, 1 ϑαπι. χχὶ!. 14), ἀπά 
Ἐξ 15 δου ἀθηῦ ἴτοπι 2 ἴϑδπι. υἱ]. 18 δῃὰ χχ. 28, ἐπαὶ ἐμ6 γι δπὰ 

ΡΙου σοῦθ [186 συάγά ἱπίεπάορά. ΤῊ Ϊ8 Ὀοάγ-σπαγά νγᾶ8 ἃ 8118}}, 
ἀϊδίποι οοΥΡ8, ψ ΒΊ ἢ σϑοοῖνϑά 118 ογάοσβ ἀἶγθοῖ ΠΌμ {π6 Κίηρ, ἀπά 
τοιηδίηϑα ἴῃ αἰΐθηάδηοθ ἌΡΟῚ [15 ΡΘΥΒ0η, ἴῃ οοπϑίδηϊ ΓΟ ΪΠ688 ἴῸ 
ὀχθοῦία 18 σοι η48. Ηθηοθ ἤΐδ οδοάϊοποο (16 116 γα] πηϑαπίησ 
οὔ τδο νογά), ἔμο56 ὑγ}0 ὙγθγΘ ἱπιτηθα [ον Βα ]θοῦ ἴο ἈΪπι, νγθγ8 
ποῖ ῥΙδοθά ἀροπ {Π|6 β8ᾶπιθ ἐοοϊϊηρ ἃ8 {π6 σϑϑὲ οὐ 186 ἔγοορβ, δαῦ 
[6] 4 ἃ ροβίδίοῃμ ρθε αν ἴο ἘΠΘιμβοῖνθϑ. [ἐ 18 ΟὨ]Υ ἰπ {18 ραββαρθ 
δὰ [88 ρᾶγΆ}}6] νϑῖβθ ἴῃ ϑδπιθθὶ ἐμαὶ ἴπΠ6 ψογσὰ οσοῦγ8 88 ἃ 
Το μη] 6 8} ἔθσπλ νν ἢ (15 ργθοῖβθ τωθδηΐηρ, [ΠοῸρΡὮ 1ξ 18 α]8ο οαηὰ 
ἴῃ 1 ὅδιη. χχὶϊ. 14 δπάὰ 18. χὶ. 14, δἀπὰ ἔογ {μδΐ νθσὺ σγθᾶβοι 78 
βου] θ6 οαγϑίαὶ! μον νγα (μῖπΚ οὔ δἰτογίηρ 1. 

Οπ σονίϑυϊηρ [π6 ψ]Π016 βθοίΐοῃ, νυν. 11---2ὅ, (μ6 αιρϑίίοῃ 
ἈΓ568, νυνί μ ον [6 Θδλαϊίελίηι, ἔα.) τοίδγγθα ἕο ἤθυθ, αγθ [86 βᾶῖηβ 

88 [6 ϑλαζδλίηι οὐ οπαγίοί- ϑοϊονδ, νῸ 8ΓῈ ΟσΟ ΒΟ ΠΑ ΠῪ πιθη- 
τἰοηοα (6.0.») ἰῃ 2 Κίηρϑ χ. 28) ὈγῪ {16 βἰ46 οὗ {πὸ ασίγι οὐ σίρι- 
πότ, ἃπἃ ὁπ6 οὗ βοὴ ννὰβ ἔβα ΘΠ ]Ὺ θη ρ]ογοὰ ἃ8 ἃ Κἰπά οὔ 
δα]αΐαπύ π᾿ ἰιητηράϊαία αἰίθηάδηθθ ἀροὴ {ἢ 6 Κίπρ (2 Κίηρβ νἱ]. 2, 
11,19, ἰχ. 2ὅ, χν. 28 οἷ; 2 ΟἈγ. νἱϊ. 9; ΕΖβῖκ, χχὶῖ. 1, 28). 

[ὴ οἂς ορίἰπίοῃ ἐμ. φαθϑέϊομ πιαβὲ θ6 δηβιγοσθά ἴῃ ὑμ6 πορϑέϊνα ; 
ἴον ψ Ἡ 188 186 γγογὰβ ϑἠδίοασλα, ϑλοίοδλα Παρσοδογῖηι, ἀτιὰ ϑλδίο- 
δἰϊΐην ΟαΘῸ νΘΥῪ ἔγθαιθη γ, δλαϊέϑλύηι ἰβ ΟΠΪῪ ἀϑθα οπςο, νἷΖ., ἴῃ 
ν. 11 1ῃ 19 ΚοΥῦῖ, αῃὰ ὀνθὴ ἐπθγο {Π6 τϑδάΐηρ οὐ τπ6 δεῖ, 
ϑἠοϊοδλῖπι, νυ Ἀ]Οἢ. 1 80 βίγοη ον Βαρμογίθα ὈΥ [89 [Ὁ]]οννπρ; νθ 8688, 
οπρ ποῖ ἴο 06 τϑ] πηι βῃοά, Νονν [δ νγὸ οοπϑίἀθυ ΠΟΥ ΘΆΒῪ ἰΐ 
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18 ἴο δοοουῃΐ ἴον [π6 ορίπίοπ {Π|8ῖ (Π6 οοἰεργαίθα ὑναγγίουβ, (Π} 
5.84] 15}ἴπἢ, σσοσα σοίοσγοα ἴο ἤθγθ, δηα θθαγ ἴῃ τηϊηὰ [Π6 ἔβα ΘΠΟΥ͂ 
νι ΠΟ ταῦ ΔΠ4 ψοά ἅΓὰ ᾿πίθυομδησαά, νγ8 518}} 86] {Πα {πο γὸ 
18 ΨΘΥΥ {1{||6 τροῖρῃῦ ἴπ [Π6 ρϑββαρθδ ἴῃ ψ ἢ οἢ ϑλαῤῥδλίπι ἀπά 

,ϑλαϊιδλὶ ΘΟΟΌ, ΘΒρθο ΠΥ 88 {Π|0 τοδάϊῃρ 1 Ποῦ γ76}] ΘΒ 40} 15ῃ66 ἴπ 
ΔΗΥ͂ 0Π68 Οὗ ΤΠ680 ραββαροβ, ϑλοίοδλίηι οὐ ϑλθίοδβίια Ὀδὶπρ' ᾿πν αν 88} 
ἰοαπά ἴῃ {Π6 ΚΘ :}}}}0 οΥ 6186 ἴῃ 1118 ῬΆγ8}}68] ραββασθβ. Ηθηῆοθ γγ8 
σδῃποῦ 8. Ὀβογῖθο ἰο 1Π6 ορίπίοη οὗ Τλσπῖμδ, ὙΠῸ βίασίβ τῖῦἢ [6 
ΒΌΡΡοϑβι ἴοη ἐπαὺ [Π6 ῬουΒοη8 ἀθβουῖθθά ἴῃ [18 βοούΐοῃ Ὀϑὶοη θά (ο 
1πὸ ὙΑΓΓΙΟΥΒ 20 σγογθ πον ΟΥ̓ ἴΠ6 πδηι8 οὗ [Π6 588} 18}ιπι. 
“ΤῈ Ττϑαιϑηΐ ΘοσΌττθηο οὔ {8 στον, ἢΘ 8808, “΄ ἴῃ [Π6 βθοιϊοῃ 
Ὀοίογθ 8 [88 οβοδρβά {86 ποίῖοβ οἱ δοιηπιδπίδίουβ βοΪ Θ] . Ὀθοδιιβθ 
ἰδ μ48. θ66) σμβδηροα ᾿ηΐο 56] οβῃϊπι οὐ 5] 18] βῆ, ψ !οἢ μα5 θθ6θῃ 

ΘΙΥΓΟΠΘΟΥΒΙΥ τοραγάθα 88 ἐπ6 ἔγὰθ τοδάϊηρ." Υ͂Θ ἅγὰ ἐὈγοβὰ ἴῸ 
δάορε Ὄχδοῖν ἐπ6 ορροβίίθ σοποϊαβϑῖοπ, δῃα ἴο ργοποῦηςθ ϑλοίο- 
4}ιίηι πὰ δλδίοδηα οοττεςῖ, ΤῊΘ σομποοίίοῃ, δἰγοδάγ ροϊπίοα ουΐ, 
δούνθθη [Π6 ἔνγο τϑϑαΐηρβ που!ὰ ὉὈ6 ααϊίο βιιβῆοϊοπι το 50 18 
ἴῃ Θοταϊηρ᾽ ἴο Β.6 ἢ} ἃ ξοποπδίοη, θαξ ἴο [8 16 τημβὲ αἶβὸ 6 δά ἀϑὰ 
{μαῖ, 1ξ τγθ σϑιῃθιαθοῦ στρ ο]γ, (ῃ6 ΘΒ Δ] ἶπι ἀγῈ ποὺ τλθπιϊοπθὰ 
ΔΎ ΠΘΓΘ οἶβθ ἴῃ [Π6 ὨἰβίογΥ οὔ Πανὶ, σσῃθγθαβ [μ6 ΚΘ. Β6]οβῃϊμτι ἃγῸ 
ΒΡΟΚθῃ οὔ ῃ 1 ΟἾ)ν. χὶ. 42, χίϊ!. 4, χχν. θ, ἀπά 2 ὅδ). χχἕϊὶ. 24. 

Νοῦν {ποσθ σδῃ 6 πὸ ἀοαδὶ 88 ἴο [Π6 τηϑαπίηρ οὗ {πὸ σογὰ ϑλοίο- 
δὐίηι. Τη 2 ὅδιη. χχὶἱϊ. 18 δῃὰ 1 ΟἾγ. χὶ. 15 ἴδ τηϑδῃβ ἐλέγίψ, ἀπά 
ἀδποίθβ ἃ σοιρδηΥ οὗἉὨ ἀἰδεϊ ρου βηθά τναυτίοσθ, τ ἢ 118ὲ ραγιου αν 
ΠθΙΌΘΒ ἃτθ ποῖ ἱπ| ΓΒΑ ΘΠΕΥ ἀεβου 64 88 Ὀοϊοηρσίηρ το ἱ. ὙΒΘΥ 
βίοοά «αἱ [η6 μοδή οὗ οἵῇποσ ᾿υυΪοσ8 88 ο οί, πὰ ἀγα οδ θα {16 
ἘΠΙΓ σαρίαϊπβ οὐ μεδάβ ἴπ 1 ΟἾγ. χὶ. 15; 7} ἀβῃόρϑτηα νὰ {80 
μοδά οὗἉ {π6 {τ γ, ν. 11, δῃὰ ΑΡίβῃδὶ α]βοὸ νγαὰβ τμοἷγ Βοδα ἀπά 
ῥτΐποθ, ν. 306. ὙΠ ρῥ] ΓΑΙ ἔοσιη Θμϑ᾽οβ μίση 18 αβθα ἱπίθγομδηρο- 
ΔΌΪΥ τι [86 ἔδτηϊ πῖπθ βἰηρυϊαν ϑλοίοϑ)α, (οοτηρατο ν. 25 δπὰ 
ν. 21), δἀῃὰ Ποννθυο βίσϑηρθ {818 ᾿ῃ θυ Ομ ΠΡῸ ΤΩΔῪ ΔΡΡΘΆΓ, 1ξ 18 
ῬοββῖὉ]6 ἴο θσχρ] αἷπι 1δ, βίποθ {μ6 ρ] υγὰὶ Θμ6]οβ τ, μθῃ ἀ56α ἴο 
ἀδποίθ ἃ ραγίϊου δῦ ΘΟΠΊΡΘΩΥ οὗἉὨ {ΒΓΕ ᾿πα!ν] ἀπ818, νσαβ τορατά θά 
ἴῃ δοϊ 8. ἃ βυδβίδηενο, συμ ῖοῖ ταῖσηῦ 6 ἑοστωθα ἀΐσθου γ ΠῸπι 
ΒΒ6]οϑὴ {Προ 186 ἔδυ πἶπο ἐθυτηϊπϑίοπ. 8.0 πχσοῖ αὖ ΔΗΥ Ταΐθ 
18. ἱπά!βραΐαθ!θ, ἐπαὶ ΘΒ ΘΙοβμδη ἀοθ8 ποῖ τπθϑῃ ἐΐγθθ ἴῃ ΘΥΘΙΎ 
ῬΙαςα ἱπ πο 1δ ΘΟΟΌΣΒ ἰπ [86 νϑῦβθϑ Ὀθίοσβ 8, Βαϊ 8͵50 ἸΏθ8}8 
αὶ δοπιραην ο {λύγίψ, πὰ ἴὰ τοῦ]ά 06. πὶ ἀΥὈΙ ΤΆΥΥ {ΠΏ οα. ΟὟΓ 
ΡᾶΓὲ [0 Α580π|8 {Π|81 {π6 τοδαϊηρ ἰδ ἔΆ]58, πὰ ἴο βαρδιϊςαϊα 5}μ6]ο- 
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1 τη, ὮΘΥΘΥΘΥ ἰδ 18 ὩΒ6α ἴῃ (ῃ6 ἸαἰίοΓ βιρηϊβοδίίου, 16, Πουγθνϑγ, 

6 σῖνγο ἰο ϑΒϑίοβμδι [9 βᾶπὶ0 πηθϑηΐηρ 88 ἴο Θ'μ6]οβηΐπ), {Π6 
ΨΘΥΒΟΒ ἴῃ ΟἿΓ ΟΡ᾿ ΠΟ ΠΙΔΥ Ὀ6 ΘΑΒΙΪΥ ἀπαθγβίοοα που ἃῃγῪ 
ΔΙ Υϑ 0 Π., {86 ΟὨΪΥ δια Ι ΡΌΪΕΥ ἀν βίπρ ἔγοτα [Π9 ἔδοϊ ἐπὶ ϑἠοϊοομαλ 
8 αἶβο π86α τ δ {86 τιθδηΐηρ ἑἦγοθ. Τὴ {Π6 1180 ἴῃ ααδβίϊοη, {86 8, 

ὉΠ6Ὁ διιθπάϊπρ {π6 ἰοχὺ ἤτοι 2 ὅ8πι. χχὶδ., 6 ἅπά, ἐπ ἐλα ἤνϑδὲ 

»ίαοθ, [86 ἈΆΙΊΘ6Β οὗ ἐΐνο6 ἠθγ068 : «ΒΟ ᾽ Δι, ἐδ λδαὰ οΓ ἐ}ι6 ἐλίγέῳ, 
ἘΠ ΑΖᾶγ, 80 αἷδο θϑϊοηρβά ἴἰο ἔμθ8θ ἑΐγοθ ἦθροθϑ, πιὰ Κὐ βϑιητηδ. 
ϑεοοκάίῳ, ἴῃ νν. 16--- 19 ἃ Βμοσῖ δοοοιῃῦ 18 ρίνθῃ οὗ {Πγθρ, σῃοδο 
ΠΒΠΊ68 ΔΓ ποῖ ρίνοῃ, δπά σ8ο ἀϊά ποῖ Ὀδϊοπρ' ἐο ἐΐθ ἐδιίγέψ ἤδνοσδ. 
Ϊὴ ν. 19 ἐπδὺ ἃγθ ἀββοιροά 88 ἐΐγεα ἤθγοθ8β. Τλιναϊΐψ, ἴῃ νν, 

20--25 ἔνγο β6γΌβ8 δζὸ πϑιπθᾷ. Τὴ ἢγβί 15 ΑὈΙβηδὶ {π6 Ὠθδὰ οὗἁ 
1Π6 ϑλοίοελα ([μ6 σοι ρϑηΥ οὗἁἨ {μίγεγ}, το σγὰβ τθῃονηθά 8πὰ 
αἀϊοιϊησιϊδλο πὶ λι6 Θἰιοίοδδα (οΥ, δοοοράϊηρ ἴο ν. 25 δδοῃρ 
189 {πἰγῖγ). Ηδ νγὰ8 αἷβο ἐῤδὶν ἰδαάδνυ, Ὀὰϊ ἀϊά ποῖ αἰξαῖπ ἴο {Π| 
ἄγεθ Ἰθσοθϑ παιηθα δεΐοσα, Τὴ βθοοπά ἰ8 Βϑηδίδῃ (οἴ Ἵἰιαρ. 
ΧΧΥΪ. 6), 0 νγὰ8 γεποισηθα απά ἀϊδιϊησιϊδἠθα ἀπιοπρ ἐἦθ ἐλιιγέν, 
Ραι ἀϊά ποΐ δἰξαῖῃ ἴο {π|6 ἔπ γθθ Ἠθγοθβ δἰγοδᾶν παπιθᾶ. 10 18 βοιηθ- 
ψΠδὲ βγη {πᾶΐ, δοοογάϊηρ ἰο 18, « ἀΒΠΟ ὈἾ ἀπὶ {Π|6 ἀδαά οὗ ἐΐ6 
ἐλτέν ἀτιά Αἰβμαὶ {πΠ6 ἀδαά οὕ ἐλ6 δῥαίοδλα Ἰι6]4 ῥγϑοίβοὶ Υ {86 
βδτη6 γηἸ. Βί [868 Ἰα 0 18 4150 041164 {Π6 ρτῖποθ οὔ ἐπ {{ἰτὲγ, 
δηα ἤθηοθ, 16 1Β6γθ θ6 δὴ οδ]θοίίοη ἴο {π6 βαρροϑί[οη [μὲ ΤΠ6Υ 
μιο [4 ἐμ βϑιιθ οδῖοβ αἱ ἀἰϊβδγθπε ἐϊπηθβ, [86 ὁπθ βυσοθοάϊπρ ἰο ἴΐ 
ου [86 ἀθϑί οὗἉ {π6 οἴμοι, {86 {1{]8 οὗἉ “ἐ ἀϑαα ταᾶγ μᾶνϑ θθθῃ ρίνθῃ 
ἴο [η6 ὁπ6 θθοϑαβθ ἢ6 νγ8ὰ8 ἔΠ|6 πιοβὲ αἰ 8.1: ρ Βα [ῸΓ ἷ8 ὈΓΑΨΘΙΎ, 
δηα ἴο [π6 οΟἴμοὺ Ὀδοᾶῦβθ ἢθ νγὰϑ {πΠ6 δοιαὶ Ἰθδάθυ. Υο πᾶν 
ὯῸ δοοοιπί ἴῃ ἴπ6 Ηἰβέουίςαὶ θοΟ 8 οὐἁὨ {Π6 δσδοῖ σϑὴκ οὗ {680 
τιϊγιγ ἴῃ Τλαν Δ᾽ 5 ἀσπιγ. [1 ταῖρι θ6 οοη]θοίατοα {πᾶὶ ΓΠΘῪ Ὑγοτο 
1.6 Ἰβδάθγβ οὔ [86 βἰχ πυπᾶγθα ποθ γγ}0 ἃΓΘ βροῖζθῃ οὗ ἱπ 1 ϑδιη. 
ΧΧΙΪ, 18, χχν. 18, χχχ, 10, αῃά 2 ὅδ). χυ. 18; ἴπ ψ Β ἢ οα86 
(μ6γθ νου ]ὰ ἤανα Ὀθθη 8 ΟἸΠΟΘΙ [ῸΣ ΘΥΘΡῪ ὑ ΠΥ τπθη. Τ686 
βἰχ Πα παγθά τηθῃ ἔοσταθά {π6 θΟΑῪ συατὰ οὗ Παν]ά, 88. να ἢπὰ 
ἔἴτοπῃ 2 βδπ). χνΐ. ὃ, ἀπ ὑγϑῦθ ο]]θ ἴπ ἃ ῥθΟΌ] 81: ΒΕΠ86 ὩΥΎΞΝΥ 

(186 ταὶ ΕΥ̓ τηθ πη), 2 ὅδ. σχ. 7, χνΐ. 6, χχ. 7, οἷ. 1 Κίηρβ Ἵ, 8, 

10; 866 ΤΑθηΐνδ ἴῃ 2 ὅδπι. χυ. 18, δ υσαϊά, (ἰδεῖ... ἀ68. Υ. 18γδοὶ 
Ῥ- 000 5α4. 

γν. 206---41. 1 18ὲ 9} [ονγἱν-οἰσλέ Ὁ ἐδι6 ἰεραάονε ἐπι Παυΐα 8 αγηιν. 
(45 νν μᾶνθ ἤθΓΒ ἸποΊῸ]υ ἃ 158 οὐὗἩ πϑῃ168, δῇ ΠΘΑΡΪΥ 4}} οὔ {Πθπὶ 
ΔΘ ΘΠ ΙΓΟΙΥ ὈΠΊΚΠΟΥΠ, γ16 οτηΐέ {Π6 Δ ΠΟΥ Β ποῖθϑ 01) {}}18 ραβδβᾶρϑ 
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ψν ἢ} [Π6 Ἔχοθροῃ οὗ [86 [0] ονῖπρ' τϑπιασκβ ντε π ἰο ἢ Π6 οοη- 
οἰυάε8.--ΤῈ.) Τῇ τ δα {Π6 πδπι οὗ ΕἸ1Κα, ψ ἰςῖ 885 ον θην 
(Ἀ]Π|.Θὰ ουὐ οὗ ν. 27, 88 6 ἸΏΔΥ 866 ΠΌΤα 2 ὅδ). χχῖ!. 25, 86 
πατηῦο" οὗ [Π6 πδπι68 ἤΌπλ νυ. 26 ἰο ΤΠτῖδἢ (μ6 ΗΠ 6 ἴῃ ν. 41 
ἴδ {πἰγίγεῖννο, ἀπά ἔτοτῃ νυ. 41 ἴο 47 βἰχίθο, τηδκίηρσ ἱορθίμοῦ 
ἐογίγ-οῖρη!, ἃ ΠΌταθοΣ ΨΨΕΪΟΝ 18 ἱπ [{86}} ἃ ρχοοῦ οὗ {Π6 ςοτηρ]οίο- 
Π688 ΟὗἩ [Π6 118ὲ. Τηθ μᾶπη68 οὗ {πΠ6 ἴῆγθθ ἤϑσοθδ (νυ. 11--- 14) 
ΔΠᾺ πἷπὸ οὗ {π6 πᾶπηθ8 ΜΒ οἢ οσσαν ἴῃ νυν. 26---80, ὑναῖνα ἴπ 8]}, 
ἅγῸ ρίνθῃ δραΐῃ ἴῃ σἤδρ. ΧΣΧΥΣΪ. 88 [Π6 ΠΔΠ168 οὗ [Π6 Ἰοδάογ5 οὗ {Π6 
ὕνεῖνο αἰγ]βίοηβ οὐ [86 ἃττηγ.---ΟΥὨἨἁ [Π6 Πθγοθβ τηϑπίϊοποά ἴπ νυ. 
26---41 86 σγοαίον ρατί Ὀα]οηρθα ἴο {π6 ῥργουΐηςθβ οὔ Ψ υᾳ6Δ}} ἀπά 
Ἔδῃ)απηῖη, 88 {86 118ὲ 1156} ΟἸθαυν 5ῃιονν8; οὐ μι οἴ μεσ μβαπά 186 
δ᾽ χύθθῃ Ὡϑη)68 νοι ΟσοαΣ ἴῃ νυ. 41--- 47 Δγὰ 8}1 αϑϑοοϊαίβα σ1ἢ 
ῬΙδοθβ {παᾶὖ ἀγα δ᾽ ορϑίμοῦ πη ΚΠοννη, ΟΥὁἨ ΜΠ} οἰξῖθβ πὰ ἀϊβισιοίβ 
οἢ {Π|π ϑαϑὲ οὔ ἐμθ Φογσάδῃ. ΤὍὉΠ86 ὑγῖρ68 ἱῃμδὈϊἰπρ [μ6 πουῖμ οὗ 
Ῥαϊοβθῦπθ ἀο ποῖ ἀρρθὰγ ἴο ἴδᾶυθ ξιγτϊϑηῃθὰ ΔηΥ Ἰθδ 618, πὰ ὀγεπ 
Ἐρβναίμι ὦ ἷ5 Ὀθαΐ ΚΘΗ τοργθβοηίρα. 

4. (ΠΑΡ. χιι. 1---29, 

ΤΙΒΊῚ ΟΕ ΤΗΟΒΕῈ ΗΟ ΑΥ̓ΤΑΟΗΕῸ ΤΗΒΜΒΕΙΨΕΒ ΤῸ ΘΑΥΡ. 

ὉΌΒΙΝΟα ΤΗΕ ΠΕ ΈΤΙΜΕ; ΟΕ ΒΑΌΙ,. ὯΝ 

Τγθθ βϑραγαίθ 1188, Ὑῃ]ΟΝ ἀγα ΟὨΪΥ ἴοαπα ΠοΓσ, νυ. 1--ἴ, νυ. 
8--17, πὰ νυν. 19--22, ΤῊ πιθῃ ἅγο οἰαββίβϑα Ἀροογαϊηρ᾽ ἴο ἴδιο 
[λη16 οὗ {Π6Ὶ} σοϊηρ' ονϑν ἴο Πν!ά, 

γν. 1---Τ. ΔΒοη)απυϊηϊίεε ἀπά πιθη οΥ “ιάαλ, τοῖο σαπιθ ἰο 7])αυϊά 
τοἤθνι ἦθ τοα8 ἐπ Ζίξίαρ (οἴ. 1 ϑδιω. χχυἹ)---Ὗ. 1. 116 τσα8 58 
γοϑέγαϊπθά ἤγοην ἐΐ6 7αο6; ἃ Ὀγϊοῖ τηοά6 οὗ δβχργθββίοῃ ἴῸγ : δ {π6 
τη6 θη ἢ6 νγᾶ8 8{1}} ργομ δ ἐοα ἔτομι ἀρρϑασίηρ ἴπ {Π6 ργββθῆσθ 

. οὗ 5881. αν αὐωνιανίθϑ; ἀοοογάϊηρ τὸ νν. 17, 18, 21, 22, δπὶ 
ΒΟΠΟΌΓΔΌΪ6 {{1|6 Βῖνθῃ ἴο {8οβὸ ψῇῈο μά βθθῃ ΤΕΘΑΥ ἴο αβϑίϑὺ 
Ῥανϊὰ ἴῃ μ᾽ ργθνίουβ ὑγᾶγβ.---ν 2. (οἵ, “πάρ, 11. 16, δῃά χίχ. 
8564.) τ. ὦ ΟἾγ. συ]. 17) πιθὴ σῆο δδοέ εἱἐῆι ἐδ 
δοιυ, Ῥβοιίβυά ἔγοβοτα {πὸ γῶρ "9 ὍΒᾺρ γἱ. 40. γι, ἐλ 
γίρφδε απά ἰ6[ὲ λαπά, ΠΟΥ Τοσθ ΔῊ ἴηι (ἰἈγονῃρ) δέοπϑϑ. απά 
(βοοϊπρ) ἀγγοῖσβ ὠροη ἐδ δοιο.--- Βνοίλνονι 97 ϑαιιὶ; ἃγὸ 1ΠΘΥ 
οΔ}1ς4 540}}5 Ὀγθίμγθη Ὀθοᾶσβο [Π 6 Υ γοσθ Βϑη τα 168, ἔ.6., πηθπη- 
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νεῖς οἵ [π6 58πὶ6 ἐγ 6, ΟΥ̓ γγΘγθ ΤΠΘΥ ταοσθ ΟἰΟΒΟΙΎ γο]αὐθά τὸ ἷτ ἢ 
Α5 ἴθ ποσγὰβ “9.7 Μδηλαπιλη᾽ [Ὁ]]οΟΥ ἰπιπηθαϊαἰοὶν αἴθυ, ἃ οοπι- 
Ραγίβοη οἵ νυ. 29 τ 186 νϑῦβο Ὀϑίογθ 8, Μ}1}} βῆουν [Πῦ τνϑ τηυϑὶ 
ἀροῖ4θ ἴῃ ἔλνουσ οὗ {6 ἴοσιηοσ.- -. 4. Ζδηιανα 90} Οἰδδοη (ἢ 
ὅδπι. χχὶ. 1 364.) α ἦθγο απιοηρ ἐΐ6 ἰπένίν απὰ ἰφαάθν 9} ἐλ6 ἐλίγὲν 
(ομδρ. χι. 42). [π}9 ΜΘ5. ἀπά δποῖθπς θα 8, θνθῃ {πδΐ οὗ 
Ἐ. Νογξὶ, ἐμ 41 γϑῦββ ἐθσπιϊπαίθϑ μθῦθ. [Γ᾿ 18 ουϊάθηϊ (τΌμη ἢ Δρ. 
γΠ], 29 πὰ ἰχ. 85 ὑπαῦ ποῖ ΟὨ]Ὺ ἔμ6 ΟΔῃδδη 68, γγῃ0 τνϑῦθ πιϑὰθ 
βεσυδηΐβ οὐ 16 σοῃρτοραίίοη (9088. 1χ.) ας τηθπθο γα οὐ ἐδθ 
{πὸ οὗ Βαπ]δηιὶπ 4180 ἀνγοὶὶ ἂἱ αἴθθου. Οὗ Οσαἄδνα; ἀτθ ννθ ἴο 
ὉΠἀογβίδηα ὈΥ ἐπιῖ8 {Π6 ἴονγι, σ 16}, δοοογάϊηρ ἰο Ψοβὶν. χν. 86, 
Μ͵88 βἰἐπδιθα ἴῃ {Π6 ον] πάβ οἵ πάδ} ἢ Α8. Ο,δάον 'β χηϑῃοποά 
ἱπηπῃἀἸαί εἰ γ δἤοσνγαγάβ ἴῃ ν᾿ 7) γγ6 πηυβὲ οοποϊαἀθ ἐπα ἐπ 118ὲ 
οοπΐαϊῃβ Π16ῃ οὗὁἨ 7608 ἢ ἃ8 νγ6}} 88 Βϑῃ)διλίη.---Ὗ, 6. 7ΤῪ6 ονα- 
ἀϊέδδ ; δοοοχαϊηρσ ἴο ομδρ. ἰχ. 19, 81, {ποβ9 ν}ο ἀθβοθμάθα ἤτο πὶ 
Κογαῃ. Α.5 {16 πᾶιηθ Κουύδῇ ὁσουτβ ἢ οἾΔρ. ἷϊ. 48, ἴῃ {Π|6 18} οἵ 
186 ἐτθο οὗὨἉ Φυἀ44}, Ὀαΐ 18 ποῖ ἔοα πὰ Δ ΠΘγΘ οἶδα διποηρ 1Π|6 
Βεη)δπη ἰδ68, ἀπ 88 Ὑγ6 σδτιποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ ἔδθπὶ το πᾶνθ Ὀθθῃ 1ἢ9 
Κογδῃϊῖοβ οὗ 16 ὑγῖδ68 οὗ 1μενΐ, γγα οοποῖαάο {}πᾶϊ τῃο86 τηρϑητοηθά 

Βετ8 Ὑγθσθ 8 ΤΆΠΗΠΪΥ οὗ πάλῃ. Ι{ 8 βοιῃδθ δὶ βίσδηρθ ὑπαὶ νγ9 
βῃου!ὰ βπά 8 ρἴαγα] ἔοσπι δπὰ [ῃ6 παῆηθ οὗ αὶ ἔα Ὀγ {Π| 8149 
οὗ δἀγοοίίναβ ἑοσιαιθα ἔτομι {6 Πδῃ168 οὐἨ ἴον" η8.---Ὑ, 7. Ο'θάον, ἃ 
ἴονῃ ἴῃ «πά6}, ἰο [π6 βοιίμννοβὲ οὗ ΒοιΒ]θθηι (οἴ, Ομ Δρ. ἷν. 4). 

γυν. 8--18. 118ὲ ὁ} πιθη οὗ {1.6 ἐγὶδθ οΓ Οαὐ, ἀπά απ ἀασοοιιηΐ ο 
οορίαϊ πιόη Ὁ ἁἱμααΐ, ἀπά οηλαπιΐη, τοιο αἰδαοιθ ἐλιθεγιϑοῖυθ8 ἐὸ 
αυϊά τολϑρν ἦδ ιτῦα8 ϑἰαψίπῳ ὑπ {λ6 7ογί»688.----ἶν. 8---1δ. Τῆι 
Οαάϊίοδ. Ὑ΄. 8. Τλον δοραγαίοα ἐδοπιδοίυθ8 (ἔτοτα 1Π6 τβϑβὲ οὐ {}|6 
Αδάϊιοβ νγμοὸ το γθ οἢ {86 5146 οὗἉ 38}}).--- ΤῸ ἐδ ζογένο88 ἱοιυαγ(δ 
ἐλ ἀοδονὲ ; οἴ. υ. 16, σἰδρ. χὶ. 1θ; 1 ὅ8πι. χχὶϊ, 4 δῃᾷ χχὶϊϊ. 14. 

Μη ὁ" πιῖρῖξ; νἱὰ. ομδρ. χὶ, 26.--ϑίσοηρ, δῃὰ θο]4, ἰοοζίηρ ἰἐκό 
ἰΐοηϑ (2 ϑδτη. 1. 28), απὰ [6 γοϑβ λωνγγίπο ονον 6 λὐ8 (2 ὅδηι. 
ἵ, 18). ΤῊ ρἴυγαὶ Ὡφ, 8 ἰαΐθυ ἔοσπι [ῸΣ ὈΝΩΧ" “-νῦ.. 14. 

Τιοαάδνδ ὁ ἐδ ἀγτὴν ; οἴ, ν. 21, ῥυΐποθϑ 'π [6 δύίηγ. Οηὸ 70γ α 
λυπάνοα {}ι6 δηιαϊΐ οπε, απὰ ἐδ φγοαΐον ξον α ἐποιιδαπά ; ἰ.9., οἵ τὴ 
οἴθνθη ἈθσΌΘΒ παπηθά, {Π6 ἡνθακϑϑὲ σου] βίαπα ἀραΐπβὲ ἃ μὐράτεα 
16, δηἃ [86 βίτοηροβί ἃραϊπβί ἃ ἐπουβαπὰ (οἴ, [μον. χχυΐ. 8). 
Τβ 18 86 Ἔχρίαπαίίοη σίνθμ ὈΥ ΘαΥΪῪ 7688} Ἔχ ροβίτοτβ δῃ ἃ 4180 
ἴῃ (6 Θερίυαρίηί. Οπ {Π6 οἵα μαπή, {86 Κγωϊσαίο τεηογβ (6 
Ρᾶββαρθ πουϊΐδϑύπιιδ οθηίιηι πὶ ἐδδιιδ, ὑταθθναξ δὲ πιασίηιιδ πυὶ 6, Ὀὰὶ 
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ἴμ6 οοπίγαβὲ Ὀθύνγθθῃ 53Ππ|8}} δπὰ στϑαὶ ἀοϑβ ποὶ ἔλγουν [Π18 Ἔχρὶα- 
πιο, ππούθουον ἢ {{π|8 τσοσο [Π6 τηϑδηϊηρ οἵ {π6 νγογ 8, γα βΒῃου]ά 

δχρϑοῖ ἴο ἢπά τ ργθροβίεἴου ἴσῳ ταῖμεν ἐθαπ 5. Μογθονοσ, 116 
ΌΓΙΠΘΥ τϑη ἀθυϊηρ 8 ἀθοϊάθα]γ ἐανουγοα Ὀγ [86 ροδβίτοη οἵ {μ6 
ποτὰ ὁπ6 αὖ {Π6 σοπιπηθηοθιηθηΐ οὔ ἐπ6 βθπίθποθ ἱπηπιθαϊδίθὶ Υ θ6- 
ἤογθ ΝΟ» ὈΥ ΨΒΙΟΒ ἐπ οοπέγαβι 18 Βεῖρῃθηθα θϑίνγθθῃ οτ6 
84 α λιπαγεά, ὙΠῸ ΘΧρΥθββίοηβ θη ρ]ογθὰ ἰπ νυ. ὃ ἴο ἀθβοῦῖθθ 
{86 ῖν 8 ΓΘ ρῈ δῃα θ.ν Π688 τοι ἃ8 αἰ ΓΘΟΙΥ οὗ β᾽ ΠᾺΡ ἜΧρτοβ- 
β'οῃ8 νυ ΐ ἢ 8 ΓΘ δρρ] 6 ἴῃ 86. ἰβίοσί αὶ] θοοκ8 ἰο Βογοαβ οὗ τπ6 
ἔπι οὗ Πανὶά, ἀπά σοῦ ὑπάοαίθα]Υ ἰαίκοη ἔτοπι [πὸ οτἰσίπαὶ 
ΒΟῦΓΟΘΒ διηρίογοά ὈΥ ΟἿΣ ἰιϊδίοτίδῃ. Ηθποθ {6 χυρϑθοῃ 88 
Βεθῃ δϑκθά σβϑίμος [Π6 σγογὰβ οὐ [Π6 νϑύῦϑθ Ὀθέοσθ τι8 8 γα αἰβὸ 
ἴουπα ἐπογθ ΟΣ ὙΘΥΘ Δρροπάθα Ὀγ [6 Ηἰβίοτίδῃ ᾿ἰπιβοὶξ, [10 15 
ἱπηροβϑῖ 086 ἰο ρῖνθ ἃ ροβί(ϊνϑ Ἀπβυνοῦ [0 [8 αυθϑίίοη. Βαΐ νγθ 
86 οὗ ορπίοῃ ἐπαὲ {π Ὠἰδιοσίδῃ ἰουπά τμθπὶ ἱπ {Π6 οτἱρῖπαὶ γθ- 
οογὰ ; ἔου 86 ὺ Πᾶτϑ ἃ ὙΘΓῪ Ῥθου Ἀγ, γγα τισὶν αἰπιοβὶ βὰν ρορίςαὶ 
οΒΔΓΘΟΙΟΓ ἢ ΠΟ Βπ60ἢ ΘΧΡΓΘβαῖοπ ΟΟΟΌΓΒ ΒΗΎν ΠΘΓΘ οἶβο 'π [μ6 ΒΟΟΚΒ8 
οὗ ΟΠ γοπίοὶοβ, Εζγα, ἀπ ΝΘ θυ, α}}, ἃ8 ἃ ἀθβοσὶ ρίοη οὗὨ ρϑυβοπδὶ 

ὈΓΑΥΘΓΥ͂ ; 8Ππ4 Βι ἢ ρΑΒ8ΆρῈ8 ἃ5 [26 ν. χχνΐ. 8 ΓΓΠΪΒἢ. 8. ὑτοοῦ {πὲ 
ἷπ ΨΕΥΥ ΘΑΥΪΥ͂ {{π|68 Ἔχ ΥΔΟΓΪΠΑΤῪ ὈΥΔΥΘΙΎ πὰ βυσοθββ ἴῃ ὙᾺΓ 
ὙΥΘΙΓῸ 80 ἀοβουῖθ6α.--- 7ὲ τσαϑ ἐΐθν τὐἶο τὐθπΐ οὐδν' ἐλ6 ὠογάαπ ; ῥτο- 
ῬΑ ]Υ αὐ [86 {πὸ στ πθῃ πον βαραγαῖθα πὶ 1Π6 τϑδὺ οὔ [πὸ (δα ο8 
δπα 84 ἰο ἤρὶιε {Πϑὶν ταῦ ΓΠγοῸ ἢ τΠ6 βαρροτίογβ οὗ 8588] ἴο ρεῖ 
ὁ ανίά.--- γλθη ἐς βιϊοα οὐον αἰΐ ἐξ8 δαπὶδ: 88 ἴῃ8 νουὺ ἢ]]οὰ 18 
πὶτμοὰΐ δῃ οὐ]θοῖ, γγὸ πηαβὲ ἱπίογρύθὺ {Π6 ῬΊ6] 85 τηθδηΐπρ' ἐξ πιαδ 
απ ουογΠοισΐηφ. [τὶ «΄οβ8}. "1. 1ὅ, ννο ἅπὰ {1:6 ραγίἰοῖρ]6 αἱ. Ζπ 
ἐλ 3γ8ὲ πιοπέἦι, ἰ.6.) ἴῃ Βρτῖησ, νυ] θ 80 ᾿πηπιθηβο ὈΟΑῪ ΟΥ̓ νγαΐϑυ 
ΘΘΠΟΓΑΙ]Υ ΓΌΒΗ6Β ἴῃ ἰογτθηΐθ ἀονῃ {86 Φογάδιη ἴο [πΠ6 Ποδά 868. 
«πὰ ἐλον ρυὲ ἰο Πίσλε αἰΐ ἐδα υαἰΐομ8 δοιδ, ὁπ ἐδι6 θαδὲ απὰ οπ ἐΐ6 
τοδϑὲ ; ἴον Ἰπουιρὴ [86 Υἶνοσ ψψὰ5 ΒΊ 6 η ἰδ ἀϊὰ ποῖ ργϑνϑθῃξ {μθ.ὰ 
ἔτοιη διίδο κῃ ρ {ΠΘῚΣ ΘΏΘΤΩΪΘΒ ΟἹ. 166 τυθβύθγῃ ὕδηΚ δἴοὺ ὑπο γ μδὰ 
ἀοίδεαιοα τ[μο86 οα {86 θϑαϑί.---᾽ὖν. 10---18. 7} πιεη 9} Βεηλαπιΐι 
απᾶ “ιάαῖ, νβο Ἰοϊποά Τυαν! ἃ ἴπ 116 ἔοσγίγαββθ, θα ἢὸ ἀουθδὶ 
τιθπ ]οπμθα ὈΥ πδιὴθ ἴῃ {Π6 οὔἹρὶπδὶ βου γοθβ, 88 Μ06}} 85 [86 Πηθἢ 
οὗ 684, θαΐ 186 Ὠἰβίουίδῃ ἄοθβ ποῖ σίνθ {πϑὶν πᾶπιθβ, ργουΌ Υ 
Ὀδοδῦβθ ᾿8ΠΥ οὗὨ {Π6 τηϑῃ, ἡ ῃοπὶ αν 18 8814 ἴῃ ν. 18 ἴο ᾶγβ 
τη846 οαρίδ!πΒ ἴῃ 18 ἃγαγ, δὰ θθϑὴ διπμθὰ ἴῃ {Ππ6 [18ὲ ἀγα ν 
δίνθῃ ἴῃ ομδρ. χὶ, Υϑ ᾿ϑὺθ πιο Υ ἃπ δοοοὰπῦ οὗὨ {Π6 σοηνοῦ- 
βαϊϊου ΨΥ ἈΙΘἢ ἴοο Κ ρ]αοα Ῥγθνΐουβ ἴο {Ποῖν δα πη βίοι ἱπίο Πανὶ 8 
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ἉΥΤΩΥ.---Ὗ. 17. Η͂6 τοοπὲ οἰ 0 πιοοί ἐΐόηι, υἱὰ. οἢδρ. χὶν. 8. 
στοῦ ΟἿ]Υ ὁοοῦγ ἴῃ {Π|8 ραββαρθ : ἐΐθνε 8]ιαἰϊ ὃ ἰο τη ἐοισανἀ8 ψοι 
α λεαγέ 7ον ζεοϊοιυδλῖρ, 1 »“1}} ἤᾶνθ τ γοὰ οη6 ᾿θασὲ (οομηραγα 
ν. 88, “Ἅ ομϑ μοαγί," ἀπά ν, 88, “" υἱποὰΐ ἃ μϑατὶ 8ηα ἃ Βθαγι ἢ) 
δ ηἀ γϑτηϑὶπ ἴσα ἰο γοὰ. ΑἍπά ἐγ πᾶγθ οομηθ ἐο ἀθαϊ ἐγοασπογοιδῖν 
τοϊεδι τιθ οἡ δολαξ οὗ πῖν αἀυθνδαγὶθδ (1ο ἀΘΙΥ 6 π|6 [0 ΤΥ δάνον- 
88 7168) αἰέλοιιρί, ἐλόγο 18 ποίῤλψιφ τυγοπσ ἴπ τῖν Παπάδβ (ϑοταθν αὶ 
αἰ δγθηον ἰπ 900 χνὶ. 17, ἀπά [5. 1111. 9), πιαν ἐδ6 Θοἄ ὁ} οὦν 
7αἰλδν8 δολοία απὰ ρμιωπῖδίι (2 ΟἾγ. χχῖν. 22); [86 αοἀ οὗἉ ον 
ΓΑ ΠΘΥ5 15 {π6 αοα σψἢιο [88 ἰνγᾶγβ τηδηϊοβιθα ]}}πι86}} ἴῃ 15γα6] 
ἃ8 [86 Ῥχοίθοίϊογ οὗ {86 ἱπποοσθηΐ, δῃὰ γιὸ {βμογθίογο ν}}}} ποῖ Ἰεΐ 
[η6 τηϑῃ ρῸ Ὀπριηϊϑηδα 16 ἐμΠ6Ὺ ἤανθ ΔΗΥ͂ οΥἹἱ ἀοβῖσῃι ἀραίπδὲ 
Ἠανὶά.---. 18. ΤΊ. ϑρῖὶνἷε φαπιθ ἱπίο Απιαβαὶ. Τὴ οὐμοῦ ρίαοθβ 
[6 ἀδιιὰ} θχργθβϑίοη 18 {π6 ϑρίσι! οὐ αοἀ (2 ΟἸ"ν. χχίν. 20), μϑῦθ 
ψγ πᾶν “ {Π6 Θρ τιν᾽ 806, 85 [Π6 ἱπίθπιοῃ οὐ {9 δα ΠΟΥ νγα8 
ΟΠ ΘΗ͂Υ ἴο ρσῖνθ ργοτηΐπθποθ ἴο [Π6 λοι [δὲ Απηδβαὶ βροῖκα ἀπάθν 
[86 ἰῃἔπποποθ οὔ Ἰπϑρίγϑίϊομ, ἀπά ποῖ ἴον ταεβοοίΐοη δῃὰ πὴ μ681- 
ἰαϊϊοη. ὙΠΘ ψ8ο]6 οοηίοχε 1β Βα Ποἰθπς [ο βῃονν ἐμῇ {Π|0 ᾿ΠΒρΊ γαυοα 
ἀἸὰ ποῖ ργοοθϑὰ ἔγζοτῃ 8ῃ 601] βου ῦοθ. ΑἸημοηρ [Π6 ΘΑΥΠΘΓ δχροβὶ- 
ἸΟΥΒ ΒΟΙῚΘ ΤΟρΡΆΤἀΘα [6 ΒρὶγἱΡ ἃ8 ἃ βϑρ,γξ οὐ ὈΓΑνΟΥΎ (ϑυγίασ), 
ΟἴοΥΒ 88 ἃ βρίτις οὐ τ] ηστθ88 ἀπά νϑῃϑιηθης ἀοβῖγα (Αἰηιολῖ), 
ΟἴμΘ.β ἀρδῖῃ 88 ἃ βρὶγῖν οἵ ἱπυραίϊοποο ; Ζαυαίο» 48 π6 ϑ'ριγῖε οὗ 

Θοά νοὶ ἐπ ρο]]64 μΐπι ἰο ρῖνθ [Π8 δῆβυγεν Β8 44, Τὴ πϑῖηθ 
«Ἀπιαξαὶ τοιηῖ 45 τι8 οὗἨ Απηδϑδῖ, {π6 80η οἵ ΑΡὶραὶ! {Π6 5:ϑίενσ οὗ 
Ῥανὶα (οἤαρ. 11. 17), ἀπά αἴ5ο οὗ Αδίβιιαὶ, ἔμ βοῃ οὔ Ζογαίαϊι {9 
βἰβίον οὔ Τρανὰ (ομαρ. 11. 16, χὶ. 20), ΠΠπουρὶὴ ποῖ 80 ἀϊσθοιγ οὔ 
ἴῃ Ἰαξίθσ. ΕἸΑΥΠΟΡ Θχροβίθουβ ἢᾶνθ ΘΣρυβϑθά ἐπ6 ορίηΐοῃ {Πιδὲ 
μθ γγὰβ ὁη6 οὗ {686 ἔννο, ἀηἃ ἃ5 1 18 ργόῦδῦ]8 {παῦ Ατηδϑαῖ, ψμο 
Ρἰαγοὰ 80 ἱπηρογίδηξ ρατὲ οἡ {8 Οσοαβίοη, Ἀρρθδιβ ΘΙ ΒθΉ 6 6 ἴῃ 
186 Βἰδίοτυ οὐ Πανὶ α, ἔΠ6 ΓΘ 18 σου δ ΪΥ βοῖηθ στουπα [ον 1Π6 Θοη- 
)θοίαχο ἐμαὶ μθ νγαβ [Π6 βᾶπηθ Ῥθύβοῃ 88 ἴπ6 Ατηδβᾶ οὐ [πθ θοῸ 8 
οὗ βϑδπιυεὶ.--- Τὸ ἐδεε, Ο Παυϊά: σῷ ἴᾶνα πὸ αἰ ἘΠ σα Υ ἰπ ουπι- 
Ρἰοιϊπρσ ἐμ6 βθῃΐθῃσθ ὈΥ “(τὸ θϑίοηρ ;» (μίμθ γα ἃγθ, απᾷ ισἱέῇ, 

ἐλθε, Ο 8οη ΟΥ ὕδ886, νγ ν1}} ρῶς ἴπ σοποοῦὶ. Ῥϑασθ ὅδ 0 {ΐι60, 
απᾶ ρθαδθ ἰο δυθνῳ οη6 τοῖο ἠοἶρδ ἐδι66, [ον ἐζψ Οοα, στο [88 βίοοά 
Ὀγ {ΠΥ 846 ἴῃ (ΠΥ ἤοστηον Βα  βΒα] τσᾶτβ (1 ὅδηι. χυὶ!!, 12, 14), 
λοξροιῖ, ἐδιθ6, ἀτιὰ “11 ποῖ ἔσγβακθ [ῃ66. ὙῊΒ ἰαβὲ ννογά8 οὐ {88 
σογβο, ἐΐοπ Π)αυϊά γοοοὶυρά ἐΐθηι, ἀπά ρϊαορα ἰΐδηι αὐ ἐδ6 ᾿φαά ο 
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ἐδ αγηῖν, ΔΥ6 ἴο Ὀ6 Υτϑβραγάϑα δ8 ἴΠ6 σγογὰβ οὐ [6 Ὠϊβίοσϊδῃη, βί πόθ 
ἘΣ ΡῸ 8. ἃ ψογα Ὀο]οησίπρ ἴο ἃ Ἰαΐδι' ἃρθ. 

γν. 19---22. 1 18ὲ 7 δουθη πιόη ο ἐδ ἐγὶδε ὁ} Μαπαδδοῖι, στο 
)οἰποά Τανὶὰ, σι μ6 νγᾶβ αἰβπηβθθ Ὀγ 116 ΡΠ] Β0 1 π65 ἔποπα 
τη 61 δῖαν, ὁπ ἔδιθ οσοδϑίοῃ οἵ ἐμοῖς ἰδὲ Ὀδι16 ἢ 548], δηὰ 
τοϊυσηθα ἰο ΖΙΚΙαρ ; οἵ, 1 βδῃι. χχὶχ.---. 19. Τὴν [οἰϊ ἰο Πλαυϊά; 
Ὁ. ΧΧ.; 2 Κίῃρϑβ χχν. 11. Ἄ“πά Πλαυϊά ἀπά ᾿ιὲδ πιεη αἀϊά ποῖ ἀεῖρ 
ἐδ Ῥ)ι δέϊηθ6 (1 ὅδ. χχῖχ. 2). ἴὔροπ αἀυϊϑοπισπὶ (ῬτοΥ. Χχ. 
18), {παῦ 18. ἴο Β4Ὺ σι ἰογϑι πουρης ἀπά δήοσγ ἀθ]θογαίίου, ἐλο 
»γἵποθϑ ὁ} ἐς ]ιὶϊιδέληθ86 λαά δθνὲ ᾿ιῖηι αἰσαψ. ΜΔ (Θοοογά- 
ἰῃρ ἰο 1 ϑδιη). χχῖίχ. 4) 70» οἷν ᾿θαάβ, ἱπδβιηῦο ἃ8 ἢ6 ν1}} ποί 
μιοϑίταΐθ ἴο σίνθ ἂρ οὖν ᾿ϑϑάβ 88 1π6 ργῖοθ οὗ ἃ ἔὔἴθπαὶνγ γϑοθρίοη 
οπ {86 ρατί οἴ 58], λό τοὐδ γαϊΐ αἰσαν ο ᾿ΐδ πιαδέθ», ϑαμιῖ.---. 20. 
γράδη λδ νϑίωρηϑα ἰο Ζίβίασ ; [Π6Υ ργορϑὈ]Υ πγθαΐ ονϑῦ ἴο μΐμα θ6- 
ἔογϑ {86 Ὀδΐ616, ἀμ δοοοπιραηϊθά μἷπὶ το ΖΙΚΙαρ. Ειραϊά (( 6βςἢ. 
1. Ρ. 569) ᾿ἱιπαρίηοβ ὑπαὶ {πον ἀἰὰ ποῖ ρὸ ονδὺ 11}} αἴεσ 5401} 
ἀοίδαι. 1 πῖηκ, μονγονονῦ, [μὲ ἃ σοτηρατίβοη οὗ [Π6 νγογὰβ “" ἃ8 ἢ6 
σϑηῦ το ΖΙ ΚΙ] σι 1 ὅ56πι. χχίχ, 11 δοιηρ6}8 ὰ8 ἰο ἀθοϊάθ ἴῃ 
νου οὗ [Π6 ἰοστηοῦ, (μΒουρὴι {πὸ βίδέθιιθπίβ ἀγὸ ποῖ πηδᾶθ ] ἢ 
ΒΌΘΙ ῥγΘοϊϑίοῃ ἃπἃ οἰ Π688 ἃ8 ἰὼ Ὀγούθηΐς ΔΗΥ͂ ΠΟΘΙ ΔΙ ΠΕ ἴπ 
1818 τθβρθοῖ, Τὴ βθύϑῃ πιθὴ ὑγ τ ᾿ἀδαάβ οΥ ἐδι6 ἐποιιδαπαάδβ δοῖοηφ- 
ἕης ἰο Μαπαεϑοῖ, {πὶ ἴβ ἴο 88γ, ΤΠ6Ὺ ὑγοσθ μθαάβ οὔ [ῃ6 ἸαΥρῸΡ 
τα ἰτατΎ ἀἰνἼβίοηβ οὗ [86 {τἰῦ6 οὗ Μδηδββθῇ ; σοῃυραγθ [Π6 ὈΥΪΠ668 
οὔ Βουβαηά8, γΠ0 αἴθ τηθπίϊοπθα ἴῃ ομδρ. χν. 25 ΒΥ [86 8146 οὔ [Π6 
ΕἸ 4618 οὐ 18γδβὶ, πα [19 ραββαρθδ ἴῃ ΜΒ 1Ο ἐμ 6 ὈΥΪΠ 665 ΟΥ̓ ΤΒοὺ- 
ΒΔ Π4Β ΔΙῸ παιηθα δίοηρ ὙΠ ἢ 0Π086 οὐ ῦ μαπάγοϑαάβ, παρ. χα, 1, 
ΧΧΥῚ. 26, χχνὶϊ. 1, ὥς. [0 18 ουϊάθης ἤοτα {π6 Ῥϑηϊαίθαοι (6.9. 
Νααι. χεχὶ. 14) [παῦ ἴῃ [86 ὙΘΓΥ Θαυ]δδὲὶ {1}168 {Π6 ὑγ10 98 νγθγθ 
ἀϊνιἀθὰ ἱπίο πυπάγοάβ δηὰ ἐπουβαπηάβ, δπὰ [ἢ 86 ᾿οϑαϑ οὗ 
[8686 αἰνἼβίοηδβ 84 ἃ 86.{16α οἤ οἷα] ροβιτοη ἴῃ ἘΠ6 ρθπογαὶ οὐρϑη- 
ἰβαίϊομ οὔ [86 {{1098.---ἾὟ. 21. Του αδϑἰδίθα ἴῃ σοποοτὲ υυἱε, ᾿λαυϊά 
αραϊηδὲ ἐδ αγπῖν οἵ ἴῃ6 Αὐηδ] οἰ 68 ; [ππ8 ταἸῖησ ρατὲ ἴῃ Π6 Εγϑὶ 
ΤῊΣ] ΠΑΥῪ ὀχροαϊοη, τ μ] οἷ νγὰ8 ἀπάθγίακθα Ὀγ Πᾶν], δου 1}}5 
τοίασῃ ἰο ΖΙΚΙαρ. ΤῊΪΒ οσρ  ἀπαίΐοῃ οὔθ Ὀσῖϑε δῃὰ πῃ ἱ πι6}} 1 1816 
νγοσάβ οὗ (ῃ6 ἰοχὲ 19 ἔσαμάθαά ἀροὴ 1 ὅπ. Σχχ. 8, 1ὅ, τ Π6 19 
186 βα116 ΟΣ “ΤΊΣ 18 θα (ο ἀοβοσῖθα [Π8 ἃΥπν οὗ [86 Απιᾶ- 
Ἰεκῖῖοβ, Τὴ Ῥωϊραίθ τόμ άογ8 [Π6 ραββᾶρθ λὲ ργαρδιιογιγ απαΐ- 
ἰΐμπι [)λαυϊά αὐἀυθνϑιιδ ἰαὐνγισιιῖοβ, {πὸ ϑορέμασινέ, καὶ αὐτοὶ συνε- 

8 
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μάχησαν τῷ Δαυὶδ ἐπὶ τὸν Γεδδούρ, γα ᾿ᾶνο ᾿οῖθ ἃ ἀϊβθγθηΐ 
τϑδαϊηρ οὗ [Π6 αϑὲ ψνογά, πμῖ ἢ τνὰβ τοραχ θα 88 ἃ ὈΤΟΡΟΡ ΠΑΠΊΘ. 
ΤῊ ἀασδβεϊομ 8.11} τϑυπδίηβ, Ἡμθίμου ΣΉΩΤῚ ἴῃ ἔμ6 γοσβὸ ὈΘΙΌσΘ ὺ8 
Τοίουβ ἴο [Ππ6 βούβθῃ Μδῃββϑίίθϑ, ΟΓ" [0 811 {Π6 ᾿ΘσΌΘ8. βρόκθϑῃ οὗ ἴθ 
νυν. 1--20. ΑΒ ἴὲ νγχα8 ποῖ {πῸ Μδπαββι[θβ δομθ ψ}0 ἴοοῖκ μαζί ἴῃ 
11 αἴζδαςϊκ ἀροι Απηδίοϊκ, αὶ Τραν ἃ ονίαϊποα {π6 νἱοίοσυ στ αὐ 
μῖ8 ΔΡΩΥ ([π6 600 πηϑη οὗ 1 ὅδ. χχχ. 9), συ θῖοἢ Ὁπἀουθίο αν 
Ἰποϊαἀοα τΠο86 ῆο ἃτὸ πϑιηθά ἴῃ νν. 1---18,---ἃ τηαγκοά ἀϊβεϊηο-. 
τἴοπ Ὀοΐηρ' πιδᾶὰθ θθένθοῃ ἐμοβ νι αὐτο θα {ποπιβοῖνοβ ἰο ανϊά, 
ἃπα αβϑίβίϑα μἴπη ἀυτγίηρ ἐΠ6 ϑαυ] 8. ρογοά (118 ΠΘΙρθῖβ οἵ Τ)ανιά 
ταθηἰϊοηοά ἰπ νυ. 1, 17, 32) ἀπὰ ἴμοβθ στο οατηθ ἴο Πΐπι δὲ Η6- 
Ῥγοη, ν. 23,--- ΔΟσθου ῦ, 88 ὑπ 6 φΈΠΟΓΑΙ βιδίθιηθηξ πη866 ἴῃ ν. 22 
ἴ8 οοηπιοοίθα ὈΥ 5") ψΠ ν. 21, τὸ οοποῖπάθ ἐπὶ νν. 21 δπὰ 22 
δἴ6 Δρρεπάβαά 88 ἃ βιρριβθιῃθῃΐθυυ τϑιηδιῖ [0 {μ6 σι μο]6 οὗὨ {86 
ἘΠΡΡΝΕ 1188 - ἀπά ἐΐδν, νἱΖ.) 811 {πο86 παιηθὰ αἴϑὺ ν. 1, αϑδϑίβίϑα 

ὅς ον ἐλμον τσονγ αἰϊ ΠΥ̓ΘΕΣ ισαγγίογδ, ἀπά ἰλον τῦθν6 ργΐποθα 
ἐπ ἐδ ἀλη: Δα {Ππ8 1 σᾶπη6 (0 Ρ888 ὑμπᾶὶ Πανὶ τγὰβ αὐ [π6 μοδά 
οἵα ΡΟνΤΘΓΓᾺ] ἉΥΤΩΥ ούθ ΜΉΘ ἢ6 νγᾶ8 'η ΖΙΚΙαρ,---ν. 22, 70» ἀαϊϊΐν 
ἔδονθ σαπιθ ἰο Ζαυϊά ἐο ᾿θῖρ ἢιὲπι (80 τηᾶπγ, ἔπαὶ 1π6 ἩΌτΩθον ἴπ- 
οἴ64864) ἐο α φροαὲ σαπὴρ ἴΐξο α σαπιρ οΓ αοά. ὙὍηθ 58ϊπ}}}6 ονΐ- 
ἀθηΕγΥ τϑίθιβ ἴο 118 5126 : οἵ. “Κ ἐπ τηουίαΐηβ πα οθάδυβ οὔ ἀοἄ,ἢ 
Ῥᾳ. χχχνΐ. 7, Ιχχχ. 11 ; Φόμδὶ 1. 8, 15 ποῖ 80 θυ ἀθηεν ἃ οᾶ86 
ἴῃ ροϊηϊ. 

ὅ. (ἜΑΡ. χιι. 38---40. 

ΝΌΜΒΕΕ ΟΕ ΤῊΒ ΜΨΑΒΕΙΟῈΒ ΗΟ ΕΣΕΟΤΕΡ ΘΑΥΌ ΕΚΙΝΟ ΙΝ 

ΒΕΒΈΒΟΝ. 

γε βιᾶνϑ ΠοΥῸ ἃ τηοτὸ ἀϑίαι θα ἀθβουϊρείοη οὔ ἢ 6 βᾶπιθ Ἀββθυ Ὁ] γ, 
οὔ ψῃοἢ ἃ Ὀτίοῦ ποῖίςθ 18 ουπά ἴῃ σμαρ. χὶ. 1--ὃϑ.Ἅ. Ετοπὶ ψ]δὲ 
ΒΟΌΓΟΘ ἐπ6 ργϑϑοηΐξ δοοοιηῦ νγ88 ἀογῖνθα {ξ 15 ἱπῃροββ: 06 0 88. 
ΤῸ 18 ρυόθα}]6, μονϑνοῦ, {πᾶὶ τ πᾶν ΠοῖΘ ἂπ οχίγαοῦ ἔτομι ἃ 
οοΙρΪοίθ 118 οὗ [Π6 Ὑνδυυΐουβ, ὙΠῸ ἀΒβθιη ]6ὰ ἴῃ Ηθρτοη, ον {Π6 
ΒαΡΟΥβουρέϊου ἴῃ γν. 28 Δῃ ΠΟΌΠΟΘΒ ἃ βίαἰθιηθηΐ οὗἉ ἐΐό πιιηιδον ΟΥ̓ 
ελι6 πιθη ἐφιιέρροα 7ον' :6 ἀγηιν; τοῖο αδϑθηιδίθα αἱ Ἠεῦτοπ ; Μ ΆΘΥΘα8 
186 γοῦβθ8 τ ]οἢ ΟΠ, οοπίαΐη ποὲ [π6 πα. Ὁ οὗ ἐπ 6 6848, θαΐ 

[6 παι θο. οΥΓἹ νγαυτῖουβ Ὀ6]οηρίηρ ἴο {Π6 ἀΠ δγθης ὑγ0 68, ἀπά 1 5 
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4υϊία 48 δῃ ὀχοθροη (μδὲ νγα ἢπὰ {Π9 Ἰοδάθτβ οὔ {Ππ6 ἐσῖδ6 οὗ 1μενὶ 
ταθηίϊοποά ἴῃ νυν. 26---28. Τῇ βαρροδβίοη {πᾶῈ [Π6 Ποδαϊηρ' οδῃ 
ΡῈ Ὀγουρΐ πο ΒαυΠΊΟΩΥ ὙΠ] {116 11δὲ 1861}, ὈῪ ΤΠ ἀρ ΠἼΠΘΩ 
Ὁ ΜῸ 11 πιωηδον Ο ἀθαάδ οὐ ἱπάϊ νἀ π]8, 18 Ἰμοοττθοῖ, [Ὁ ἸΟΜ 
δοίογθ φῦπνν ΔΟΟΘΟΓΟΙΠρ ἰο {Π6 8οξε]6ἃ ἀϑᾶρθ οὗ 1πι6 Ἰδηρτιαρθ, 
Ἀϑαε α, ΤΩΘ8Π8 Π6 Ποδάβ οὐ ἰϑδάβιβ οὔ [26 δύιυ, δηά {Π6 ποσὰ 
ἜΣΣΩ 18 δτηρίογϑά ἰο ἀθῃοίθ {Π8 πα Υ οὗὨ ]ι68 48 ἴῃ {Π6 86 η88 

οὔ Ἰπάιν!ἀπα]8, 6.9.) 1 ΟἿ». χα. 8, 24. ΟἿ ΟΠΙΥ ΤΕΒΟΏΓΟΘ 
[ἤθη 15 ἴο ἀββηθ ἐμαῷ [6 Ποαάϊηρ οὐ ρίη4 }Π}Ὺ Ὀοϊοηροά ἴο ἃ Ἰΐδέ, 
ψΠΠοἢ νναβ ἀυτδηρθα ἐπγοῦρἢοῦὶ ΠΠ νυν. 2θ---98, 1.6. τ] ἢ οοπ- 
(αἰποά {π6 πᾶπιθ8 δπὰ παπιθοῦ οὗ ἐΠ6 οἰΐοία ἀπά ͵8βο ἐπ6 πυπιθοῦ 
οὗ [Π6 νγαυτῖοσβ 70 ἐμγη ἐδ ῥἰπσάοηι; «οἴ, οἰαρ. χ. 14.-- (6- 
σογαηρ ἰο ἐδι6 πιοιέδι, ο" ϑζ)εδουαῖ : οἴ. δοοοταϊησ ἴο {πΠ6 ψογά οὗ 
“ 6ῃοναῇ, οἢρ. χὶ. 8, 10.--Ὗ,Δὦὖἷ'. 24. ΤΊ δοσοιῃΐ σοταπιθηοθβ πΉἢ 
{16 ἔννο {ΥἼδ65 ᾿ἱπΠ6 1 ἴπρ’ [6 ΒουΓΠοτη ρογθοη οὗ {π6 απ, «πιά δῇ 
84 Βίπηθου ; ΠΟΥ ἃγ0 [Ὁ]]ονγρα ὈΥ [μονὶ, σσῃοβα Ἰϑδάϊπρ ἔογοθϑ 
ἃ πα ῥΥΙΠΟΙ͂ρΑ] γαργθβοη αινϑϑ ὑγοθ Ἀπάου θα] οοποθηΐγαξθά ἴῃ 
186 Ῥτονίηοθ οὗ 48} ἀπά μαή αἰδομοά {Πϑιηβϑῖνεβ ἰο Πανϊά. 
Ῥτοοσθθάϊηρ ἴῃ ἃ που ΥἹῪ ἀϊγθοίίομ {86 118ὲ ΘπιΌγϑοθβ [86 χοβὲ οἵ 
{Π|6 ὑὐθο8 ἴῃ [6 ΘΟΙΠΕΓΥ ἰο ὅΠ6 νγοϑὺ οὗ {π6 «“]ογάδῃ, δπὰ Ἴοη- 
ο]υά68 1 [Π6 ὄνσο ἐγ θ68 ἀπά ἃ μα] οὴ ἐμ οαϑὲ οὐ {Π6 γῖνϑγ.--- 
Ὕ. 217. “δλοϊαάα 18 οαἸ164 ἐδ ρνΐποο ἔον ἄαγοη. ΤῊΪβ, σαπηοὶ 
ταθδῃ {πᾶῇ Πα νγ88 {πε λίση ργϊθδέ, ἃ8 186 οὔἶς6 οὗἉ Βρἢ ρυῖθϑὲ νγαβ 
ΆΠΙδα Ὀγ ΑΒίδίμαν (1 ὅδπι, χχ δ. 9). ΔΝ πιαβί, ἐΠπογϑίοτο, 
τήθδῃ {86 θα ἀ6᾽ οὗ [Π6 σαυυῖοῦβ οὗὨ {π6 ουβα οὔ Αδῦοθ. {1ὲ ἢ85 
Ῥθθπ ἐπουρλ {Ππλὲ (8 ] 6ῃοΐαἋα νγὰβ ἔπ6 ἔΕ ΠΥ οὗ Βδπαΐδῃ, Ἵῃδρ. 
χὶ. 22.--- Ζαάοῖ, ννο νγὰϑ 81}}} θαῦ ἃ γοι!ἢ, ΤΑΥ͂ ὙΟΥῪ νγ6}} Πᾶνα 
Βθθῃ {Π6 ἀοβοοπάδηξ οὗ {π6 ἘΠ᾽ ΑΖὰν τπθηιοηθά ἴῃ οἢρ. ν. 84, 
ὙΠῸ γγὰ8 δΔρροϊηϊοά ἴο {86 οβῆοο οὐὗἨ μἰρἢ ρυῖοϑὲ ἀυτίησ {π6 τεῖσῃ 
οὗ ϑοϊοιηοῃ, 1 Κίπρβ ἰϊ. 26.--ἀπά λὲθ ψαϊμονβ ἤοιι86 ἔσο απά 
ἐισθπέμ ργΐποοβ, 41} οἵ σσῃοτα θοϊοηραά ἴο ἔπ Ἀγ οὐ ΕἸ] ᾽ Ζᾶσ, 
ψΠΙΟἢ τγᾶ8, {ΠΘΓΘΙΌΓΘ, ὙΘΥῪ ἰαγρα δ ἃ ρον αι! αὐ {Πδ0 ἐἰπη6..---Υ͂, 
29. Βεπ]δπλῖῃ βοηΐ ΟὨΪΥ 8000 τηθῃ, ἃ σΟΙΠρΑΓΔΕΨΘΙΥ 5118}} παπι- 
Βα, ον υὐλονίο (ομδρ. ἰχ. 18) ἐδθ πιαδ88, ἵ.6., [Π6 σγϑαῖθυ πατα 6" 
οὗ {π6 Βοπ)]ατηϊπιΐοα μα Ὀθθῃ οαγοία! συγ 45 οὗὨ [ῃ6 Βοῦδβο οἵ 
584}. [6 18 ψόυτῃγ οὗ ποίϊοβ ἐππαῖ, δοσογάϊηρ ὑο {18 βίαίθιαθηΐ, 

Θνθῃ δου {Π6 ἀθαίῃ οὗὨ ΙΒἈΒοβῃβιῃ, ἃ ἰῦρα ραγὶ οὔ ἐπθ {γἴῖδθ οἵ 
Βοη)δπιΐη μοβιἑαἰθά ἴο δοκπον]βάρθ Πανὶ 88 Κίηρ,---Ὗ. 80. Οπ 
φομαραυΐηρ οΠᾶρ. ν. 24 νγὸ πρὶ Ὀ6 Ἰοἀ ἴο σοπ͵θοΐαγα, ἐπαὲ [ῃ 6 
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νογὰβ. “ ᾿δαΐβ οὔ" οτἱρίπαι!ν βἰοοά Βείοτγε [π6 ““βουῦβθ οὔ {ποῖγ 
(ΑΓΒΟΓΒ,ἢ νγόσο ἰδ ποὲ {πὲ 186 παπιθεῦ δὰ ͵μδὲ Ὀδϑη βίαϊθά αἱ 
20,3500.{ Απά ποῦ ΟΠ]Υ δα 1Π6Ὺ 411 ἀββοῦ θεά 848 ὄγαυθ ἤθγοθθ, 
δα 48 σοζϊοδναίθα πιθη, σ᾽ Ἰοἢ 18 βοιηθυνμαῦ Χϑη σα} ]6 ; ἃ βί ταν 
ἀοβοσίρίλοι οοσυγβ ἴῃ ν. 81. ὈΓΣΝ ἸὮΡῪ) ΟΆΠ ΒΑΓΑΪΥ͂ ΘΔ 

οοἸογαϊθά πλθη οὗ ἐποὶν βλ [ἢ γθ᾽ ΣΨΜΨΜΗΝ ΟΥ̓ ἴῃ {ΠΕ ῚὉ ἔΔ Π ΓΒ’ Ποῦ868, 
Ῥαΐ ἀγσδηρθά αοσογαΐπρ ἰο ἐλοίν' γαϊλιονδ᾽ -ἰιοιιδε5 (οἴαρ. ν. 18.)--- 
Υ. 81. Ὑπὸ μα εισῖθα οὗ Μϑῃδββθὰ οα {π6 τγϑβὲ οὔ [ῃ9 Φογάδπ 
Τατηιβηθα 18,000 πηθῃ, ψηο τοονρθ ἰουϊοά ὃν παπιθ (οΠαρ. χυΐ. 
41: Ντη. ἱ, 17) ἐο σο απᾶ πιαζε Πραυϊά ἐΐπρ. ὙΠ6 τηραπίηρ οὗ 
1Π688 ὑγοσγ β ργο Δ ]Υ 18, (μα {Π6 ΓΘ ὙγΘ γα [1818 ἄγαυγῃ ἀρ οοπίαἰπίπρ 
[8 Πδηη68 οὗ {{π|0 ψ 8016 18,000.---. 82. Τὸ {Π6 5ἰαϊθηγεπὶ ἐμαὶ 
ἴτοτα 1ββϑοθαγ ἴῃ γα σᾶπιο ἰο ΗΘΌγοη πιθη τοῆο τσόγὸ ισῖϑ6 (2 ΟἿ. 
Ἰ1, 12) κοὐ, γοσαγα ἐο ἐἦι6 ἐΐπιθ8 80 αϑ ἰο 866 τοδαὶ 18γαοἰ ουσὴξ ἰο ἄο, ντα 
ἢπα ποιῃϊηρ' ἀπϑ]ορόιβ ἴῃ [88 σγΠ0]6 οὗ [π6 ΟἹ ΤΙ βίδιαθης, ϑοπηθ 
οὔ ΈΠ6 ϑαυ ον Θχροβιίουβ 1ΠΗῸΡ ἔγοπι ἰΐ, ὑπαὶ 186 ἐσῖθ6 οὐὗἨ ᾿ββδοῦδν 
ψὰ8 αἸΒΕ 1 στ βηθα ἀθόνο (Π6 τοδὶ οὐ {π8 {ὐϊ 068 ἔῸΓ 8ῃ δοαυδίηύς- 
866 Ὑ]Γἢ ἀβίγοποηιΐοα! δηἀ ρῥἢγβίοαὶ βοίθηςθ, ὈῪ Ν]Οἢ 16 τγαϑ 
ΘΩΔΌΪΘα ἴο ρῥγϑάϊος {πὸ οουτβο οὗ θυθηίβι 186 Ἰθατηΐπρ οἵ [88 
{τα 18 πὸ ἀουδὲ ραγίϊου] ΑΥῪ γϑίευγθα ἴο ἤθγθ, Ὀθοϑιβα 10 τγα8 ἃ 
τηδίῖον οὐ στθαυ προγίδησθ ὑπᾶὲ ποῦ οΠ]Υ [86 τ] αγγ ἰγῖθ68, Ὀαὺ {16 
ἀτῖθθ ὑπο τγᾶβ σα θχαίθα [ον 118 ΒΟ ΘΕ} αὐξαϊπτηθηΐβ ἃπὰ α͵50 
ἴον 118 βδουπά Ἰαάρτηθηξ ᾿π ροἸ εἶἴοα] ααδϑεϊομβ, ἀθοαγθά ἕοσ ΤΠ ανὶά, 
γε βανθ πὸ τιβϑῃ8, Πούυ , οὗ δχρὶαἰπίηρ ἤονγ 16 νγὰ8 {παῖ 
Ἰββδο μα δἰξαϊπϑά 118 ργθ- θη ΒΘ 06 ἴῃ {18 Γοβρθοῖ, δῃᾷ μον 16 
ὦ ΒΕΓΟΠΡ' 488 οἵ (τη, χ]ῖχ. 14 Ὀϑοδταθ Π6 νγῖβ8 οὴ6 ἱπ αἀἰβοοσπίηρ 
Ὠχη68.---- Τῆσο λιιπάνοα ἤθαά8 απά αἰϊὶ ἐΠιοῖν' δγείδνόη αοἰΐπρ ἀσοογαΐπσ 
ο ἐϊιοὶν" πιοιιέΐι; 1.6.) ΘΒΘΟΥΆ]]Υ Τ]Ιονσίπρ τΠοἷν οοτητηδη 8, ὕθη. 
χ]!, 40; Νππι. ἱν. 27; Τοαΐ, χχί, 5.---, 88. ὙὙτυ δ ΟὨΪΥ Θσουτβ 
Ποῦ δῃά ἴῃ ν. 88 ; ἴῃ [6 βᾶτηθ φοῃπθοίίοῃ ἴῃ θοίἢ ραββαρθβ. 
Ἰιὰ8 Ὀ66π Βαρροββά ὈΥ Β0ΠῚ0 ἴο πΊ680 : [0 [8]] ἱπίο σϑῆκ, ὈΥ͂ οὐ 6.8 
ἴο σοπστεραῖθ ἐορθίῃοσ. ΤῊΘ δχργθββίοῃ τοὐμομέ ἔδανέ ἀπά ἤθαγὲ 
(α ἀοιθ]θ Πμϑαγῦ) 8108. [Π6886 δχρίῃδίϊοἢ8 νΘΥΥ γ76}}, 88 υ. 88 
ΟἸθαυΥ βῆοννβ : (Ἀ]ΠἸπρ ἱπίο γταηκ, οΟΥ οοηργοραίίηρ τοροίθον ποί 
ὐει α ἀοιιδίο ᾿ιδανὶ, 1.6.,) χὰ ἃ ἄγπι δηὰ ΑΙ] ταϊπά, ΝΘ 

Μ88. τϑβὰ «ἦν ἐο λοίρ τοἱμῖ, α γαϊεϊρβιὶ ἔθανε; 1 ΚΣ. βοηθῆσαι 

τῷ Δαυὶδ οὐ χεροκένως, γωΐφ. υδπογιιπὲ ἐπ απ ϊέιπι ποπὶ ὑπ δον 
ἀιριἰοὶ, Τὸ ἀοε8 ποὲ [ΌΠ]ονν ἔγοτα {Π688 τά ουΐηρβ ἐμὲ [Π6 ϑϑρίμα- 
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δι ἀπὰ {Π6 α]ραίο δἀορίοα [Π6 Ἰαξίον τϑδάϊηρ, {Π6 Ὁ ΠΙΔΥῪ Πᾶνα 
ἴακοη [Π τϑδάϊηρ οὗ ουγ ἰοχὲ 8η4 ἰγδῃβ]αἰθα ἰξ ἐο λοῖρ δοςογάϊῃρ 
ἴο {π6 Αγδιηδθδῃ ἴοση. ὅν. 17, 21, ἀπὰ 22 Ἀρρθϑᾶγ ἴο ἔλγουγ 
1818 τοπάοσίηρ ; δαΐ (1) [16 τηϑαηϊηρ 0 ᾿δΐρ ἰβ τοί Πγ ἀπϑι ι- 
ΔΌΪΘ ἰο τ. 88 ; (2) ποῖα ἴδ πὸ στουπά (Ὁ ϑείδομίηρ Β 0} ἃ 
Ἰηθϑηΐηρ' ἴ0 [Π9 γ ΥῸ “ΤῊ ἴπ [Πἴ8 ρᾳββαρθ, βθεὶπρ' ὑπαὶ {Π6 τοοῖ 
ἿΝ ἐο Ἀθΐρ ὀσοαΓΒ Βουθγα] {ἰπ|65 ἴῃ [86 σμαρῖον Βοίοτθ α8; (8) [ἢ 
ΜΟΙ] ἃ ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰο Ιου {π6 τϑδαϊΐϊηρ ἴῃ (818 νθῦβα δηά νυ. 88 
ΔΠΑ Ὑ76 ΤΩΔΥ Ὑ76}1 μοβἑαίθ θοΐοσθ δϑϑατηΐηρ ὑπαὶ ἐπ ἰοχὶ 18 {Πππ8 
[ΔΆ] ἴῃ ἔννο Ρ]δο68 ; ἃπα ἤθποθ 116 ἃ΄Ὸ ἴογοθα [ο [π0 σοποὶ υβῖοι 
τηαὺ {Π6 τοοοῖνοα τϑδαΐηρ ταυϑὲ Ὀ6 τοἰαϊπθα 88 [6 φοσγϑοῦ 016.--- 
Υ. 88. Οοποϊυάίηρ τϑιμδγκ8 Ὁ} γϑίθγθησθ το {π6 ἡγ1Π0186 βθοΐίοη 
ἔοι υ. 28.--Απά αἰΐ ἐδ τοδὲ οὗ" ]ϑναοῖ ιτσϑγὸ ασγοθα ἐπ ἤθαγέ (2 
ΟἾν. χχχ. 19), 1.6.) θά οπβ φοιαπιοη τνΐβα, ἐο πιαξο Παυϊά ἐἴπρ. 
-ΟΑΥ͂. 89. Τλεὶν δ νιλε νὰ ὀγουσῆὲ ἑλόηι ργουϊδίοπδ ; 6. ΣΧ]. 16; 
2 ΟἾνν. χχχν. 14 364.---Ὑ. 40. Απά ἐλοβθ αἶδο τοῖο τρόγὸ ζἰυϊῃᾳ 
πόαν ἕΐοηι (οι. χὶϊ!. 8), ἴῃ ἴδοξ ποὶ τη γ Υ [Πο86 0 ἄνγοὶς ἰπ 
186 ἱτητηραϊαίθ ποῖρη οαΓΠοοα οὗ Ἡθθτοη, Ὀαΐ {Ππο86 το Ἰἰνοα 48 
αν οὔ 858 ἔπ Ὀογάϑυβ οὗ ὑπ ῥσουῖποθβ οὗ 716ϑαοῖαν, Ζεδιιΐοτι, απά 

«Ναρλιαϊὶ, ΒᾺρρ]Π164 {π6 1Βγ86 11:68, γΣ 0 Ὑγοῦθ ἀββθι]6α ἴῃ ΓΘ τοι, 
σὴ] ἴοοά, τ] ποὰΐ ΠΥ τορᾶτγα ἴο ἀἰβεϊποιοη8 οὗὨ ἐγδ6 ἀπά οἴμοῦ 
Ἀββοο δἰ οη8, Ὀγηρσίπρ ἃ στοαῦ ἀραπάδηςθ οὐ ῥγον ϑίοῃβ Ὁροῃ 
θεδϑίβ οἵ Ὀυγάθῃ, ἴον ἐλθνδ τσαϑ ον ἴπι ]βναθῖ, ἀπ ΓΠΘΓΘΙΌΓΘ ΘΥΘΙΥ͂ 
916 ἀϊὰ Ηΐθ Ὀθ8ὲ 10 πιᾶῖθ [ῃ6 ΔΒΒΘ ΠΥ ἴῃ ἩθΌγοη ἃ ἔδϑίϊναὶ οὗ 
Ταοϊοίπρ (οὗ, 2 ΟἿ γ. χχχ. 28 344ᾳ.). Αοοογάϊηρ ἴο ἐμ δοοουτί 
δίνῃ ἴῃ {{|θ νοῦβθβ ὈΘ ΓΘ Ὁ8 τοῦ ἴδῃ 800,000 ἀγπιθά τηθπ ἴοοΚ 
Ρατζὲ ἴῃ [Π6 4886} 0}Υ δἱ Ηθῦτοη. γε ἅτ ποὺ βγρυβοα δ ἐμ6 
Ἰατρθ παμαῦοῦ οὐὗὁὨἨ Ιβγϑθ [68 σγῆ0 Τ0ῸΚ ραγί ἴῃ {118 δββθιη θυ, Βυΐ 
Ὑ6 4Γ6 βίσιοῖς τ ἢ {Π6 αἰβρτοροτγῆοῃ ἴῃ [6 πυτηθοῖβ οὐ [Π6 τϑρτο- 
βϑηϊαϊνοβ οὔ [6 ἀἰογοπὶ ἐγῖθεβ. «48, {Π6 ἰγῖθθ οἵ Ῥανὶά, 
σ Ιοἢ Πδα Ὀδθη ἤοτα {86 Θαυ ἰοϑὲ {ἰπ|68 [ἢ6 ταοϑὲ ΠΌΤΠΘΓΟῸΒ δπά 
ῬονγΟΓᾺ] ὑγῖθθ, βοηΐ θ,800 τηϑη; βῸτα Ζουυ]οη, οα {Π|6 ΟΥΠΘΓ 
μδη, {πϑγθ σγογο 60,000. Ναρβμία!! οοπιγιθαϊοα 1,000 ῥτΐποοβ 
αὖ {π6 μεδὰ οὔ 87,000 ννδυυῖουβ, δπᾶὰ {π86 ἔννο {υρθε8 ἂἀπὰ ἃ μα] 
ἔγοτῃ ἔπ6 ϑαϑὲ οὐ (Π6 Φογάδῃ βοηΐξ 120,000 ἵηϑθπ.0 ον ἀϊά 1ἰ 
Βάρρθη ἐμαὶ Ζθουοη δηὰ ΝΑρῃία], ἔσο ἐγῖθ68. ψὩοῆ ΠανΟΓ 
ὈΪαγοθᾶ 8π. ᾿πηρογίδηξ ρατῦ ἴῃ {86 Ἰἰβίουυ οὐ 1βγαθὶ, Ὑθ8 80 
ΠΙΠΙΘΓΟΊΒΙΥ ΤΟργθβθηἰθα, τ ἢ ]8ὲ «Γάδ βοπΐ 80. Θομηραγα ΘΙ 
81Ὼ8}} ἃ Ὀαπά οἵὗὨἩ νγαυτίοῦβ ἢ ΤῊΘ αποϑίίοη ἱπιτηθα θυ 8Γ868 
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ΠΟΙῸΣ [π6 ΠΌΠΊΡΘΥΒ ΓΘ ὈΓΘοῖθα δηα δοουγαίθ ἃ8 176 μᾶνθ ἔπ 
μοσθ, Βαΐ γγθ ἃ.Θ ΠΏΔΌΪ]6 [0 ΔΏΒΥΤΟΙ {Π18 ααοβίίοη; 88 {Π6 δοοουηΐ 
οοπῃίαϊ 6 1π ὑΠ686. ὙΘΙΒ65 ΙΓ Π181688 ΠῸ ἰθδί, ὈΥ͂ ΨΥ δῖ οἢ [86 δοοὰ- 
ΤΟΥ͂ οὗ [Π6 γαγίουϑ ἀθίδ1}8 τηδυ Ὀ6 ἀοίθγπιηθα, δηά {π9 παπαροσ οὗ 
ἴθοβο ΠΟ Ὑγοτθ ργθβθηΐ δὺ [ἢ 6 ΒΒ Ὁ] Ὺ ἰπ ΗθΌτοη 18 ποῦ τηθη- 
Ποποα ΔΗ ΒΘΥΘ 6]56 ἰπ ἐμ ΟἹα Τοβίδπιθηΐ, 

6. ΟΗΑΡ. ΧΠ].--- ΣΎ. 

ΤῊΒ ΑΒΕΚ ΟΕ ΤῊΒ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ [5 ΤΑΚῈΝ ΤῸ ΤῊΕΒ ΗΟΥΒῈ ΟΕ 
ΟΒΕΡ.ΕΡΟΜ ΑΝῸ ΒΕΜΑΙΝΒ ΤΉΒΒΕΕ ΤΗΒΕΒ ΜΟΝΤΗΒ, ΟΗΑΡ. 
ΧΠΙ. (ΑΟΟΟΥΝῚΊ ΟΕ ῬΑΥΙΡ᾽Β ΡΒΕΕΡΑΒΑΤΊΙΟΝΒ ΒῸΒ ΒΟΌΙΠΜΟΙΝΟ 
Α ΗΟΥΒΕ, ΟΕ ΗΒ ἘΑΜΙΠΥ ΑΝῸ ΟΕ ΗΙΒ ΑΕΒ ὙΊΤΗ ΤῊΗΒ 

: ΡΗΠΑΒΤΙΝΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙΥ.), ΤΗΒ ΑΕΚ 15 ΤΗΕΝ ΟΑΒΕΙΕΡ ΒΥ 
ΤῊΕΒ ΤΕΨΙΤΕΒ ΤῸ ΦΕΒΌΒΑΙΕΜ ΙΝ Α ΒΟΙΕῈΜΝ ΡΕΟΟΘΕΒΒΙΟΝ, 
ΟΗΑΡΒ. ΧΥ͂. ΑΝῸ ΧΥ͂Ι. 

1. ΟΒιδρ. χἱϊ, σοπιρατθ 2 88πι. νἱ. 1---11, γῇ ογθ γϑυβ68 2---11 
ΘΟΥΡΟΒΡΟΠα αἰπηοϑὲ γογὰ [Ὁ ποτὰ ἰο νν. θ---1 4 οὗἉ {118 ΟΠΑΡΙΟΕ ; 

δαὶ ᾿πϑίρδᾷ οὗ νν. 1----ὅ ψ 1} 118 οἰαθογαῖθ δοοουπὲ οὗ [πὸ τηϑϑεϊηρ 
ἰπ ψΒΙΟὮ 10 νγ88 σϑϑοϊνϑὰ ἴο ἔδέοιι Ῥδοὸκ ἐπ δὐῖκ οὔ ἐμ6 οονθηδῃηῖΐ, 
νὸ βηά 1π β'πηι6] ΠΠΘΣΘΙΥ ἃ ὈΥΐΘ Γ᾽ ποίοθ ἴῃ ν. 1 οὗὨ δῃ 880 ]}Υ 
οἵ [Π6 Δγιηβά ἔοσοϑβ οἵ Πανὶά. 

γν. 1---ὅ. Ὑ.1. Απά Τραυϊά δοπϑιιϊοά (εἴ. 2 ΟἸτ. χ. 6; χχχ. 

2) υἱεῖ, ἐδι6 ἰοραάθγ8 οὗ ἐΐι6 ἐμουϑαπάβ (εἶιαρ. χν. 25) απά ἐδ ἔπμη- 
ἀνοᾶ, ιοἱί, αἰΐ ἐ}ι6 ργίποοδ. ΤΠ ργθροβίοπ ἰαηιθᾶ ἰ8 υιβοά Ὀϑέοσθ 
ψογάβ ΒΟ ὈΥΘΗ͂Υ ἀοβουῖρα 1ῃ6 Θηῦγο θοάΥ οὗ [π6 Ῥθύβοῃβ 
τοίουγϑά ἰο (οἴ, (ἀδη. χχῆϊ. 10). Υ. 2, ΤῊ ιυλοῖδ σοπισγοραίίοπ Οὗ 
Τοναοῖ, Ἐμογθίουθ, 18. [π6 ἀΒΒΘΊ]Υ οὗἩ Ἰϑδάθιβ δῃηά ρυΐποθβ, ἐ.6.) οὗ 
ἴπ6 τϑρσχϑβθηΐαίνοϑ οὔ [μ6 σοηστορδίίοπ. 1 Θομβθαιιθηοθ οὗ {ΠῸῚΡ 
τοβοϊαἰΐοι Πᾶν ἤμουνα άβ σοηνθηθα 1116 018 οὗ [Π6 [5γα6}1{68. 
Υ͂. ὅ. ΖΡ ἃ 8όθηι σοοά υπίο ψοῖ!; ἃ ῬΏγαΒ6 ἔβα ΏΓ]Υ πιθοῦ τ} ἴῃ 
[16 Ἰαΐθσ Εἰβίοσίςαὶ θόοοκβ, Νϑῇ. 11, ὅ, 7; Ἐπβίμον 1. 19; πὶ. 9. 

Απάὰ (ἢ τὸ 6) ,ῦοηι “ελουαῖ οἱ» αοἄ (ἄεῃ. χχίν. 80), 16 1 μ88 
ἴλθη ρῥίδοα αὖ [18 ἰῃηβεϊραίΐοπ πὰ ὑ] ἢ} Πἷ8 σομβθηῖ. ΣΡ 
Ῥείοσο ΣΤῊ)» 18. ΟὨ]Υ ταϑὶ τ ΒόγΘ ; ΤΠ ὈΥΪΠΊΑΓΥ ταθδηΐηρ; οὗ 
[89 ΤΟγπλου, ἐο ὄγραΐ ἐϊνοιιρῆ, 15 ταοά 64 ἱπίο ἐπαῦ οὗἉ γαρίά ὁαθει- 
ἐΐοη, τθ6 εἱϊἱ δοπα φωϊοεῖν απ εὐἱμλιοιις ζωρίδιον' δοπϑἰἀδγαξϊοη. ΤῸ 

γΟΣ. 11. ῬΡ 



220 ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΠΙ. 1---ὅ. 

οὐ" δγϑίδνθη ; [88 ρυθροβίειομ ἴῃ» ἴδ. οἴιοβθη, θθοδβθ [Π6 δόπαϊπα 
ἰπγσόίνοβ {Π6 ποίϊοη οὗ οοπηηαπάϊπσ. Αὔἴἔον ““ υἱέϊ ἐλοην" στο 
Τησϑύ ΒΆΡΡΙΥ {Π6 ννογἊ8 “τ τοἱϊ δοπα." Υ. 4. Τὸ ἀο ἰ8 ἐΐμι, ἱπ 
οἴου ψονά8, (Π π8 πηυδί γγθ ἀο ; {π6 ᾿πβπηίμνο τὴ ἰαπιθα 18. ἀϑοα 

ἴῃ [815 5Β6η86 ἴῃ οἤρ.ν. 1, Ὧπα ἰχ. 25; [( 15 ἀἰ ἴδγθηυν οοπβίστιοά 
π᾿ Ἐκ. νὴ. 22. Υ. δ. ἔγοηι δλριίλον οὶ Ερψρὲ ; ἀοοοταϊπρ ἴο οἴοῦ 
Ῥαββᾶρθβ {Π86 βουίμθυη ὈουπάλΓΥ οὗὨ αϊθβίϊηθ νγὰ8 ἐοσιηθα Υ͂ 
“Ναολαὶ Μισταΐπι, [6 τῖνοῦ οὗ Εργρῦ (νἹα. 708}. χν. 4, 47 ; Νυπι. 
χχχίν. ὅ; 1 Κίπρβ νῇ]. θὅ ; 2 Κίηρβ χχῖν. 7; 2 ΟἾγ. υἱϊ. 8 ; 18. 
χχνΐ!, 12), οὐ Ναλαν Μίσταΐηι (6. χν. 13), ρσοθδὈ]Υ ἐπ6 Ὅτοοκ 
ψ ΠΟΣᾺ [8118 Ἰηΐο {π6 ΜοαΙ οστάπθδῃ πθὰν {86 τηοάσδγηῃ 6]- ΑσΊβῃ, [ῃ9 
δηποίοπὶ ἱΡινοκόρουρα; οἴ. 1 Χ Χ, 15. χχνὶ. 12. ΑΚ {16 ἜΧργθϑ- 
βίοῃ ἴῃ “}οβῆυδ ΧΙ. 8, ““ ΒΒ ΠΟΥ πῃ] οἢ 18 θοίογο Εἰργρῖ," 18 τ ΘΙΕΪ 
ΔΠΟΙΠΘΙ ΠδΙη6 [ῸΓ {815 ὈΤΌΟΚ, δῃᾷ ἀο68 ποί τοίδν ἴο ἐπ ΝῚ]6, δηά 88 
ἘΠΟΓΘ νγὰβ 8180 ἃ 8118]] Υἶγϑ οἢ ἔῃ Ὀογάουβ οὐ Αϑῇῃθὺ, υγμῖο ἢ ὈΟΓΘ 
1Π6 πᾶπιθ οὗ ϑῃῖπον ΓΤ ηδί (9088. χῖχ. 26), νγγὸ πάνθ ηο Βοϑὶ- 

ταλίοῃ ἰῃ ἀθοϊάϊπρσ {πὶ ϑλίλον Μπίσναΐηι ἴθ [ῃ6 ραββᾶρθ Ὀθέουθ α8 
νγ88 8130 ΔΠΟΙΠΘΓ ΠᾶΤ16 [Ὁ {Π6 Ὀγοοὶς τ Βἰοἢ ἰοσιηθά {Π6 βοιεβογῃ 
ῬουπάυΥ οὗ Ῥαϊοβίμθ, ἀπά σῃ]οἢ} 18. οἰβανμοσα ἀθϑισπδίθα {Π6 
“Ναολαὶ Μιζταῖ. [Ιπ βαΐδῃ χχ ΐ. 8, ὅ6Ὁ. 11. 18, [6 ΝΙ]6 156} 

8 οα]]6ἃ [ῃΠ6 δλίλον, θὰ} ἴῃ {π6 [ἰβέογιοαὶ Ῥοοκϑ, ἀπά, στ ἢ [89 
Θχοθρύοη οὗ [Π686 ὑνγο ρββᾶρβϑ, ἱπ {6 ργορῃθίοαὶ ὈθΟΟΚΒ 4180 1ὲ 
͵8 ο8}16ἃ ὈΥ [86 ΟΥἀἸ ΠΑΤΥ ΠπᾶπΘ "φῚΊ, --- Οπ {Π6 ῥγθβοσνδίίοῃ οὗ 

{16 ἂτῖκ ἴὴ Αὐγ)αἰΠ-)θαγῖπι, 586 ν. θ.--- [ἢ νιῆαξ τοϊδξίοῃ ἀο68 νυν. 1--ὃ 

βία πα ἰο 2 ϑδζη. υἱ. 1, “ἐ ἐβθη 7)αυϊά φαϊδιονθά ἐοσείδιθ" ασαΐη αἰ ἰἶι6 
“πθη Ὁ ]βγαοῖ τοῖο τῦθν᾽8 οαραδῖα ο7} δοαγίπᾳ αγΉι8, {γί ἐποιδαπά," 
ψ ΒΟ 8 τϑηἀογθά Ὀγ [86 ϑορίυαρίπι καὶ συνήγαγεν ἔτι Δαυὶδ 
πάντα νεανίαν ἐξ ᾿Ισραὴλ ὡς ἑβδομήκοντα χιλιάδας ὃ ἘΒοίοτθ 
ΔΈ Βυγ Ωρ [18 απθϑίϊοη τγ πηαϑὲ ἰ 50} Ὁ οὐν τϑηἀογίηρ οὐ 10 
σογά8. Τ7λθηΐιδ ΒΌΡΡΟΒ6Β {πθπὶ ἰο πηϑδῃ : απᾶ Ζαυϊά ἱπογοαϑοά 
αφαϊΐη αἰϊ ἐλ ριοξθα πιθη ἐο αδοιιὲ 80,000, 'ῃ το ο488 ΓΠ6Υ πψουἱά 
Βανθ ποίμὶηρ ἰο ἀο Ὑ ἢ ἐπ 6 δοοουπὶ οὗ {Π1|0 αὐ οὗ [86 οονεπϑηΐ, 
Ὀαῦ ψου]ὰ τηϑγθὶν σοπίαϊῃ ἃ ποίϊοβ οὗ [86 δάάϊείοι πμῖοι ΤΠανὰ 
τη846 ἰο ΒΒ ἅτταν, πα τῖρη! 6 τεραγάθα 88 {Π6 δοῃοϊ βίο οὗ 
116 Πίϑίοσυ οὐ {Π6 νγᾶγ8 ἴῃ 2 ϑδι). νυν. Υγ6 866 ῃοίίηρ, Βονραυοῦ, 
ἴῃ ὕπ680 ΟΣ 8. αὖ 811 γϑβϑι Ὁ] Ὡρ ἃ σοποϊ βίο ; οἢ {Π 6 ΘΟΠΙΓΆΓΤΥ; 

{ΠΥ ἤογπι {Π|6 σοτηιπθησθιηθηΐ οὗ ἃ ἔγθβῃ ββοίοη, ψ οἢ 15 Π᾿πΚοὰ 
ἴο {μ6 ἐογοροίησ ρογίΐοη οὔ [86 παγγαϊνθ ὈΥ͂ {π6 σψογά αφαΐπ. 
Νον ἪΡ») ΤΩΔΥ ἢαΥΘ ἴΠ6 58Π|8 τηθδηίῃρ 88 ΘΝ (εἢ 1 ὅδπι. 
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χν. ὃ; Ρ8. οἷν. 29), ἀηὰ {Π18 πιθαῃΐηρ 18 δοία 8} }Υ σίνθῃ ἰο ἴξ ΒΘ ΓΘ 
ἴῃ [π6 ϑορέμασίιξ, ἐμ6 γμίσαίο, πα ἐῃ9 ϑ'γτῖαο νϑυβίοῃβ. Μοόγθονον 
Τλεπΐω8 ἰβ ΟὈ]Ισοα [0 Αἰτον [Π6 ἰθχῦ ἱπ ογάθυ ἴο αυτῖνθ δὲ {μ6 οχ- 
Ρἰδηδίϊοη Ὑγοἢ [6 δάορίβ (Π8 ̓ πβουίβ ἃ ἰδπιθά Ὀοίογα Θ᾽ Β6]οβ τ). 
ΤμαβΈ]γ, ἔπ6 βθοοπα Ὑὑθῦ86 ῬΥΓΘΒΌΡΡΟΒΕΒ 8οη16 δοοοιηΐ οὗὨ 8ῃ 88- 
ΒΘ] γ 'π [Β6 ἢγβί. Ηθηςθ {Π|Ὸ αι] ἰπιογργοίδίοη, τ Β]Οἢ 8 οοη- 
βτπιθά Ὀγ {86 ΟἸγοπίοΙ65, τησϑὺ δθ τϑίδιηθά, νἱζ. αφαῖπ, Παυϊά 

αϑϑθηιδῖοα ἐορσοίιον' αἰέ {7.6 οἠοδονι πιθη, ὅσα. Τρανὶὰ ἀβδβθυῃ 184 {Π 6 πὶ 
αφαΐπ, ἴ.6.γ ἃ Βδοοπα ἔππ6. ἘΠῸ6 ἢγβί {ἴπι6, [586] ραίῃεογθα ἑορθ- 
{ποῦ ἀτουπηά Πανὶ ἱπ Ἡθθτοη, 2 ὅδπ). ν, 1, 8; 1 ΟἿ γ. χίϊ. 28 --- 
40; ἀπά Αἰ πουρ [Π6 ἤγβδὲ ἀββθιηθ]ν 18 ποὺ 8814 ἴο ἢᾶνθ Ὀθθῃ 
ΘΔ] 164 ἑορσοίμον ὈῪ Πάν α, ἃ Βθοο πα Ἀ88Θ ΠῚ] οομ]4 Ὀ6 ὙΘΥΥ ρτὸ- 
ῬΟΙ͂Υ ἀοβουϊ θά 848 οοἰοοίοα ἑοφοίδον ασαΐα ὃψ ἀΐηι, (88 ομϊο 
Ῥοϊπί Βαὶπρ' [86 ἔδλοι οὗὁὨ {ποῖ γϑ- ββθι] ηρ, ἀπὰ {Π|6 ΠΆΠΠΟΥ ἴῃ 
ψΠἰοἢ (ΠΟΥ 6.6 σοηγϑηθα Ὀθίπρ ἃ τηδίον οὗ δαὶ 1Π{16 τηοτηθπί. 
ΤΒογο 15. σου δἰ] Υ βοιιθίΐἷηρ βγη ρ ἴῃ 186 βίαἰοιηθηΐ ἐμαῦ ἢθ 
βαιμογϑᾶ ἐορϑίμον 80,000 πιθη, ἔον δοοογάϊηρ ἰο 1 ΟἾγ. χιὶ, 28 --- 
40 8Ὧπη4 οἴιθυ ραββᾶρθϑ, [86 τηθῃ οὗ 15γ868] Ὑγ.0 σγοῦο φάρα] οὗ 
θθδυΪῃρ᾽ ἃΥΤ8 αὖ ὑπ6 {{π|6 οὗ Πανὶ 4 τυ γΘ το ΠΊΟΥΘ ΠΌΙΠΘΙΟΙ8 
μᾶπ τΠ18. Εν 80,000 {π6 ϑερευδρίπε τϑαά8 700,000, δπὰ πὸ 
ὨΌΤΩΘΘΥ αὖ 4]} 15 σίνϑῃ ἴῃ 86 ΟἸΠἸγΟη 6165. [0 παῖρῃς Ὀ6. σοη]θο- 
ἰπγοά ἐπαῦ ἐπ ὁσσαγτθηοα οὗ 18 παπιθον θα ἐπ6 δαΐθοῦ οὗ {16 
ΟἸοπΙο169 ἰο οσρί ἴῃ ἐπ Ὀτΐοῦ βιαϊθημθπε ἴῃ 2 ὅδπι. νἱ. 1 δοοογά- 
ἱῃρ ἰο [88 παιγαῖίνθ νυ ῃ]οἷὶ [Ή]οννβ, μά ἕο Ὀτΐηρ [86 ποίῖςθ οὔ ἐπ 

ΠΟ] ηρ οὗὨἨ ἂῃ ΔΒΒΘΙΩΒΙΥ οΥἩἨ ἘΠΊ ΓΕΥ Ἐπουιβα πα τηθῃ ἰηΐο ΒΔΥΠΙΟΠΥ͂ 
πῖθἢ [86 ἔδοὺ {πδὺ 411 [ϑγδθὶ ἴοὸκ ρατγὲ ἴῃ [86 τϑίηονδὶ οὔ ἐδ ἂὺκ 
οὔ [Π6 οονθπαπέ (2 ὅδῃι. νἱ. ὅ ; 1 ΟἾιγ. χίἱἱ. θ, 8). [πῃ {818 οᾶ59 
6 τημϑὺ ΒΌΡροΘΘ ἐμαῦ ἢθ τϑίθυνα {π86 ἢγβϑί βἰδίθιιθης ἰο 8π 
ΔΒΒΘΙΏΘΙΥ οὗ ἀἰδιϊ ρα ἰΒη θα ὙΥΔΥΥΪΟΥΒ Δ Πα ῥυΐηοθδ, Δη4 τοραγαθα [π0 
ΒΘΟΟΠα 88 ἀθποίίηρ ἐμαὶ [Π8 ΔΒΒΘΙΔΘΙΥ οὗ [8 σι 016 ῬθΟρ] νγᾶδ 
φΑ]]ο4 Ὀγ ὑπθπι, δηά {πὶ [ῖ8 Ιοἀ Πΐπι ἐο ἀϊβείῃ ρτιϊ8ῃ} 19 ἔτγγο 88- 
ΒΘ Ὲ 0}168, ὙἷΖ. {168 ΒΠ18]16 7 ΟΥ̓ ὈΓΘΡΑΓΔΙΟΥΥ 0η6, Δη4 {8 Βροομα ΟΥ 
ἸαΥρῈΡ ΔΒΒΘΠΊΌΙΥ Οὔ 6 016 ρθορὶθ. ὅϑ'υοἷ Δη Θχρ]απδίίοῃ 88 {5 
ταϊρῃξ Ὀ6 ρίνϑῃ οὗ {π6 σοῃηθοίϊομ Ὀϑίνγθθῃ [Π86 γθῦβθ8 ὈΘΙΌΓΘ ὰ8 
δηά 2 βδιῃ. νἱ. 1, 1 0Π6γ6 τγοῖθ ΔΠΥ͂ ΠΘΟρβϑιυ ἔν ἰ6. Βαΐ {Π6 
φαθδιϊοη βιυρροβίβ 1861} πμϑίμον (μἰγίγ ᾿πουβαπα 6 {Π6 οοττθοῖ 
τοδάϊηρσ ἴῃ [Π6 Ἰαίξον ραββαρθ. ὙΥ̓ΠΘη σΘ Κθορ οἰ θα Υ ὈΘΌΓΘ ΟἿΣ 
ἸῊΪπ45. {π6 δοοουπὶ ρίνθηῃ ΟΥ̓ ΟἹ ἰβιουϊδπ, ἃηα τϑπιθπαθον ὑπαὶ 
Ἰιθ 50 βρθᾶῖβ οἵ ργίποβϑβ οἵ {π6 ἐπουβαῃάβ, ἀπά ἐμαὶ τ ὨΌΤΩΌΟΥ 

Ρ 
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80,000 ἀο68 ποΐ οασαν ΔΗ ΘΓΘ 686 ἴπ ἐμ Ὠἰβίοτυ οὗ θανὶά, τγ6 
ἃτὰ ἰοά ἰο (Π6 οοποϊαδίοη ἐπαὲ ἴπ 411 ργόρδθ] εν π6 οΥἱρίπαὶ 
τϑδάϊηρ' οὗ {π6 ἰοχὲ οὗ 2 ϑδπι. νἱ. 1 σγαβ, “"δηὰ Πανὶ δϑβϑοπι οὶ 
τορϑίθοῦ αραΐῃ 411 [ῃ6 ομόβθῃ τηθη οὗ [βγβοὶ, ἐλ6 ϑλοίοδ]ΐηι απὰ 
ἐλ ργίποοβ ὁ" ἐλ ἐβοιιϑαπ 8." ὙΠ πιϑηίίοη οὗ {Π|ὸ Κ΄ Β6Ι οβὨἰπὶ, ἐ.6.) 
οὔ Ἴμ6 πηοβὲ ἀἰβεϊρΌΒη 6 ἡγαγτῖοῦβ ἀπά οὐ [μ6 ῥγῖποθβ οὔ {86 μου- 
Β8.Π618, ἡγΟΌ] ἃ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ΠΡ ΪῪ {πᾶ 10 νγα8 ἃ ῬΓΘΙ ΤΑΙ ΠΑΓῪ Δ586Π|- 
ὈΪΥ, ἀπά {ἐπ6 οοππϑοϊίΐοπ αίνγθθῃ δϑαοῖ Δἢ ΔΒΒΘΙΏΔΙΥ ἀπά {0 
ΘθΠΘΓΆ] Θ5βθυ Ὁ] Υ οὗὨ 41} 1π6 Ῥβορῖθ οου]Ἱὰ Βαγάϊγ 6 θχρίαἰπϑὰ ἱπ 
ΔΗΥ͂ ΟἾΠον μὰν, ἔῃ 8 ἰδ 15 ἴῃ [Π6 γθῦ868 ὈΘΙΌΓΘ π18. [π ΟΡ σοπηπιθῃ- 
ΤΑΤῪ ὌΡΟΠ {Ππ6 γϑῦβοβ ἐμ πιβ6  γ68, γγ16 8881] ροϊπὶ οαὐ {Π|6 ῥϑου αν 
ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΡΎ οοπίαϊποα ἱπ ἐπ6 Ἰαἰθδβὲ ᾿ἰβέογίϑαὶ θοῦ ἃπά ραγί- 
σα]αΥὶν ἰπ π6 ΒοΟΚΒ οὐ ΟἩγοπίοὶββ, υυῃίοι 1θα48. ὰ8 ἴο φοποϊαάθ 
{μαὲ τὸ μανθ ἤθγο ἂπ ὀχρϑηβίοῃ οὐ [86 Ὀγίθῇ δοοοαηίβ οοπίαἰποὶ 
ἴῃ 2 ὅδπι. νυἱ. 1. 

γν. 6θ---14.--Υ. 6. Α4πά Τραυϊά ιυϑπὲ ὦὦρ απά αἰΐ ]εναοὶ ἰο 
«Βααϊαΐ, (ἀπο. πᾶπιθ ἔοσ {π6 ἕονσῃ οὔ Κι δι «Γ ατῖπι, (08}}. χυ. 
9, σι ΐοἢ 5. αἶβο οα]164 ΚΊτ] αἰ 68], 908}. χυῇΐ. 14) ΑΥΑΥ ἰο 
Κὐη)αξᾷ, ὕεανίηι, ιολιιοῖ, δοίοπρϑ ἰο Ψιάαῖ, (δ αὰρ΄. χνμϊ. 12). Ετοπι 
Ψοβῃ. χχ. 9 ψ β8βοι]ὰ μ9 164 ἰο θχρθοὶ ψῳνΣἽ ταΐμου ἐπδη ὧν 
Βδένγθοῃ Βαδίδῃ ἀπ Κίτζαιῃ Ψθατγῖπι; 8}}}} πᾳ ἴ5 ἱπ|6}}Π|ρ 106, 88 
186. οἴαιιϑα αἰσαν ἰο Κιρ)αΐδ, ὕ)οαγῖπι ΤΑΔῚ 6 τοραγάθά 88 ἀθβηϊηρ 
ΤΊΟΥΘ ῬΥΘΟ80 } Υ (ἢ6 Θχργαβϑβίοῃ, ἰο Βααίαδ. Τὶ μου]ὰ Β6 5{1}1 πβοτθ 
Θδβιϊγ δοοοιιπίοά ἴον, ἴδ τὸ οου]ά ΑΚ Βααϊαϊι 88 [6 παᾶπιδ οὗ {0 
ἀϊδένϊοι οὐ Κ͵ ]αΐῃ Φ ϑαγίπι οὐ οὗ 186 Ἀ1}1 προῖ μοὶ [Π|6 ἕοννη νγα8 
βἰξααίοα (οἴ, «ο8[.. χν. 11): ἐο (ἐλ6 ἀϊδέγιοὶ 97) Βααϊαΐ,, (οΥ ταοτε 
ἘΧϑογ) ἐο Κι ν)αιὰ οαγῖτι. ὙΠῸ δὐῖκ οὐ 1Π6 οονθπαηὶ μιδᾶ γθ- 
τηδποά ἴῃ ἐμ ΐ8 ρίδοβ, δ (89 βουβ6 οὗ ΑΡἱπαάδν (1 ὅΐδπι. υἱῖ. 1), 
βίποθ ἐδ6 {ἰπὶ9 ἤθη ἴἃ γὰ8 ἀοἰ νογθά ἂρ Ὀγ ἴπθ ῬΑ] Ἰβθπθδ, τα 
1Π6 Θχοθρίοη οὗ ἃ ββοτὲ ρουϊοά ἀυτγίηρ νοὶ 10 νὰ αἱ Βϑίβῃθ- 
τη 68ῃ. Ὡ7 ΣΝ) ὝΦΝ τοΐο ὧθ οαἰϊδά παπιὸ (οἴ. μον. χχίν. 10, 

8. Ῥαββᾶρβ ΜΠ ΟΝ ὑγᾶβ ΟΥΔΘΠΕΥ ργθβοπὶ ἴο [86 τοΐμάβ οὐ {88 
Μαβογϑίθβ σψσῇθπ ἐΠ6Υ δἀορίαα {8 ραποίαξοπ), θαῦ βαςῃ ἃ τὸ- 
ΤΩΔΥΚ 845 {Π|18, {πᾶὶ 6 ἤονδ 15 α]8ο δ] 6 ἃ βὅῃϑω (Π8})6), 18 δυῖ- 
ἀ ΠΥ βαροτγῆσοιιθ, αὐ Ἰδαβὲ ἴῃ 18 σοπηθοίϊοη, πᾶ ἃ8 ὑγὸ Ὁ) ἰδ 

186 τοδάϊηρ οὗ 2 ὅπ). νἱ. 2, γ᾽ 18. οἰθαυυ [Π6 ῬΥΌΡΟΓ τοδάϊπρ 

᾿6γῈ : ψνῆο 8 νγουβῃϊρρβά ἐΐθγ6 Οἴει, αὖ ἐπ6 ἀὐξκ οὔ π6 δονεπβηΐ). 
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2. ΟΗΑΡ. ΧΙΥ. ΒΟΌΙΧΌΙΝΕ ΟΕ ῬΑΥΙΡ᾽Β ΗΟΌΒΕ, ὥο, 

Υγν.1, 2. οὗ, 2 ὅδῃι. νυ. 11, 12.--- Τὴ γϑαάϊ ποθ ψ ἢ Μ Β16]}} 
186 Κίηρ οὗ [μὰ ρονγθγῆι! ἀπά ργοβρθγουβ οἱἐυ οὗ ΤΎΓΘ δομιρ θὰ 
αἰ 116 τῖϑηι68 οὐ ΤῬανὶ, ὈΥ βοπάϊπρ' τλθββθηρεῖβ (0 ΟΡ6Π ἃρ 
ΘΟΠΙΠΊΠηΟΔ ΠΟ Π8, 84 Ρ]δοίηρ 5311} ἀντ Ζαηβ αἱ 8 β8θυνῖοθ, νγα8 
08 οὗ [16 τηοϑὺ ἱπιρογίδηΐ οὗ {μ6 ἐογέππαίθ οἰγουπιϑίδῃ 68 σοη- 
προίθα τὴ ἢ Τὰν 45 τοῖσῃ. [ἔ ἰβ ποί βυγρυιβίπρ, ἐπ γθέουβ, {}1ᾶ0 
ἱπηπ]θἀἸα οὶ Υ αἴτον ἐμ6 δοοουπὶ οὗ [ιἰ8 Δ] αποθ σε Η]γδιη, νγθ 
βῃου 4 πὰ {Π6 τοπιασῖ, ἐλόη Τραυϊά ρογοοϊυθα, ἔοι «ομοναῖ, μαά 
ἀρροϊποα ἤΐηι ἀΐπρ οὐδ ]1ϑναθὶ (Χχὶϊ. 10).-- 18. ἀὐισάοηι τὐα8 
ὑγρά ὦρ οπ Ἰϊρῆ. χων δοοογαάΐπρ' ἰο ἔπ οοπίοχι, πηαϑὲ Ὁ 

186 {πῖνά ρϑγβοῃ ἔδιχϊπίπο ΝΊΡΗαΙ, δι θη γ ΘΙ Ἔχοθρίϊοπαὶ ἔοσπι 
(μι 2 ὅδῃι. χῖχ. 48 {π6 νγογὰ Ἅὁσοῦγβ ΙΓ {Π|6 8816 ροϊπεϊῃρ᾽ 88 ἂπ 
ἰηβηϊένο δρβοϊαίθ ΝΊΡΗ 41), τ ἰομ, ὁπ ἀοοοπηΐ οὗ ἔῃ δἀάϊείοι οὗ 
ἴμο Ταῦ οὗ [μ6 ἔδπιϊπίπθ, μα8 γϑοοϊγθά [ἢ6 88Ππ|6 ροϊπείηρ 88 18 
πβ08 ΠΥ σίνθη ἰο ἔβα θ ραν οἱ ρ]68, ΓΝ Ὀθοοπιῖηρ Ετβὲ ΝΣ 

δηὰ ἴπδη ΓΜ. πον νοῦν Πα ΘΒ οοοῦχβ ἰπ {π6 Οἶτο- 

ηΐο]6β ἴῃ σοηπθϑοίΐοῃ Ὑγ ἢ ἃ γαυῦ τ Ιοἢ ἴδ ΤΌ Πά6ΥΒ πλοσθ ΘΗ δὶς 
(69., ἐ!αρ. χχῖϊ. ὅ, χχηϊ. 17, χχῖχ, 8, 2δ; 2 ΟἸγ. ἱ. 1, χνί!. 12); 
βεποθ τγθ οοποῖαάθ {μα ἰπ {8 ραββαρο ἴὉ 15 δδἀθά ὈΥ οὐ Ϊ8- 
ἰογίαπ Εἰ πηβ6} ἢ, ΣΟ ΤΣ ΓΙ Ω» [86 ΦΌΤΤΊΟΥ 18. (Π6 Τουτη 

ὩβΌΔ]γ δἀορίοα ὈΥ (86 Ἰαίον Ηἰβέουίαπβ ; ἴῃ {86 ργθϑθῃΐ Θοπηθο- 
ἰίοῃ, ἀπά ἴῃ ομαρ. χυΐ!. 11, 14, 16 888. θθθῃ βυβϑεξαϊοα ἕο {Π6 
ΟἴμοΡ οὐ Θαυ ον ἔουτα, μοι τὸ πὰ πὶ 2 βὅδπι. ν. 12. 

γν. 8---ἴ. οἱ, σπάρ. 111. ὅ.--ὃ ἀπά 2 δι). ν. 18---10.---Τὴ 2 
ϑάτη, 111, δ σοπουθἴπο8 ἅττα πιθηθοποα Ὀοέογο {π6 τυύυσ8. ὙΠΘΓΘ 18 
ΠῸ ΤΘΆΒΟἢ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ {πᾶὲ {Π6 ΤΟΥΤΠΘΙ τυ ΘΓ ἱπθ ΠΟΙ ΔΙΠΥ οταϊ θά 
ὃγ 116 δαῖμον οὔ τμ6 ΟΠ γοπῖο168, ΤῸ ἢ6 τοίθυβ ἕο ἐπ6 Θοπουθῖμοβ 
οἵ Ῥανὶά ἴῃ ομαρ. 111. 9.--- 1 υδριιϑαΐθπι; [8 18 8 οογγθοῖ σβδά- 
ἷπρ, ᾿ΜΑΪο ἢ πηυβὲ οὐ ρίπα!}]}Υ μανο βίοοά ἱῃ βϑ'απιμθὶ α180, [Ὸν ἰ ἰ8 
ΔΌΒΟΪ α 6] γ τοθαυϊγθα ὑμογα ΒΥ {Π6 οδιιβ8, αὔἴον ὅ6 Παά δοπιθ ἤγοηι 
ρδνοη, νι ἢ 15 σδμεπρ' ἴα [μ6 ΟἸγοπο]68, ἀπ ἐμ6 βιδίθιηθηὶ 
τθδὲ [6 υυῖνβϑ ϑργαπρ ἤγοπι υογιιϑαΐοηι ἄο68 ποῦ βθθῖῃ ἴῃ ΔΠΥ ὙΔΥ 
81 {4}06.----Ὗ. 4. Τμ6 118 οὗ Τλαν! 4 8. σμπ!] ἄγθη μα ΔἸσθααν Ὀθθῃ 
δῖνθῃ δὲ Ἵμᾶρ. [1]. ὅ---8, Βαϊ νγὰβ ἰπβουίθά ἤεῦ ἀσαΐῃ, Ὀθοᾶιβθ ἰΐ 
βίο0α 'π {Π|8 σοῃπθοϊίοη ἱπ {π6 οτὶρίπα! ἀοοσιπιθηῖβ διωρὶονοά Ὀγ 

οἷν Ὠἰδίοτίδη. 
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Υ͂. 8---12. οἴ, 2 ὅδῃ). νυ. 117--21.--- Τὸ 8; Ζλαυϊά ; νἹ2.γ) ἴον 188 

Ῥύγροβο οὗ ἀοβίσογίπρ Ηἷπὶ, οὗ. 1 βΐαμη. χχῆ!, 15, 2ὅ, χχῖν. ὃ, 
χχνυῖ. 2.--- 16 τοϑηξ ον ο πιθθὲ ἐδιθπι; ἴῃ 109 ῬΆΓ8}16] ραββαρθ ἴῃ 
ϑδιηθθὶ γο πᾶν “ὁ 6 τσϑηΐ ἀοιση Ἰπίο ἐἢ6 Κογέγ 688." οἵ Ζίοῃ, ομδρ. 
χὶ. ὅ. ΤῊ οχργθββίοῃ τσοπξ ἄοιση ταὶρὶνε θ6 Θχρ]αἰπϑά ου [16 5ὰρ- 
Ῥοβιίου ἐμαὶ Πᾶνα μά ΠΠΗοσίο οοπεπαρα ἴῃ {Π|6 πιοαπίδϊπβ [0 
18 βου οὗ Ζίοῃ, ἔγοπι το γοὰ ἸοοΚ ἄοντι ἀροπ Ζἴομ 1186], 
Δα ἐπαὲ {π6 δἰίδοϊς οὗ {π6 ῬΉ1Π 5 π68 γὰ8 ἢγϑὲ ἀἰτθοίθα ἀραϊπδὲ 
{818 ροβίοη, τ Βουθαρου Πανὶ πάγον ἴο Ζίοη ; δαΐ 1Ὁ 15 ΠΊΟΤΘ 

ῬΓΟΌΔΌΪ6 ἐμαί {Ππ8 Θχργοββίομ “ ἴο ρὸ ἀονγῃ᾽ ἰβ αϑϑά ἴπ ἀπε ἢ βὶβ. 
ἴο 1Π6 “Ἅ ροΐπρ' ἀρ᾿᾽ Βροόῖθϑθῃ οὗ ἴῃ υ. 10, δη 4 τρργϑὶΥ ἀθποίθβ [86 
δοὺ οὗ τσϑεϊσιπηρ' ἰπίο ἃ ἔουίγοβθ 7}λόηΐμϑ ἰβ οὗ ορϊπίοῃ παῦ {Π6 τ188 
οὗ [μ18 Ἔχργοββίοῃ ρύονθβ, {π8ὺ ἔπ9 αἰΐδοῖ τοίδγυθα ἕο τγαβ 80Π18 
ῬΓΟνίουβ αἰΐδοκ οὔ {π6 ῬὨΠ]Π Ἰδέ πθβ, τ ΠΙοἢ ἴοοκΚ ρίδοθ Ὀθίοσθ {Π6 
οομααθϑὲ οὗ δ ϑγαβαίθη, δὰ ὑμπαῦ ἐπ6 Μοζιάδῃ ({Π|6 {ὈΓΓ655) νγὰβ 
186 σᾶγο οὗ Αἀ.]]απ), ὈὰΣ ἱπ 818. 6 Θοπιρ θίθ! β8θὲ8 δβῖ46 [ἢ 6 
ΘΧΡΙΘΒΒ βίαἰθιθηΐ οὗὁἨ [Π6 νϑῖβθ ὈθΌγΘ 8, ὑπαὶ Πᾶνα νγὰβ Κρ 
ΟΥ̓́ΘΡ 411 [8γ86], βθη {πΠ6 ῬἘ]Β:1π685 τηδάθ {Π18 Ἰηναβίοῃ. ΕῸΓΣ 

1π6 ἀΠΠἤου] Ὁ τγογ8, λ6 τσόπὲ ἀοιοη ἐο ἐἦι6 ἤονέν»088, [ῃ 6 Ἀϊδιογῖδη 88 
Βα δε αἰοα (Π6 ΠΊΟΥΘ ροηΘΓᾺ] ἃ Πα ὙΘΙῪ ἰη:6}1}010]6 οἴδιι58, “( λδ 
τὐθηξ πρ ἐο πιοοὲ ἐλιθηι."--- πὶ ἐδ υαἴϊον ὁ" ορλαΐπι, νἱὰ. ομδρ. ΧΣὶ. 
15.---Ψ. 10. Απά υἱὲ λοις ἀοἰλυον ἰδόηι; Ὀοΐμ Ποῦθ ἀπά αἱ {Π6 

Θηἀ οὗ [π6 νϑῖβθ, 6 γ6 {86 5811 6 γοΓ ΟΟΟΌ 5 ἈΡΆΪη, γγ6 ἢᾶνθ [ἢ 6 
Ρογίδοι σι Καυ ΘοηΒ6α.) ΠΘΓΘαΒ 'ῃ 2 ὅϑδτη. ν. [86 ᾿τηρογίδοῦ 18 
πι566 ἴῃ ὈΟΙἢ ἰπβίδμοθβι [Ὁ 18 ᾿προβ81}]6 ἐο ἀθίθσυσαϊῃθ ὑγΒ 1 οὶ νγὰ8 
186 Θα:]οϑὲ τοδαϊηρ; {Π6 ρογίδϑου 18 ΨΘΥΥ ΠΙΘα ΘΠ τπθὲ τ ἴῃ 
ΒΌΆΘΝ ἃ σΟΠΠΘΟΙΟΙ ; 6.9. ἴῃ [Π6 5:12118} ββαπίβθῃοθ, 2 Κίηρβ χχὶ. 14. 

-ῸΥ͂. 11, ΤῊ Ὀαξι]6 νγὰβ ουρηῦ αἱ ΒΒ] Ῥεγαζίπι, ἃπα ἤθποο (Π6 
σογβ οὐ οὐγ ἰοχί, “ ἐλθη {ἰμ6 Ῥ.]Πδε 68. τοϑπξ ὦρ οπ ἐδι6 Βααϊ- 
Ῥρναξῖηι," τοῖθυ ἴἰο {Π6 βϑῖηθ ἔδοϊ 88 {μοβ6 οὗ βϑδιηθοὶ, “ ἐδόθη Παυϊά 
τὐθηΐ ἰο Βααϊ- Ῥοναζίηι." ὙΤ]ιο ρἴδοθ πιθηθοηρά, Βααϊ- ογαζίπε, 18 
ποῦ Οὐ μοννῖβ6 Κπονη ; δὲ [86 Βδπιθ ἔη6 ἰΐ ἄοεβ ποῖ δρρθᾶγ ἴο 
Πᾶνα θθθὴ ἃ αἰ βδγθηὶ ρδοα ἤτοτα {86 τηιουπίαϊπ οὗ Ῥογαζίπι, 15. 
ΧΧΥΣ, 21.--Ρρόγας Μαΐπι, ἐδ6 δνοαλίπσ γονγέδι Γ᾽ τσαΐθ»; ἸδποΘ 
Ῥοναξίπι ἀθιιοῖθβ ὅΠ6 Ηββ 68 πηδ4θ ὈΥ͂ [Π8 ἴοτοθ οὗ [Π6 νναΐϑι, ἀπά 
ααϊ- Ῥοναξῖπι τάδ πᾶνθ Ὀθθὴ ἐπ6 πϑηηθ οὗ ἃ τηουπίαϊῃ {πα μά 
Ὀδθῃ βοβπιθα ΟΥ̓ ἰογγθηΐβι Ασοογάϊηρσ ἴο {πΠ6 ρᾶββαρθ δθίοσθ 
18 1ξ οὐγϑῆ 118 Π8Π16 ἴ0 ἃ Πιἰβίουϊοα] δυθηΐ, πϑιηθὶυ, ἰο ἃ ἥδσοθ σου- 
Βἴοῦ 'π ψῃ]οἢ οα Ὀγοκθ ἐπγοιρη {μ6 ΘμΘΠΊΥ ὈΥ [Π6 Βαπά οἱ 
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Τθανὶα Πκ6 {μ6 δργοαλίηρ ἰἠνοισὴ οἵ ναῖογϑ8.---Ὗ. 12. Τμ6 ῬΆΠ]18- 
ἐΐμοβ θά 80 χυΐοκγ, (μὲ {Π6Υ ἰοῖξ {ποὶν ἑάοίβ ἀρο ἐμ θαι 8 
8614,. ἀῃά 186 Ἰαξξου τ06᾽6 δωγηὲ αἱ {δ 6 οοπιπιαγιά 97 Πδαυϊά. Τῃ 2 
ϑδμη. ν. 10 15 ΤΏ ΘΓΟΙΥ βιαιοά {πὲ Παυϊά ἀπά ᾿ἀὲδ πιόη σαγγῖοα ἰλθπι 
αἰσαν, αν [Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ ἔον μι μῖοῖ ἐΠ6Ὺ ἀϊά 80 18 ποῖ πιθηοηϑά. 
ΤὴῸ Ιᾶνν σοπιπαπάρα {πᾶὶ 1401]18 8μοιϊὰ Ὀ6 Ὀυτπὶ (Βθεαΐ. νἱ!. 
ὅ, 25). Μουονϑ τορᾶτὰβ (ῃ8 βἰαίθταθῃΐ γοβρθοϊίπρ {π6 Ῥαγπῖηρς 
88. ἃ ΤΩΟΥΘ ὈΓΘΟΙ͂Βα δοοοπηΐ ΠΌΙη ἃ αἰ θγθηΐ βοῦγοθ. ΒΥ {18 νἱο- 
ἸΟῪ ᾳν]α νῖροα ἀυγᾶυ 186 ΤΘρυΌδ ἢ Β1οἷ Πδα γοβιθα ἀροι (Π9 
παίΐοῃ ἔγογα ἔπ ἀδγβ οἵ 1. ΑΒ {86 1βγϑβὶ 1168 σοῦ [Π6η ἀθργῖνοά 
οὗ {πον ἀσῖκ (1 ὅδῃι. ἷν. 11), 80 ου [89 οὐ μαπά ἀϊὰ ἐμθ ροάβ 

οὗ [μ6 ῬἈ]Ἰβυη68 πονν [8]1} ἰπύο ἐπιοῖν μδη 8. 
γυ. 18---17. οἱ 2 ὅδῃι. ν. 22 ---ὅ.---Ψ, 18. 7ι ἐλ υαϊϊον ; 

δοοογαϊηρ τὸ 2 ὅϑαϊη. γν. ἰδ ν᾽δβ ἐλ υαἴζεν ὁ Περλαΐπι ( ὨΪΟ 18 
4180 Π6 γϑδάϊπσ δάορίβά βϑῦθ ὈῪ ἐμ6 ϑαρίπαρίπι ἀπα β΄ γυῖδο). 
Τμογο σἂπ Ὀ6 πὸ ἀουθύ {παι [818 νγᾶβ {116 σὺ ᾿Ἰπέθη θα ὈΥ ΟἿΣ 
Μιβιουΐδῃη : υἱά. υ. 16. Μουθνε (ρ. 2343) ΒΌΡροΒβεϑ ὑπμπὰϊ δποῖμοῦ 
ψΑΙ]ΘῪ ἰβ ΠΘσΘ τίουγθα ἴθ, πϑιηθὶυ, ἃ ΨΆ]]ΘῪ πθὰρ ΟἼΡθοη, θαὶ 
ΤἈοηῖιι8 ἨδὰΒ ΒαΘΟΘΒΒΡΆΠΥ τ ρ] 164 ἴο [18 ἴπ ΗἷΒ ποΐθ ου 2 ϑϑιη. νυ. 
22.---. 14. “(ο ποὲ τπρ αὔῶον'" ἰΐθηι;" ἴῃ 2 ὅαπι. ν. ψγθ πὰ 
ἸΙΘΙΘΪΥ “’ 6Ὁ πο ιρ." ΤῊΪΒ 18 ἃ βιι Ποίο πὶ ΓΘΡ]ν ἰοὸ ἐΠ6 φαθβίϊοῃ, 
ΦΚ5Β84111 διίδοκ τμ θη 3 ὙΪΟΙ τνθ ΤΑΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ Ποζθ ἔτοιῃ υ. 10; 
δηὰ ἴΡ Δεν Βΐηρ' βαΣ ΠΕΣ γοτα δά ἀθα τγθ Βμου]α δχρϑοῦ ἰδ ἴο Ὀ6 ποῖ 
ἴον {μθπη, θαὺ αἀσαΐηϑέ ἴΠ6π, 88 δὴ δἰΐϑδοῖς ἰ8 ΘΧΡΥ ΒΒ} Υ ῥΓῸ- 
Ἰμθι964. ὙΠ ουτηον τϑϑαΐπρ μ88 ῬΓΟΡΔΡΙΥ οχθρὺ ἰπ ἤτοια 2 
βδιηῃ. ν. 28, “ ξδίο ἃ δοηραβ88 ββιϊπά ἐμ θαι," ἀπα βῃου]ά {μοτο- 
ἴογθ 6 δἰ τπον ογαϊ θά, οὐ δ] ἰοσθά ἰπίο ἐπθ οἵμβοῦ. Το Ἰαϊίθυ ἴ5 
[86 Ὀοιίον ρίαπ οὔ [88 ὑνγο. 7μρη αἰσαν τι ἔλιθηι; ἴῃ 2 βδτη. ν. 
“ων τομηα 80 α8 ἴο Θοπι6 προη ἐπιοὶν τθαν." Α8 186 Ἰαἴίου τϑδαϊῃρσ 
ἰδ ἴῃ ΒΑΓΠΊΟΩΥ ὙΠ [ἢ 6 σοηίοχὶ, δηὰ ἴῃ 81} χσϑϑρθοίβ 5.118. [86 
Ῥᾶβθαρθ ὈθίΌΓο ἃ8, νγα οδῃποῦ Ὀαὺ ἀββιτη6 {Παὐ 10 γγχὰβ [Π6 ΟΥΡΊΠ 8] 
τοδαϊηρ οὗ {π6 ἰοχὲ οὗ [86 ΟΠ γοηΐοθ8. 4180ὃ. ΕὟὙοτα {πὸ Βασα- 
ἔγρθθ8; ἸΏΘΥ τησβὲ ὑπογυθέοσθ μάνα βίοοά Ὀθμϊπά {π6 ῬὮ:]1511η88. 
Οὰὺ (π6ὸ Βδοα-ίγεαβ 866 7έπον Βαϊ νυν γιθυίαοι 1, Ρ. 128 (πὰ 
Κιμος Ογοϊοραάϊα 1. ρ. 216). [πῃ [86 ϑερέμασίπέ, Αφιΐία, ἀιὰ 
ἴπ6 Ῥωζραίο, [μ8 ψγογά 18 τθπγθὰ ἄπιος, ργυυβ.---Ὑ. 15. ΣΤΥ ΝΤΙ 
(τ θη ἴῃ 2 ὅ'δπι. ν. βου {Π6 ΔΙΈ 1616) ; δοοογάϊησ ἴο 188 

ΟΡ ἰπατΥ ἰπἰογργοίαϊίοη, ἐλδ δοιπα ὁ ἐδ φοΐπρ οΓ αοά. ΤὨ6 ἔδπι!ϊ- 
Πἶπθ 5 ΟὨΪΥ πιθὲ ὙΠ ἴῃ {Π18 νογθθ, ἀπά (6 ρ4Γ81168] ρᾶββαψθ. 
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ἴῃ βίδιηπιοὶ. ὙΒογθ ἰβ ΠῸ ΤΘΆΒΟΠ ἴἰο ααθϑίίοη ὑπ οοσγθοίμοϑε 
οὗ [10 τϑδαϊηρ δ8 1ὺ ἰδ θυ πα ἴπ Ὀοΐῃ ὈοΟΚθ. Βαΐ ἴ' ἰ8β ποῖ 
80 ουὐἹάθπέ ὑπαὶ τὴθ ἃ.Ὸ ᾿υδιιβοα ἴῃ βαρρὶγὶηρ [86 ρσοηϊεῖνο : “οὗ 
Θοά." ον ἴὉ τηῦδὲ Ὀ6 θουπθ ἴῃ τηϊπά {πᾶὶ [μ0 βουπά οὗ [88 
δοίησ ἴπ {π6 ἴορβ οὗ {π6 Βαοα-ἔγθοβ γγᾶ8 Ἰωθυ οὶ (0 Ὀ6 [88 
εἶρτι ἔγοπι συ ΐοι Τὰν! οου]ὰ ρογοθῖνα ὑπᾶῦ Οοα ποιυ]ά Βα γοὶ νυ 
8ο Ὀθίοτο Εἷἰπθ. Απά {{||8 βῖρῃ, δοοοσάϊπρ ἴο {π8 οοπίαχί ἰπ 
ΒΩ δοσουηΐβ, ΠῚ πᾶν ὈΘΘῃ Βἰ Πρ ΙῪ {16 τ αβι]ηρ οὗ [ῃ6 Ἰδανθ8 
οὔ τπς Βαοα-ίγθοβ, σοὶ 18 ἀθβου θα ἴπ ἐμ6 βορίπαρι ἃ5 τὴν 
φωνὴν τοῦ συσσεισμοῦ αὐτῶν. Τὴ γτυβι]πρ οἵ {π6 ἰθᾶνθϑ, 
ΒΟ ΓᾺΡ ἃΒ 1 οδῃ 866, 18 (4164 [Π6 βουπά οὗ ροϊησ οῃ δοοουπΐ 
οὗὨ 118 ΤΟΒΘΙΩθ]Δπο6 ἴο [86 βουπα ρῥγοάπορά Ἀγ νγαἸκῖηρ ἐΠχοαρἊ 
ΆΠ|6 Ιθανθβ (οἴ. Οφῃ. 11}. 8, 1π6 βουπά οὗ αοα παϊκὶπρ ἴῃ {86 
βΆτά6}): ἂπὰ ἴβ γθ ρίνθ [18 ᾿πίογργθίαϊοπ ἴο ἰμ6 ψογὰβ: ἃ 
ἃ Βο0 Πα {1Κ6 ἐπαὶ ργοάδαοοα Ὀγ νγαϊ Κίηρ,, ἔμογ6 νν}1}} θ6. ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΕΥ͂ 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ [86 ροηϊῖνο: “ο7 αοἀ. ιαϊά ((εβεῖι. 468 Ὑ91Κ8 
18γ. ἢ. ῥ. 610) γϑίδυβ ἴο ἐδ Ασδῦῖο, ἀπ θσρ]αῖπβ {πὸ σογὰ 88 
τηϑδπὶπρ ἃ Ὧ}] βουπα 858 οὗ οπθ Ὀγεδιμίπς ψ ἀϊ βίου! (εἢ 
ΓΟ Ἵ ὙΥΠΙΟΙ ΟΟουγ8 ἴῃ 1 Κίηρβ χὶχ. 12 δῃὰ “00 ἱν. 106, 88 ἃ 

εἷβῃ ὶ οὗ 1ῃ6 Β0 τ υθα] ηρ Πεῖ1γ.) Βαϊ ὙΕΥ ἘΠ6ῃ 15 16 580 ΘΧΡΙΈΒΒΙΥ 

βίδιθα {πὶ {Π|8 βοιι πα νγὰβ 0 δ6 μοαγὰ ἴῃ {Π6 ἴορβ οὗ {π6 Βδοα- 

ἴγθ68 3---Ὗ. 16. 4πά Παυϊά (πὰ [ιῖ8 ΡΘορ]6) δρεΐέδ; ἱπ 2 ὅΐαπι. νυ. 
6 ἤπὰ {πὸ βίῃηριι!αν. ΤῊδ οηραροπιθηΐ γγἃ8 50 ἀθοϊβῖνα {μὲ ὑπ6 
ῬἘΠ]Ιβυϊη68 ὑγθῦθ σορο ]6α ἰο τοῖσθαβ ἔγτοπι {86 ψ0]6 11π6 οὗ 
ΠΟΙ ὉΠΟῪ μαά ἰάθη ροββοββίοηῃ. Τ}ι8 [1ἴπ6 βἰγείςῃθα ΠΌτα 
Οἰδόοη ἴοὸ Οἴεσονυ. Ἃὐΐδόοη, ἀπἀουίθα γ ἐπ6 ρυθβοηὶ 6]-.}10, νγϑβ 
δθοαΐ 5[Χ τΏ1168 ΠΠΌΤα «Γ Θγ Βα θη ἰῃ ἃ πουξἢ- βίο ἀϊγθοίίοη, οἵ. 
οἾΔΡ. νἱϊ. 29. Το βιἐυδίϊοη οὗἨ (ἀ6Ζ9Γ τηδὺ ποὺ 6 ἀδίθστηϊπθα 
τῖθἢ [0] 8016. ῥγθοϊβιοη (οξ, υάρ, 1. 29): ἴδ πυαδβὺ μᾶνθ βίοοά 
ΨΘΙΥ͂ ΠΟΥ ἴο ἴΠ6 βροΐί οπχ ψΒΙΟΝ ἴδ 18 ρἰδοθα ἀροὴ {μ6 πιᾶρ ὈΥ͂ 
υ. Ἐαυπιον ἀπ διαίρπασοῖ, ἀὈοὰΐ ἔνα τη ῖ]88 ἔσοπι αἱρθοη ἴῃ ἃ 
που -υγοβίουυ αἰγθοίΐοη. Βαϊ 1Ὁ 15 α ργἱογὶ ἱπυργ 8016, {πᾶὺ τ 0 
ῬΒΠΙβπ68, σ0 ὑγοσο αἰΐδοϊκῖηρ Πανὶ ἀπά Ηἷβ ἀσπῖγ, [Π6 θᾶ86 οὗ 
ὙΠΟ86 ΟΡΘΙΘΙΓΟΠΒ νγ88 «6. 88] 6 γη, οοσαρ δα {}}}5 ᾿ἴπὸ ἔτοτα αἸθθοι 
ἰο θζοσ. Μογϑονοσ, [ἃ ψουἹὰ Ὀ6 ἀΠἤ σα] ἴο σθοομοῖ]θ τι ἢ ΒΌ ἢ 
8 Ῥοβη οι [86 βίδίοταθηξ οοηίδἰ 64 ἰπ 2 ὅΐδῃ. ν. 22 (μδΐ {πον μδά 
ΒΡΙΘΔα {Πποιηηβοῖνοβ οἂδ ἴῃ [Π6 ν8]]16ὺ οὗ Βθρβαῖη. Νον, ἴῃ 
2 ὅδπι. ν. 25, ἰπβίθαα οὗ ΟἼθθοη, νψγο πὰ {Π6 ΥΘΥῪ Β᾽ ΠΉ 11. πάτα 
δορά; δηὰ 1 νγὸ ϑΌρροβο {ῃ18 αθθα ἴο πᾶν Ῥεϑθῃ (Π6 58 Π|6 ἃ8 
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ΘἸΡοα ἴῃ (μ6 ργονΐποθ οὗ Φυάαι (οβὶ. χν. δ7), νυ Ε!οἢ τγσθ σδῃ 
Βᾶνθ πὸ αἰ Που ΠΥ ἴῃ τϑοορηβίηρ 'π [Π6 τηοάστῃ νἱ]]αρθ οὗ Ὑ οί 
ὁ ἃ σομπίοαὶ 1] δουΐὶ πἰπθ οὐ ἴθῃ πλλ]98 (0 ἐπ6 βου! -νγοϑὲ οὗ 
ογαβαίθια (οδίπεοη 'ὶ. Ρ. ὅ80, ὅ98), γγϑ Βῃου α ἐμθῃ μᾶνθ ἃ 11π9 
δἴνθη μοτθ, ὙΒΙΟἢ ραδββθα πθᾶν [Π9 νγθβίθσῃ Β0ρθ οὗἉ [πΠ6 τηοχῃΐδῖῃβ 
οὗ  πάδ}}, ἀπά ἐοσταϊπαίθα ἐουγαγάβ [π6 βου ἴῃ αθθα οὐ ΟἼΡ68, ἃ 
Ρχοτηϊπϑηΐ ΟἿ σ ἢ οοα] 4 6 βθθὴ ΠῸΠπι ἃ στοαὶ ἀἰβίαποθ, ἀπά 
ἰοναῦαβ [η6 που 'π Ο626 1, ἃ ρίδοθ ἐπαὺ νγὰ8 σου ΠΥ βἰςπαίοά 
ὍΡΟΙ ἃ ΨΘΙῪ τοῖν ργο͵θούϊοῃ οἱὗἉ ἐπ ἰοῃρ 811] ὑονγαγ 8 [Π6 νγϑβί, 
Ψ ΠΟΙ οοπαὶῃ5 αἰδίϊποι ἰγαθθβ οὔ ἐουεβοδίίοηβ (οδέπδβοη 11], Ρ. 
211, 212). Νον {π|8 1πθ βυϊϊ8 [π9 δοπίοχέ ἰῃ ΘΥΘΓΥ γοϑρθοῖ. 
Ἔτοια 16 τΠ6 ῬΒἢἸδεϊπθ5 οου]ά νΘΥῪ ΘΑ βῚ]γΥ ουθυβργθαᾷ ὑπ} ν]]6Υ οὗ 
Ἐορμδΐτω, δηᾶ 1 σου] ἔοόστω ἃ ροοά ροϊπέ οὗ βυρροτῖ ἔοσ {πῈ 
δἰῖδο 8 ἀροὴ Ψυάδῃ, Ὀοίῃρσ ἱπίογβοοιθα ὈΥ ἐΐθ τοδ 48 ψῃῖοΒ Ιοά 
ἤτοι ὁ“ πᾶδἢν ἴο 1Π68 οἰεἴθ8 οὗ {π6 ΡἈΠϑποβι ΤῸ γθοουϑῦ ροββθβ- 
βίο οὐ᾽ {Π18 11π6 νγᾶϑ δααιϊνα!θηΐ ἰο βϑεπρ ἔβθ {π6 ψ 016 οὔ [86 
τηουῃίϑ᾽ 8 οὗἉ πάἀδἢ 88 ἔὰν 85 {π61} τηοϑβί υγθβίθυϊ υ 5[0ρθ, δπὰ 1Ὁ 18 
ΥΘΙῪ Δρραγϑηῦ {πᾶΐ ΟἿΓΡ ΔαΪΠΟΓ. ἰηξομἀθα ἰο ΒΠΟΥ {πᾶ βι0}} ἃ 
ἀο]νοσᾶποθ τγ88 ΓΘ 8}}} οβδοιβά ὈῪ ἐπ ἀβοϊβῖνθ Ὀαίι16 ἤθγῦθ ἀ6- 
βου θ64. ΥΘ οαπποὶ Ῥοββιθ]Υ 8686 μὲ οὐβίδοϊθ ὑπ 6 10 18 ἴο οὔζ 
Ἀχίπρ' ἀροη ἐμ|8 ΟἸθθα ἴῃ {16 ῥσγονίποθ οἵ Ψαάδ! 88 {{6 ρ]δεθ 
τείδυτθα ἰοὸ (Εϊυαϊά Οι6βοῖι. 468 Ὑ 0118 157. 11. ρ. 610), ἕοσ αἴθθὰ 
οΥ (16θα, ἴῃ {19 ἐτὶθ6 οὗ Βοϑῃ)αταΐπ, νοι] ποῖ ἀηδνν ον το {πΠ6 ἀ6- 
βου ρ οη οοηίαϊποα ἴῃ (Π6 γϑυβθβ ὈΘέΌσΟ 8 τηθο ἢ Ὀαιΐον [Πδῃ 
ΑἸρεου.---. 117. ΤῊ 8 νϑῦβθ, τ ΒΙΟΒ ἱπάϊσαθβ (88 σϑϑαὶὲ οὐ [86 
δνθηΐβ 78ὺ ἀοβουθοά, 18 ποῦ ἔοαπα ἴῃ βδιηιθὶ, Ὑ 6 ἄρτθθ στ 
Μουον8 (ρ. 190) (μὲ 16 γγᾶϑ ἀρροπάθά ὃν [88  ἰβιουίδη ΠἰπλΒο ἢ, 
88. Δ Δρργορτϊαίθ σοπο βίοι ἰο [86 ραγθημοίϊοαὶ ποίϊοθβ τ 
ὙΙΟἢ ἢ6 Πδὰ ἱπίουταρίθα ἢΐ8 δοοουπὲ οὗ [86 τὶς οὗ ἐπ6 οονθηϑιΐ, 
ἴον [86 ραββᾶρβ τϑιλϊη 48 18 ἴῃ Βθνθυαὶ τβρθοίβ οὗ οἴ 8 Π11|8 Ὁ 
Ῥαβθαρθ8 ἴῃ {16 Βοοῖκβ οὗ ΟΒγοηῖο 68. 

8. ΟἸιαρ. χν. ἀπά χυὶ. ΤῊ {προ οὗἉ [Π6 βίοτυ, συμ ἢ τγᾶ8 
ὈχΌΚΘη ΟΥ̓ αἱ οἶϊαρ. χἰἢ. 14, 15 Ποσθ σϑϑυιηθὰ, 1 ἀρρθᾶῦβ 88 ἰδ 
ἴδιο δνθηίβ παυγαίθα ἴπ οδρ. χὶν. Η]1]64 ἂρ μ6 {πγθα τηομίῃ8, 
ἀππίηρσ ποι (86 εκ οὐ {86 οονεπδηΐ γϑπηδὶ πᾶ ἴῃ [8 Βουβθ οὗ 
Οὐοά Ἑάοπι ; δἱ 4}1 ουθηΐβ {818 ἰηΐονναὶ δῇογαθα ἃπ ὀρρογίπη!ν 
ἴον ἱπίγοάποϊην Βαρρ]βιμθη ΑΙ ποίϊοθβ οὐἉ οογίαϊπ τηδίζθυβ οοῦ- 
προίοα σῖε [Π6 Ὠἰδίονυ οὗ αν 4. ΤῈΘ οοτηηθηοοπιοπὶ οὗ {Π6 
δοοουπί οὗ {Π6 τ οὗἩ [Π6 οονγθπδηΐ ἴῃ οἢρ. χ᾿]!. οΟΥΤΘΒρΡΟΠ 8 ἴῃ 
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ΔΙπιοβὲ ΘΥΘΣΎ τ βρθοῦ ἰο 2 ὅ΄δῃι. υἱ. 1---11 ; Βυΐ [Π6 σοπεϊπ αδέϊοῃ 
ἴῃ π6 ομαρίθιβ Ὀθέογθ 15 ὁοπίδίῃβ τη τηογο δἰαθογαία ἀθέδι]8 
1π8ῃ [Π6 σογγοβροπάϊηρ βθοίϊοη ἴῃ 2 ὅδηι. υἱ. 11---19, νυ οἢ τὸ 
Βπά αἰπιοβὶ ὑγογὰ [ὉΓ ποσὰ ἴῃ ομδρ. χνὶ. 25 ἴο χνὶ!. 8. Βαΐ Βοιὰ 
Βαΐογθ 3πὰ δον {18 βϑοίίοῃ, νἱΖ. ἴῃ ομδρ. χνὶ. 1--- 34, δπὰ χν]ϊ. 

4--- 48, 1ῃ6 ΒΟΟΚ οὗ ΟΠ γοηΐο] 68 σοπίδί 8 ἃ νδυθίυ οὐ ραγεϊου δα, 
ἴο ψΒῖοἢ τὸ ἤπα π0 γϑίδγθποθ ἰῃ ἴπ 6 Βοοῖβ οὗ βϑιηποὶ. 

Ὑ. 1. Απιοηρ ὑμ9 Ῥυϊάϊηρα σομηρίοίοά Ὀγ Πανὶ τνγὰβ ἃ ἰθπέ 
ἴου 16 δὐῖ οὗ ἀοά, τΠ6 οομπβέγαοίίοη οὗὨἍ Ὑ Β]οἢ 18 παγταιθα ἴῃ ἐμ 
γΘ 86 ὈθίΌγα 8. ΤῊΪ8 ἰθηῦ 18 ΟὨ]Υ͂ σΑΒΈ ΔΙ] γαίοσγθα ἴο ἴῃ 2 ὅϑϑγα. 
νἱ. 17. 45 διυιῖϊὲ ᾿ἰπιβος ἔοιιδ68 (Ὀοβῖ 468 ἐπ6 ἤοιβα σ μοι μα Βδά 
εἐγθοῖθα στ [Π6 αββὶβίδηςο οὗἨ Ηταμ, ομδαρ. χῖν. 1) ἐπ ἐᾷ οἱέν οὗ 
Μιαυΐά, εἰναρ. χὶ. ὅ ; Ὧ6 4180 8θὲ ἊΡ ἃ ΠΟῪ ἐθπέ 70» ἐΐ6 ατᾷ ὁ ἐλ6 

οουθπαπί. Ἴδ6 ο]ά ἰοπὲ ((ἈὈΘγπ8016) τγγὰ8 ἰϑέρ 'π ΟἼθθοπ (ομᾶρ. 
Χνΐ. 89, χχὶ. 29; 1 Κίηρβ 111. 4 864.) ἰχ. 2), Βαΐ οὐγ [ιϊβίοσὶοϑὶ 

Ῥοοῖκ8 βιΓη 8} ΠΟ Θχρ᾽ δηδίίοη οὗ {Π6 γθᾶβοῃ σὰν (88 δηοίθηῦ ΠΟΙΥ 
{ἈΡουπδ 616 ψγᾶ8 ποῦ τϑιηουϑα Ότη ΟἼθθοη ἴο ὁ“ ουπβαθια. 

γν. 2---24. Τὴ ἀββοιῃ ] θα 1βτβ6] 1068 ργοοθθάβα "τη «Γ6γυβαίθια 
ἴο {π6 ρίαοθ ψβοσα {πὸ ἀγκ οὗ (86 οονϑπαηΐ ἔΠθη γγὰ8. ΤΠ ῥτο- 
ῬΑΓΔΙΟΠΒ ΤῸ {Π6 βοϊϑιηῃ ργοοβϑβίοῃ, νυν ἢ Οἦ νγᾶβ ἴο ΘοσοιαραπΥ [86 
ΔΥΚ ἴο “6ΓΌΒΆ]6πὶ, ἃσα ἔν ἀββουιθοά. Υ͂. 2. Τὴ ψογά ἐλθη σθίεσβ 
10 {π6 {{π|0 ΔΙγοΔαΥ πιθηοπθα ἴῃ οἤαρ. ΧΙ. 14, νἱΖ. δἱ {Π| δπά 
ΟΕ 186 {πγθ6 πποπίμ8. ὙΠῸ ἔλοῦ (Παὐ {Π6 ἀκ νγνᾶ8 οαυτὶϑα 15 ὈΓΙΘΗ͂Υ 
τοοογάθα ἴῃ 2 ϑδπι. νἱ. 18, θαξ ἴῃ [Π6 ραββαᾶρθ ββίογϑ ἃ8 δ ἴ8 θζω- 
ῬΒα ΟΑΠΥ βιαιοά ὑπαὐ 1ξ νγα8 [Π6 νοσδϊίοῃ οὗ [Π6 Τιθν ῖθ8 ἴο ΘΑΓΓΥ 
ἢ (Νμι. 1. 0, ἱν. 18, νῇ!. 9, χ. 17), ἀπὰ [815 ἀθοϊαγαϊίομ οοῃίδί 8 ΔῈ 
ἜΣΡΓΘ58 8οἰσπον)]θάστηθπε ὑπαὺ 10 νγὰ8 Π]ΕρᾺ] [0 Ρ]8068 ἰδ οπ ἃ οατί 
(ομδρ. χΙ!. 7).--ὟΥΊ.. 8. Ὑθ αἰξθπάδηςοθ οὗ 4}1] 1βγϑθὶ ἴο ἴακα μασι 
ἴῃ ἔπιθ ῥγοοθββίομ 18 ποίϊοθά 'π βϑῃπλι6ὶ 180, θαΐ 1 18 ΟὨΪΥ μθγΘ 
ἐμαὶ τ γϑδά ἐμαὶ Πανὶ πᾶ “ἐ σαί μογυβά 4}} 1β8γαθὶ] ἐορϑίμονς ἴο 
ΨΦογυβαίθυη" [Γ0Υ παὲ ράγροβο (οἷ. ομρ. χὶϊ. δ, ἀπά χχνιϊ!. 1.)-- 
Υ. 4. Τὸ μϑδάβ οὗ π6 {τα οὐ {μ6 Τιονϊζοβ (νυ. 12) ἐορϑίμοῦ 
σὴ {ΠπῸῚΣ Ὀγθίσθη γοτθ βοῦ ἀρᾶτὶ Όμ [86 ταϑῦ οὗ {Π6 ἀ8βθι}] θα 
15γδθ]168 88 ἃ ϑδογοά Ῥαηάᾷ. 77:6 80η8 οΓ Ααγοη σοῖο ἴΠ6 ῥγιθβῦβ 
πϑιηθά ἴῃ υ. 11; ἐδ6 Τιουϊίοδ σατο ἴῃ6 βὶχ ῥγΐίποθβ σψῖτῃ {Παῖς 
Ὀγοίῆγθη, νυν. ὄ---10.----Κ. ὅ. ΟΥ̓ ἐλ 8οπ8 ὁ} ΚΚολαίλι, ὕὐνίοἰ (ομᾶρ. 
νἱ. 9) ἐλό ργ»ἵποο τὰ 120 οὐὗὨ [ἷ8 ΤἌΤΩΙΪΥ :; ἢ6 15 τηϑηιομθα ἤγβὲ 
Βδοδαβθ ἔμ6 Κομδιμξ68 ὑγθγα βρβοί ΠΥ οπίγαβίθα τὰ {Π|6 Θμαγρθ 
οὗ 116 βαποίυδυυ (ΝΌμα. νἱϊ. ὃ).---ἾὟ. ὃ. Εἰζαρῆαη νυ88 ἃ ἀδβοθπα- 

2 



ΟΒΗΑΡΊΕΕ ΧΥ͂. ὃ---24. ὁϑὅ 

δηΐ οἵ Κ͵ΟΒΑΙΙ; 866 ΕΣ. υἱ. 22, ὑγἤθγα [}18 Ὠ8η)0 8 Βρ6ὶ} ΕἸΖΑρἤδῃ. 
Τ|ιο ῥσΐποθ οὐ [86 ἐἈΠοτβ᾽ Βουβο (ν. 12) οὗ ἘΠ ΖΆΡμδη νγα8 ϑ}Ὺ6- 
πιαϊαΐι, νυ ο86 πϑίηθ ΟΟΟΌΪΒ ἀραίη ἴῃ ομδρ. χχῖν. θ.---ῷψ, 9. Ποῦτον 
ἃ Β0η οὗ Κομαίδ, Εχ. νἱ. 18; 1 ΟἈ. ν. 38.---ΚΥ. 10. γαεϊοὶ (46- 
σογαάϊηρ ἴο Ἑομδρ. ν. 28 ; Εἰχ. νἱ. 18, 1Ἰκονγῖβθ ἃ 8οηὴ οὗ Κοβδίῃ) 
νγὰ8 ἴῃ 6 ἔαῖμον οὗ ΕἸΖαρῆδῃ ἀπ οὐμοσ 80η8 (Εχ. νἱ. 322). ΤῈθ 
Ἰαΐξοσ τησβί ἐμογοίοσθ πᾶν ἔοιτηθὰ ἃ ἐλ Που 8 βουβὸ οὗ ἐμπϑὶγ 
οὐγῃ, ὈΥ͂ 1Π6 5146 οὗ ἐπεὶ οὗἩ ΕἸΖΑρΠ πη, πὰ σίνθῃ ᾿ξ [86 Π8π|6 οὗ 
Ὁ 2216], εὖ 1 ΟἈ. χχηϊ, 20, χχὶν. 24. Ηδθποο οὗ {μ6 δἷὶχ ἔδυ δ᾽ 
Ἰιουβ65, σϑίεσγθα ἴο 1ιθγθ, ἔθου ἀθβοθπἀθά οπὶ ΚΟμδίἢ, δπά ὁπ 
δδοῖ ἔγοτηα Μοσγασὶ δῃα Οθυββοιη.---Ὑ. 11. Ζαάοΐ (στο οϑπια ἰο 
Ἡδῦγοι ἰο οἷπ Ῥανὶά, οἸ8Ρ. χἰϊ. 28) οὗ {116 ἔδπιῖγ οὗ ΕἸ] δζασ, ἀπά 
«Αἀδϊαίλαν οὔ [μὲ οὗ ΠΑ ΠλΔΓ, σσοῦθ ἐμ 8 ρυΐη 68 Οὗ [Π6 ἔνγο Ῥ ΙΘΒΕ 
11π68, δα τγογο οο ]θάρτιθβ ἴῃ οὔοΘ (ομᾶρ. χχῖν. 3--- ; οἵ. 2 ὅδῃῃ. 
Χν. 24 544. Χχχ. 28). ὙΤΉΘΥ σ ΓΘ Βα ΠΟ Π64 ὈΥ Πᾶνα τοροίμον 
ὙΠΠῊ ἘΠ6 51Χ Ὀυποο8 ΑΙ γθδ αν πδηηθά, δηά--ν. 12, {Π656, ἐδ6 ᾿δαά8 
ο} λι6 γαιλονγδ᾽ ἢοιιδο6 (Οἢ 80. ν1}]. ὁ, 10) ψγοῦβ ᾿πβιγαοίθά ἴο ργθ- 

Ῥᾶγϑ ἐπϑυηβοῖνοβ ἀπά {π61} ὈγθίσΘη [0Γ [Π6 βαογθά ἀαΐϊθ8, ψ Βῖοὶ 

[Δ6Υ σου Ἱὰ αν ἴο Ῥουοσπὶ ἴῃ Ομ ΠΘχίοη ΜΙ 086 γϑιηονὶ οὗ 
116 αὐἷκ οὗ {π6 οονυθῃδηί. 70. βαποίψν {ἰιθπιδοῖυοδ, ἱ.6..) ἴο Ῥνὰξΐ 
ΔΉΘΔΥ Θν ευ ίηρ ἀποίθδῃ, δηά ἴο ἀνοϊα οοπγΐηρ ἱπίο οοπίδοξ τν10}} 
ΔΗ ΒΙηρ᾽ ἀποίθδη (6 8η. ΧΧχν. 2), [Ὁ Ἔχϑῃρ]6, ρυϊπρ' οἢ ἀποίθϑῃ 
οοιμο8 (κχ. χίχ. 10, 15; οἵ, 2 6". χχχ. 8.) ὕϑπίο ἐδαὲ ιυολοῖ, 7] 

λαυό ργεραγθά 70» ἐξ ; ἐμαὶ 18, ἀπίο 1πΠ6 βροῦ ψῃθ 16, δοοογαϊπρ ἰο ν. 
8, 1 Βᾶγθ ρυθραγζϑά ἃ ρ]866 ἴον 15. Ὅμο οχηἰββίοῃ οἵ {π6 ρυόποιῃ 
ΩΝ σῖνοϑ ἴο ἐμ6 στο αἴϊνθ οἴδαβθ ὑπ ομαγδοίοῦ οὗ ἃ βυββίδηϊνθ 
ποϊΐϊοῃ, δῃά {18 τ πάθυβ 10 οαρ80 16 οὗἩ ρονογῃπιθηΐ ὈΥ ἃ ργδροβὶ- 
τίοη. γε πὰ {π6 βδᾶπιθ σοηδίτποίίοη τη 2 ΟἾΓ. 1. 4, δῃά 5[π|}18Ὁ 

ΟΠ68 ἴῃ 1 ΟἾγ. χχίχ. 8, 2 ΟΒγ. χνΐ. 9, χχχ. 18 564.) δ) Νϑῆθῃ. 
νὴ, 10, οὐ Τισαϊά ΤιΘΒτραολ 828 Β.---Υ͂. 18. ΠΟ ὩΣ ἃ 
οομῃροπηά πογά ; ἐπ ᾿πἰοστορδίϊνθ πιαΐ 18 ΠθγΘ οοππθοίθα ὙΠ ἃ 
Ἰοηρ γγογά, ἴπ 1Π86 βθτηθ ΤΩΔΏΠΘΙ ἃ8 0 γΘαΠΘΏΕΥ Ηπα 1ἐ οοτ- 
δποα τ ἃ 5μουίου 016; 6.9. ΤῸ Ἐκ. ἵν. 2, ὈΞΦῬῸ 15. 11. 1ὅ, οὗ 

πνοῦ ἤν ποτ τττο Μαὶ. 1. 18... ὙΤᾺΘ ῥγθροβίοπ ἰαηιθ 
θείογα πιαῖ, 88 'π γηϑῷ τυπθνθΌΓ 6, σα τι ΟΠΪΥ ΡρΘᾶν ἰπ [6 δρΌτο- 

τιτ 

νἱδίοα {ΌΓΠ. Ὁ 6 ῥγοῆχοϑα ἰο 80 Ἰοῃρ ἃ πψογᾷ. ΤῊΘ χαρβίϊομ 

Ἶ8 [ηἷ8: τοῖν τσϑ᾽6 γ6 πο ἐδιόγ6 αἱ ἐλι6 δεσίπηϊΐπρ (1.6. ιΠδη [9 δτκ 
γ85 Δ ΚΘῃ ΔΎ ἴτοπὶ ἐπα ποῦθθ οὗ Αἱ παάδρ, ομαρ. χἱἱ.) ΒΥ 
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Ἴ5) [118 Ἰη οστορδίϊνο οἰδαβα 15 τηδ46 1πίο ἃ ΘοΠ ΠΟ η8] ῥγοῦδβίβ ; 

ΤΣ τον τῦϑρὸ ψὲ πο {δον ὅζο. ταθᾶπβ Ὀθοδῖδθ γ6 Μ6γῈ ποῖ 
1μοῖθ ἴῃ ἐπ6 Ῥορίππίηρ, ἀϊά ποὺ (ἀοά Ὀτοθδκ ἴῃ προὴ υ8 ΜΠ υἱο- 
Ἰοποο 8 }Ὸ» ιτσὲ ἔαυο ποὶ βουισῆξ ζΐηι, τ ἢᾶνθ ποῖ ἀρρσόδομϑά ἐπ 
ἐδ ῥγορεν» τσαν 1.6. Δοοογαϊηρ' ἕο {Π6 1ᾶνν, το τοχαϊγοα ἐμαὶ [86 
ΒΑ ΠΟΙ ΔΎ ΠΡΟ ἩΈΙΟΝ Ἦδ γγὰ8 δ Βγοηθα μου] Ὀ6 οαττιθα ὈΥ {80 
Τμονῖῖο8 (ΝΌμΙ. νἱῖ. 9) ἀπά ἐμαὲ ποι μῖπρ ἀπο θδῃ ΟΣ ἀΠΒΟΪΥ Βπου]ά 
ΘΟΠΊΘ ΠΘᾺΓ (0 1. ὩΣΥΊ [0 ἈΡΡΙΌΔΟΝ 15 υδο6α ΒογΘ ἴῃ 1[8 ὈΥΪΠΙΔΓΡΥ 
86η86, ΠΌτα ὙΪΟἢ (μδὲ οὗ δβκίῃρ' νγὰβ ἃ ἀουϊναϊνο (1 ΟἸιν. χ. 14). 
--ννν. 14, 1δ. ΤΠ 1,ον]ΐθβ σαπιθ δ [Π6 βαμηπιοη8 οὗ θδν]4, ρὺ- 
τὶ ά {πουηβοῖνοβ, δηά, δ8 116 ᾿ἰἰβίογίδη Ποσθ γϑ]αῦθϑ, π΄ δημορα- 
τοι οὗ [6 σοῦσβα οὗἩ θυθηΐβ, σασυϊϑὰ {Π6 ἂὐῖκ οἵ [Π9 οονοπαπί. Οπ 
ἐλιοὶν δἠιοιιζάονδ, τα. νυἱ!. 9.---νν, 16---24., ὙΤΠ6 ῥτΐποοθβ οὐ [86 
1,ονῖῖο8 υϑοϑῖνθ ἱμβίσισ 08 ἴο ἐγαΐῃ (ἢ πηι βίο 8 δηα βίῃ ροΓδ, 
Ψ)Ο σ τ βαρογαϊηαῖο τὸ [μ6πὶ, ἔῸΓ Ε{|6 8ο]θπηη ργοοθββίοῃ. ΤΟΥ͂ 
ΘΟΠΊΡΙΥ ὙΠ ἐπ686 ᾿πβίγοῦϊοη8.---Ὗ. 16. ΤῊΘ γχῦ ὧρ (ΓΝ θαι. 

χί!. 86) τὸ 186 νατίουβ ἱπβίγατηθηίθ πιθηςἰοπθᾶ μθγθ, Θβρθοῖδ!!ν 
[86 ποδαϊἧπι ἀπ οἠέππογοίδ, 8. ὙΘ ΤῊΔῪ ΟἸΘΑΥΪΥ 866 Πόσα υ. 19, 
δηὰ 2 ΟἸ. ν. 18. Α8.186 ΗΡΗΪΠ τυ ΔΌΣ Β88 [86 τηϑαηίηρ ἐο δομιπά 
ΟΓ δαϊι86 (0 οἴαπφ, [86 ραγιϊοῖ ρ᾽Θ ἤΘΓΘ αϑθά πηϑῪ 6 Γϑίεστβα ἴο {86 
ταῦ δῖ ο4] ἱπΒΈΓ απ 8, δου πο 80 αϑ ἰο ναΐδ6 α ποΐδο, ἴ.6. 80 {Ππᾶϊ 
[86 βἰπρίηρ δπά τηιβίο ὑθγ8 νὉῚῪ Ἰουά. [πὸ ΟἾμΘ ραββαρθδ 76 
Βηά {Π6 Ἔχργθββίοῃ ἰὸ {7} πρῷ ἐδι6 υοΐσε ; ἴχ 2 ΟἾγ. ν. 18 [Ὁ γϑίδυβ 
το [Π6 Ἰουά ὈΪαβὲ οὗ ἰχυμαηροίβ, ἴῃ Εἶτα 11}. 12 ἴο ἃ ἰουά δπὰ 7ογίαὶ 
Βιοαΐξ ; 8η4 {Π6 ραβϑᾶρὸ Ὀδϑίοσβ ἃ8 (ὐδᾷ ἐδ6 υοἱδε)} 85 ἃ 5βἰπιλϊαῦ 
τηθϑηΐηρ (0 2 ΟἸ"ν. ν. 13, ὙΠ} νϑῦῦ ὩΥΉΓῚ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΟΥΠΘΥ ρ88- 
ΒΆρ6 8 ὙΠ [Π6 δοουβαίίνο δπὰ ἡ] δοίδ, οἴ, Εἰχ. χῖν. 106, δπὰ 
νἱ]. 206. ΖῸν 7ον, 88 ἃ βῖστι οὗ 0γ, 8π4 ἃ πηθδῃ8 οὔ ἱπογεαϑβίῃρ 1, 
ν. 25; 2 ΟἸν. χχίϊ. 18, χσῖχ. 80.---Ὁ. 18. Απά στ ἔμθπι ἘΠοΙΡ 
Ὀγϑίμσθη οὗ ἐδό δοσοπά ναπᾷ; ἀρ. ΡΙΆΙ ἴῃ {Π6 βἴῃρα]αῦ ΟΟΟΌΓΒ 4180 

ἴῃ 2 Κίηρβ χχῆ. 4; γγ7ἷὯδἭ ΠΟΘ ᾿Αθαθθπεν Βπά ὙΓΣΟ αϑοα ἴο 

ἀδποίβ [86 βϑοομά ἰῃπ ἃ βουῖβθβ (1 ϑϑιω. νἱϊ. 3, κυῖ!. 18; 2 ὅϑδπι. 
ἱϊ, 8) οὐ ἴῃ οἶοθ (1 ΟἾγ. χνί. δ. οἱ, Ἐλβίβον χ. 8). ΤῈ ψογὰ 
εη, αἴλου Ζθομαγίδῃ, μᾶ8 θαμὰ [8 σὺ ἱπίο ἐπ Ἰοχὲ {πσουρΡἢ ἃ 

ΘΟΡΥ 805 ΘΥΡΟΥ; 88. {π6 Καυ Ὀοίοσθ [86 ΦὉ]Ποσίπρ πᾶπιθ, ἀπά νυ. 
20 ἀπὰ 25 οἰθαυϊγ βῆον. οἹαακίοί 18 οΑ]164 Αἱἷῖ6] ἰπ ν. 20, 
Δηὰ «[616] ἴῃ οἰαρ. χυ]. ὅ. ὙΠΘΙΘ ἃγθ {πἰγίθθῃ πᾶπιθ8 ἴῃ 8|]. 
Τὴθ Ἰαδὲ ἔνο ΟΡβά-θάοῃῃ δά 7616] (οΥ 6 μα ἃ5 ἢθ 18. ο] θὰ 
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ἰπ τ. 24) ἃγὸ ἀθϑουϊ θα 88 ἀοουκθαθρϑιβ; μαΐ δοοογάϊηρ' το ἡ. 20 
{86 γγατθ Θρ]ογθά 848 τηυβιοῖαπ.--- Ὁ, 19---21. ΤῊΘ βίπρουβ 
τηθποπθα ἴῃ υ. 17 564. σοῦ αἰνϊἀϑα ἱπίο γε οοπαρϑηΐθβδ, 
Δορογαϊηρ ἰο ἐπ ἀἰδγοηί 1πβέτιπιθπῖβ οα πο ἘΠ6Ὺ ρἰαγαά. 
(1) υ. 19. Τέπιαπ, Αϑαρᾶ, ἀπὰ Είλαη ρῥ]αγεα ευὐἱδᾷ ογηιδαῖδ (19 
σοΓὰ πβοᾶ ὮΘΙΒ ΟὨΪΥ ΟσΟΌ8 ἰπ [π6 ΒΟΟΚΒ οὗ ΟἸἈγοηΐο]θβθ, Εἰσγα, ἀπὰ 
Νεβιοπιΐδῃ, Βαΐ ἴῃ ἔπιθ8θ νσα ἐπα 1Ὁ ν ΥῪ ἐγθαι θη }γ) οὕ ὅγαϑ88, οἴ, οδ86- 
ρἦιϑ, Αὐτοὶ. νἱῖ. 12, 8, κύμβαλά τε ἦν πλατέα καὶ μεγάλα χάλκεα. 

ΤΌΤ ΤρΔΥ θ6 οοηπθοίοα τὴ ἢ {Π6 ργϑυίουβ Ὑγοσα 88 Δἢ δοσιϑαι γα 
ἀοβπηίηρ᾽ 1τ τηογθ ργθοΐβοϊυ, βίῃοβ ᾽ξ ἀθβουῖθ68 ἐπ 6 τηαίοσίδὶ] οὔ τ Ϊο ἢ 
{π|6 ἱπβίσαπηθηΐθ γα γα τη846.---(2) υ. 20. ΖΘοΠαυίαῃ ἀπὰ βουθῃ 
Οἴου οἰ αΥ γυϑῦν Ὦν Ὁ Ὲ ; )θ ἀγὸ ποῦ ἴῃ ἃ ροβίἐἴοῃ ἰο Ἔχρ] απ 
ἴμ688 ψνογά8, 88 ΟἿ δοααδίπίδηοθ ὙΠ ἐπ τησδὶς οὗ [ῃ6 δποῖθηξ 
᾿βγδθιδοβ 4068 ποῖ ἔαγηῖϑι {Π|ὸ ]θαβὲ οἷπθ ἰο {π6 τιραπίῃρ οὗ [86 
Τη 0816] ὑ6 118, ὙγΠ101} γγα τηθοὺ σῖτἢ ΒΟΙἢ 1π {Π6 ΒΌΡΘΙΒΟΓΙ ΡΙΟΠ8 [0 
1η6 Ῥβ8]ηη8, ἃΠὰ 4180 ἰῃ ἔμ θοαγ οὔξμοτα ἰῃ ΗΡΆΚΚυκ [1ϊ.,) δα ΠΟΓΘ 
ΔΠ {πο γ ἰπ (Π6 Βοοῖβ οἵ ΟἸσομηίοϊθοβι Μοάδσῃ ἱηνοβι ραίοῃ8 
ἱπίο {Π8 πχτιβὶο οὗ [Π9 ἀποῖθηΐ αὐθθκβ ἈρρΘᾶν ἴο οοπῆστη [Π6 ορί θα 
{πὲ {Π6 τγογα 8.4 Ἰαπιοίδ πα Ηαδδλιοηνϊηϊδι, Υ ἈΪΟΗ Θσοαν ἴπ [Π8 βαρον- 
ΒοΙ Προ 8, 8π4 44 {-ξαδολίε (ΒΒ. 1ν]}.) [ν1}..) 11χ.) Ιχχν.}, αἱ Αὐλεϊοιῇ 
λαδϑλαοῖαν (5. Χχὶϊ.) ἀπ οἰ Ποῖ 8 σοὶ ὈΘΙοπρ ἴο [88 Βαῖηθ οδίθ- 
ΒΟΥΥ͂, ΔΥΘ ΠΔΠΊ6Β ἴογ ἀἰθσθηῦ ἤὰηθ8. [ἢ τηοβὲ οὗ {Π8 ΧΡ ΘΒ 0 08 
6 οδΠ ΤΘΟΟρΊΪΒ6 [Π6 Ορθηΐηρ γον ά8 Οὗ ΒΟηρΒ ; {π6 ψοχᾶβ ϑλθηνίπιϊ 
(Ρ 5. νἱ. χ.),) δῃὰ ΘΟ δδ (5. υἱἱῖ., Ιχχσὶ., ᾿Ιχχχῖν.) δίοῃμθ ἄρρθὰγ 
ἴο δ6 Ῥοττονθὰ ἔτομιη ᾿πϑιγατηθπίβ. ΤῈῺ6 πψογὰ ἍΑἰαηιοίδ, ΒΟ 
Ποῦ ἂδπᾶ Ῥβ. σχἱνὶ. ἰβ ροϊηἰβὰ ὈΥ [Π6 Μαβογθίθϑ ἃ8 {π6 Ὀ]υγ] οὗ 
ΑἸη8} α υἱγσίπ. Βαΐ 85 νγγϑὶ ΆΠΟΥ {μα {Π6 βαῖηθ σοῦ ΟσΟΌ 8 ἴῃ 
186 σοι ᾽ παίϊοη 41 πιμΐλ ἰαδόθη ἴῃ 1π6 πϑαάίπρ οὗ ῬΒβ. ἴχ, ((Π6 
ΡΓΕροβιομ ὃν Ῥεΐπρ Ῥγ Δ Ὀ]Υ οπιϊἐξθά ἐο ἁνοϊά {πὸ τϑρϑιϊ οι οὗ 
116 βαῖηθ βουπὰ αἵ) 8ποίμεν οχρηδίϊου οὗ 1Π6 ποτά βυρροβίβ 
1186} ἰο οὔγ ταῖπά. Αἱ δηγΥ ταίθ {π0 ψοσγὰ ΓΥΘΟΣ πὸ αὐϑίγδοι 

ἴῃ ΣῊ ἴτοια οὗν ἴῃ σοΟΠΆ ᾿ πδίοῃ ὙΠ] ἢ ὦ σοῦ] ρῖνο [86 τηθδῃ- 

ἰηρ: Ὑοιμῆ ἐδ ἐο ἐΐ6 δοη, νοι ταῖσδ ὙΘΥΥ͂ Δρρχορυδίθ!υ ἔοστα 
186 σοτηπηθποθιηθηὺ οὗ ἃ βοηρ, ΥΘ 5[18}} ποὺ οὔῇἝσ δὴν ἔαγι μον 
ΔΥρατηθηΐβ ἴῃ ΒΌΡροτιΐ οὗ ΟΌΓ ἱπίογργοίδίϊοη οἵ {μ18 ψογά, β'ποθ 
«18. σου] ΟΠ]Υ θ6 ἄοπθ ἰπ ἃ ἐγθαιΐβθ θυ γϑοῖπρ' 811 ἐμθ τηπβὶςαὶ 
ἰδθυταβ ἐπμαῇ οσοαΣ ἴῃ [86 ΟἹ Τοϑίατηθπί.---(8) υ. 21. ΤῊΘ 5ΒὶχΣ μθσθ 
πϑιηθᾷ ρ]αγοα ροη ἴγνθδ αὔίον ἐ]ι6 ϑλοηιϊηλεδι ἐο ἰδαᾶ, Ῥγ ΟΡ ΔΌΪΥ ἴο 
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Ἰοδά {π6 βἰπρίπρ ΟΥ̓ ΜΑΥ οὗ δοοοπιραῃίπιθηί. μα {π6 ὅ51ι6- 
ταϊηἱ (ἢ οὐ ρΊΠΑΠΥ βἰρηὶ θα γγο οδήηοί (6}}, 0γ ἐπ6 πογά, τυ μίοὶι 
τηθ8Π8 {λέ οἰσλίδ, τλᾶῪ τοδί ἰὸ νουυ ἀϊβογθηΐ ἐπηρθ. [1 ταρῃΐ 
ἀθποίθ, ἔογ θβχϑῆῖρὶε, {Π6 οἱ ρῇτῃ ἴπ 16 ΒΟΥΪ6Β οὗ ἔχ 68, ΟΥ 8ῃ ᾿πϑίτσῃ- 
τηθηῦ ]ἢ οἷσι βγη ρβ, ἔγοτα ἢ ἢ [π6 ἔμπα σϑοοῖνοα 18 ΠΆΠ|6, 
Δηα ἴῃ [Π}18 οά80 ἔΠο τ υγου]ά θ6 ποίμίπρ' ἕο ΒΙΠ 6 1Π6 σοποϊ αβίοι 
ἐπᾶῦ [Π6 ὑπηθ γγὰβ ραγβα ρΟΙ Υ]0}8 νυ 1 οἷ, ἀοοογάϊηρ ἰο ϑζοδορῆια 
(Απύφαλεβ νἱϊ. 12, 8), σγογθ ἐθη-βίσιησϑα ᾿μβέγαπηθπ 8. ρ]αγοά 
ὙῚ {π6 ον. Τὴ ῬΙΘΙ ΓΜ) ΤιΘ8Π8 ἐο ἰραα Δοοογάϊπρ' ἴο {80 

ον ἀθηῦ ἀβαρθ οὗ {π6 Ιαηρταρο, δηά [Π18 τηϑϑηΐηρ 18 σομγπλθά ὉΥ 
16 Ατδηπιαθαθ. ΟΥ̓ [Π6 8]Χ παῆη68 σίνθῃ ἤθσα ΟἹ]Υ ἢνθ ΟσΟΌΓ ἰῃ 
υ.18. ὙῊο Ια8ὺ παπι πῃ {Π6 56 7168 18 Π6γ6 πηθημοποα ἢγϑί, τυ πῦον 
ἴξ γὰβ οπλ θα ἔτοτῃ υ. 18 ΒΥ πηϊβίαϊκθ, οὐ τγὰβ ᾿πβογίβά ἰπ {0 
τοχὲ ἴῃ {815 γϑῦβθ ἐῃτου Ρἢ δῃ ονογβιρηί, γγὸ οδηποῦ [6}]1. ΤῊ6 ἔμ γθα 
οΪα8868 οἱ βίπρϑιβ δὰ {ππ8 ἴῆγθο αἰ δγθπὶ ᾿μβυγ πη 8 ἰο Ρ]ΔΥ͂, 
οΥταθα]8, Π80118, 8π4 ᾿γγθβ (οἰ ματα 6.) ΤῈ ἢγβί βεσνϑά ἰο ρτὸ- 
ἄποθ ἃ Ἰοπά οἷαπρ, [π6 Ἰαβὲ ἰθά. Νο ἔχπθ 8 τηθηϊοπθά ἴῃ ἐπ6 
ο886 οὗ {Π6 ἢγβί, Ῥγο ΘΙ θθοαιβα ὑπο Οἶθαῦ ἰοη68 γγο Θ ΟΠΪΥ͂ 
ἰηἰγοάπορά δ ἱπίθγναβ, {πΠ6 οἵα πῸ σγογο ρ]αγθᾶ ο οογίαίῃ 
[Π68. 

γν. 22---24. ΤῊ Ηἰϑίογίδη ἀν81}8 ἢ: τη861} οὗ {Π6 ὁρρογίαπιν (ο 
δῖνθ [Π6 πᾶπιθ8 οὗ οἵμοὺ 1μϑυϊίθβ δῃ ἃ ργίθϑίβ σνῆο Ἰ00Κ ρατῦ ἴπ (Π8 
βοϊϑιηῃ Ῥγοδθβϑίοη. Υ. 22. Ολοπαπίαϊ (υ. 27, ομᾶρ. χχνὶ. 29) 
ἐλο ργΐποα οὐ ἰδ Τωουϊίθ8 γγὰβ τιοῦ ὁπ6 οὐ {Π9 βὶσ ῥγίποθβ (νυν. 
ὅ---10). ὙΤΉΘΥ τοῦθ ὈΥΐποοβ οὐ ἔπ6 Τ,ον σα] ἴδηλ}}168, θὰΐ 8ο- 
ςφογαϊηρ ἴο {Π|8 σοῦ86 ΟΠ ΘΔ Δ ἢ γγα8 ΡΓΟΡΘΙΪΥ ἃ ῬΥΪΠΟΘ οἢ ἀσοοῦπί ἢ 
οὗ ἢϊ8 οἴἶοθ, πιο τϑαυϊγοα ρθουν Ἰθαγηΐηρ; Π6 γγὰ8 ἔσο ΓΘ 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ Δρροϊηίοα σπου τοραγὰά ἰοὸ [118 ἔτ ΠΥ ἀπαὰ ὈἰΠ}. 
Ης νν88 πρὶ Δη, 88 18 αβοσνγαγαβ δα ἀθα ὈΥ̓͂ ΨΔΥ οΥὗἁὨ Θχρ]απᾶ- 

τἰοη, ΜΌΣ ἜΘ; [π6 Ἰηῇς 405. Κα] δι, ὙΠ οἢ. ΟΠΪΥ ΟΟΟΙΥΒ ΠΟΙΒ, 

τηθ8Π8 ἐο αὐρποπίϑβἢι, δοοογαϊηρ (ο {Π6 αϑο οὗ {π6 ΚΑΙ ἰῃ Ῥτον. ἷκ. 
ἢ ῬβΆ, χοῖν. 10; Ηοβ. χ. 10, θυΐ 858 16 ἴδ ἃ 5Κ1Π{Π] ἴηδπ ὙΠΟ [8 

Βαγθ ϑηϊγαβίοα ὙΠ ἘΠ18 ἀαΐγ, ταοϑὺ σοπηπηθηΐαίοῦβ μάνα 618 πὸ 
μιοϑιἑαιίοι 'π ἰακίηρ {Π6 ψοτὰ δάπηοηβῃ ἴθ [Π6 86η86 οὗἁ ἐσαοῖ; 
ὑπδίγιιοί (6.0. ὦ. Η. Μ|ιολαοῖΐα, (ὐδϑοηΐινι8 ἐΐ68. Ρ. 918). [Ιπ {μαΐ 
αΆ86 116 ἰπβηϊθνο δοβοϊαΐο ἰπ [ῃ8 θχρίδῃδίογυν οἴδαβθ ἰβκοβ [6 
ΡΪδοο οὗ ἃ βπίΐθ ἴθηβο: Ὺθ σίυθ8 ἐπδέγιοίίοη, ἐπ απ γέλῖπσ. ΟἸἾΒοΓΒ 
τορατα [80 ογα 88 δῃ ἱπηρθγθοι οὐ [86 τοοῦ Ὑη ΞΞΞ “γγρ» ἦ6 "ρα 
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α ργίποθ. ΣᾺ (18 ἰβ 186 Ῥσόοροσ ραποίαδεοι) ἴῃ πηοβὲ 

οἀϊηοπβ 18 σεϊ θη ἐμ Ετϑὲ {πη γ Ὁ, [Π6 βοοοπά {ἴτη6 σιξμουξ 
186 ἀγθίοῖο; 1ὸ, Ληοῦξῖ, Βονγθυθῦ, ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βἰαίθβ {μαὺ (ἢ ῬΤΌΡΘΣ 
Ρυποίαδίοη ἴῃ ὈΟΓ ἰπβίδμ 88 18 σι τἢ [Π6 ἀγίϊο]ῖθ. Ὅ86 ϑορέμα- 
9(ιξ γβῃμ 618 1 ἄρχων τῶν ὠδῶν ; Ζαιέδιον ἰΥδηβ]αίθβ ἰΐ (δ᾽ ϑαηφ- 
πιθὶϑέθν" ([Π 6 5 ρτπρ-Πηλβίθυ), δηα [Π6 τηδ]οσἹ Ὑ οὗὁἨ σοτηϊηθηΐδίουβ 
δάορὶ {Π18 τοηπἀοσῖπσ, Ὀὰΐ οἴμουβ ΠΌ]]ον {μ8 Ῥωίσαίο (ρτορλοίϊω 
»γαοναξ αα ργαοϊποπάαπι πιοϊοάϊαπι), ἀπά, ἰακῖηρσ ἐπΠ6 πογὰ ἰο Ὀθ 
ἃ ἴθγη δϑϑοοϊδίθα ὙΠ ΡΓΟΡΉΘΟΥ, τπᾶϊτο ΟΠΘΠΆΠΙΔΒ ἃ ἰθδάθῦ ΟΣ 
ῬεποΘ οὗ ργορῆθον. ΟἸΒ6Γ5 ἀραὶπ ΒΌρΡροβα ᾿ΐτη ἰο πᾶνθ Ὀθθὴ ἃ 
Ῥγοδιἀθηξ δηά Ἰϑδάδυ οὗ {π6 Τ,θν 168 Δρροϊπίβα ἰο σᾶυτῪ [{Π6 βδογβα 
πίπρβ, ἀπ ἀρρθαὶ ἰο {π6 π86 οὗὨ ὑπ6 σογτὰ ἴῃ 2 ΟἾγ. χχχνυ. ὃ ; 
Ναμι. ἴν. 19, 27, 81, 82, 41 (6.5.,) ιπΐμθ, Τέροπιοϊ 8). ΤῚ1θ 
[]ονίπρ ἔπη ἀτὸ [ἢ6 1ηἰουργοίαιοηβ σίνθη οὐ {818 νϑσβο : ἐΐδ 
Ῥγίμοθ ο ἐῖ.6 1,ουἱέθ8 οὐθν ἐλ.6 δἰπσίηρ ([Ὧ6 ῬΣΟΡΉΘΟΥ, οΥ [86 σαυτγ- 
ἴηρ), λ6 φαῦθ ἱπϑβέγιιοίζοτ ἐπ δἴπσίηφ (ρτορ  δυ!πρ, ΟΥ̓ ΘΑΥΤΥ Πρ) 
ΟΥ [6 τοαϑ ϑιρεγίπέθηαοπὲ ὁ} ἐδ) δίπσίπρ (ρΤΟρΠ βυ ηρ,, ΟΥ̓́ΘΑΥΤΥ Πρ). 
ΤῸ 1β Βαγὰ ἴο 580 σον οὗ {Π|688 18 ἴο Ὀ6 ργϑίδυτϑα, ἕο {π6 ΟἹά 
Ταοβίδτηθην ἐπγηΐβηθ8 Ραΐ ἴδ ἀδία ἴῸγ {86 Θχραπαίίοη οἵ {Π18 
Ὀγοῦ ραββαρθ. Βυ ἤοπι (ῃ6 ἔδυ γχ8 ροββθβ8, γ76 φοῃοϊάθ, [Ὁ Γ 
(80 Φ]Πονΐηρ᾽ τθαβ0η8, ὑμαὲ [Π8 ψΟΓά ππθᾶπβ ἐο σαγνῳ;--- (1) Α8 
186 ψΠ016 βθοῦϊοη ἐγθαὶβ οὗ [Π ἐγαπβροσὶ οὗ [86 ἀὐΐχ, {086 ρ88- 
ΒΆ068 ΔΙῸ ῬΘΟΌΠΙΑΥΪΥ ἴῃ Ροϊπὶ ἴῃ ψ μοι (π6 σοτὰ 18. υϑοὰ ἴο 
ἀδποίθ [η6 οδγυγίπρ οὗἨ [Π6 αὐ, οὐ οὗ {π6 βδογθᾶ [ῃϊηρϑ ἴῃ 
ξομοῦα]. Νον, δοοοσάϊησ ἰο 2 ΟἾγ. χσχχν. 8, αἴου {π6 δυ1]4- 
ἵῃσ οὗὨἨ 186 ἰδρ]θ {ποθ γγὰ8 πὸ ίαβϑας (Ὀγ46}}) ἀροπ {Π|6 
8::ου] 46 γ5 οὗ {π6 1,Θυ 68, 1.6.) θα. ομοθ {Π6 1βγδ6} 188 ροββοββοᾶ 
8 ἰϑιαρίθ ἴῃ π6 ρ]6οα οὔὁἩ {Π6 τηόνθα]θ βαποίιδιυ, [Β6Υ ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ 
τοαυϊγοα ἴο πλᾶῖκο ργου βίοῃ ἴοσ [Π6 σαυτγίπρ οὗ [88 βδογβά ἐπΐηρβ. 
Τ}ι6 βᾶτηθ γα 8. αἰβὸ ἃρρ!]θά πη Ναπι. ἷν. 19 5644. ἴο {Π6 οδγ- 
τίασο οὗἨ {π6 Ποῖ {πἰπρθ, (2.) 10 σουϊά [6 νΥῪ βίγδηρο 1 
ΟΠθμδηΐδῃ σοῦ ἀθβου θα 48 {Π6 1686 ̓  οὗἉ [Π6 βδοτβά βἰπρίηρ 
(88 ἢ ἷβ ἴῃ [Π6 ϑορίέμασίη νΘΥ 5101), βθαῖηρ {παὶ Ἡδιηδη, Αβδρἢ, 
δὰ ἘΠΠδπ ΓΘ Βρόκθῃ οὐ 88 {Ππ8 ἰϑδάθιβ οὗὨ [Π6 βἰπρίῃηρ δπά {Π6 
ταυβὶο, ποῖ ΟΠΪΥ ἰπ {π6 οπαρίον ὈοίΌΣΘ ὰ8 Ὀαΐ 1Ππ ἸΘῪ Ρββαρθ8 
θοβι46β, αηὰ Ομθπδηΐδἢ 8 ἤρου ον πιθηῤοηθα ἴῃ σοηποοίίοῃ τ ἢ 
μοί. ΤῈ 18 ουϊάθηῦ ἐπὶ [Π6 ΟὨ]Υ τϑᾶβϑοη Ἐν {π6 1, Χ Χ. γοξοστοά 
16 τυοχὰ ἴῃ τ ἴ8 ἰηβίαποθ ἐο {π6 βῖπρ Ἂρ οἵ [Π νοΐςϑ ἴῃ βἰμρίπρ, 
να5, {Ππ2ΐ τησιβῖὶς μδὰ ἐουιθά (π6 80] θοῦ οὗἨ [πΠ6 ῥγϑνϊουβ υϑύβθβ, 
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ἀπὰ {πὶ ἐδ δίπσθνδ ἀὺΘ δθυνγαυὰβ τηθηθ!οπθα (π υ. 27) αἰοησ 
πῖῖ απιπιαθδα. (8.) ΟἸΠΘΠδηΐΔἢ 18 ἀθβου θα ἴῃ οπᾶρ. χχνΐὶ. 39 
88 109 Βιροιϊηζοπάοῃς οὗ ἐΐό 1,ονϊΐοβ, ψ]Πο πὰ (0 αἰΐθπά ἴο οἱύ- 
τρανὰ αἴ΄αΐγδ, ἀπ ποτ οι ρ]ογθα α8 οὐυόγδθθν8 απὰ 7μᾶσε8. ΝΟῊ 
186 Τωονἱξοα, στο Ὑγογα βου 5 δηα ονουβθοῦϑ (2 ΟἾγ. χχχίν. 18 ; 
1 ΟἸγ. χχῖν. ὅ), σγϑοῦα αἰβεῖίποι ἔγοτη {16 βῃρουβ, ἃ ἃ ὮΘη66, ΒᾺρ- 
Ῥοβῖίπρ' [86 ΟΒδπδηΐδῃ {πο γθ βροκθη οὗ ἴο θ6 {Π| Β8Π16 38}, Ὑγ6 
σδῃποῦ ΡΟΒΒΙΒ]Υ ἱπηδρῖπο μΐπὶ [0 ἢᾶνα Ὀ6θῃ ἃ Ἰϑϑά ον οὗ ἐπ βίῃρθυβ. 
Βαΐ 1 18. ἃ νΘΥῪ Θοποθῖναῦ]θ (μην ἴμὲ τ Βθη {16 βαποίθανυ μδά 
Ὀθθη ρ]δςἝθά ἴῃ ἃ ρουηδπθηξ θυ ]άϊπρ, [Π6 ΟΥθυβθοῦβ δπά πάρθβ 
ταϊρις ΡῈ βεἰϑοίθα ἔγοπι δηιοηρ ἐΐθ 1,ον 68, ὙΠῸ πιά ργθυ]οΒΙΥ 
Ῥ6θῃ Δρροϊπέθα ἰο ΘΑΥΤΎ {86 ΠΟΙΥ τιΐϊηρβ (οἴ, 2 ΟἸγ. χχχν. 8 8344.). 
γε 5βου]ά ὑπθῃ ἴακα ΘῪ 88 {Π6 ἱπηρογίθοι οὗ Ἢ Ξξ- Ἴ». Βαΐ 
Ὑ6 616 ΠΑΡΪΥ 705 Ηρα ἴῃ ρσἰνίηρ ἴο {π6 Καὶ {π6 πιθαηίησ [ὁ 
1686}}) ΟΥ̓ ἱπβίγυοί ; πὰ Βῃουϊὰ ποὺ δχρϑοὶ ἰο ἢπά (89 ἱπβηϊξῖνα 
Δρϑοϊαϊθ ἴῃ {11|8. ρᾶβϑᾶσθ. Ἠθποθ, ουύθὴ ὙΠ μοὰΐ ΔΗΥ ἔαΥΓ ΟΣ 
Τοίθγθησθ (0 ἐπ 6 ΘομΘοῦομ, Ὑγ9 [86] ρουίθο  Υ τνασγδηϊθα ἴῃ οὶν- 
ἱπρ [π6 ρυθίδγθῃοο (0 118 Ἔχρ δηδίίοη, νυ] ἢ. 18 οἰ ΘΑ ΥΪΥ Δ Π|18810]9, 
ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ΠΘη 9 οοηβ᾽ 46 [86 ἔτϑαπθηὺ ᾿πίθγοηδηρθ οὗ ϑαπιδοῖ 
Δα δἷη. Μογβϑονϑσ, ποὶ ἃ ἴδ᾽τν Μ55. ἀπά οπβϑ δἀϊίοῃ οὗ ἐμ 
ΒΙ101Ὶ6 μᾶνϑ {πὸ σϑδαϊηρ ν οὐὁἡ ἡ)».---ἼὯν ἠδ τσαϑ οἴουον, πὰ 

γν6}1- πιο οα δοοουηΐ οὗ 18 Κπον]θᾶρθ Ὁ ἐη9 ἀἰβομασρα οὗ 
[Π6 ἀπεῖο8 οὗ μἷ8. οἹῇῆςθ. ἿΞ ΘθΆογ Ϊγ ἀδποίοβ ἃ Κπον]βάρα οὗ 

τηυβῖο (ομᾶρ. χχν. 7; 2 ΟἸγ. χχχῖν. 12), αὶ 10 18 α͵8ο υιβρὰ ἴῃ ἃ 
αἰ ογθης βθη86 ἤθη ἀρρ] 164 ἰο Τμον 68 ἴῃ 2 ΟἿν. χχχυ. 8, δπᾶ ἴο 
ΟΥΠΟΣ τθῃ οὗ 511}} 'ῃ 1 ΟἾγ, χχνὶ. δ. ΤῊ γοπάουηϊηρ πο το 
ΡΙΌΡΟΒΘ 18 [818 : απά Ο)θπαηπίαϊ,, ἐἶι6 ργΐποθ οΥ ἐδ 7,ουΐξθ8 οὐόν ἐΐ6 
δυωγάση ([Β6 Ῥγβροβιϊίομ δέ τηᾶὺ Ὅ8 ΘαβιΥ Θχραἰπϑά Ποσα {86 
ποίϊοῃ οὗ γτυ]ηρ ον Ἰοαάίηρ οοπίαϊποά ἴῃ ἐπ6 βυιθβίδηθνο 3») ἤδ 
ἰρά {6 διιγάθη, 0» ἢ τραϑ8 εἰ θα, 86. ἵπι {[π8 συιβίοτηβ ψ ΠΟ 10 νγαβ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴ0 ΟὈΒΘΙνΘ ἴῃ [ῃ6 σαγτίαρθ οὗ [πΠ6 ΠΟΙῪ {πΐηρβ,---Ὗ.. 28. 
“Βενοοϊιϊαθ, απὰ Εἰβαπαΐ τὐόγο ἀοονβθορθνδ 97 ἐδ)6 αγῖ, ἃ5. γγ68}1} 85 
Οὐδοά-οἄάοπῃ δῃά «681 (νν. 18, 24) ; {μ6 0 Ῥγ ΡΥ υγϑπὲ ἰτηπη6- 
ἀϊαίθὶν θϑίογθ ἐῃ8 αὐ Ὑ τ ὉΠ6Ὶ αἰλοπάδμπίθ, τ 1188 6π6 Ἰλίου 
ὙΠ ἢ {πον αἰξοηἀδπίβ Ὀσοιρηξ Ἂρ {Π6 τθ8.--, 24. Λιρίλαποοὶ 
ΔΡΡΑΓΘΒΕΙ͂Υ {110 ΔΈ Π6 οὗἉ Βοιηδίδῃ ; ομδρ. χχίν. θ.---ϑοπαϊαῖ νἱά. 
ΟΒδρ. χυὶΐ. θ.--- 6 ογάθυ. οὗ [86 Ῥγοοθββίοη γγα8 88 [Ὁ]]οΥΒ : (1), 
186 Β' ΠΡΘΥΒ ἱπ ἔΠΓΘ6 ΘΟΙΏΡΔΗΐ68, νυν. 19---21 : (2), ΟΠθηδηΐδῃ ἐμ6 
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Ῥτΐησθ οὗ {Π9 1,μϑνίτθδ, ν. 22 ; (8), ὑνγο ἀοογκϑορϑιβ (τ]6 ἢ} ἘΠοὶν 
αἰἰθη δη 8), ν. 28 ; (4), ἐπ6 ῥγἱθβδίβ ψ τ ἐσιιηηροϑίβ ἸὨτηθά ίο Υ 
Βαίοσθ {π6 αὐ; ᾿δβ!υ (8), ὑνο ἀοουκοθρϑῦβ (σι ἐμοὶν αἰίθαη- 
ἀδηΐ5), ν. 24. 

Υ. 25 ἴο οδαρ. χνὶ. ὃ (οἴ. 2 ὅ8πι. νἱ. 12----19).---ἁΨ, 25, ΤῊΘ 
ΘΟΥ ϑρομαϊηρ οσάβ ἴῃ 2 βδιη. υἱ. 12 ἃγὸ [μ080 : ἐΐθη Ζραυΐά τυϑπὲ 
απ δγοισ]ιέ αι ἐδ  αγᾷ οΥΓ Οοα βόπι ἐδι6 ἤουιδε 90; Οὐθά-θάοινη ἵπίρ 
ἐλι6 οἱέν οΓ Τραυϊά εοὐμἦ, σἰαάπθεδ. Ἰηβίοδα οἵ Τλαν]ὰ δἴοῃθ, (89 
οἰάθυβ οὐ 1βγδ9] δῃᾶ {π6 ρσΐμοθβ οὗ ὑπ ἐποιβδῃβ ἃγο τηθηςοποᾶ 
ΒότΘ ἴῃ δοοογάδμοθ τΠῺ ν. 8 δῃὰ ομδρ. χἰϊ,. 1; δηὰ ἱπβίθαά οἵ 

1μ6 αγὰῷ ο77 Θοα ἴϊ ἰ8 641164 {π6 αν ο77 ἐδι6 οουθπαπὲ οΥ «7εδουαῖ, 85 
ἴῃ νν. 26, 28, 29. ΤῊΘ παιτδίϊνο, σι ῃοἢ} ργοοθθάβ ψ]ποὰῦ τηἰθυ- 
τυρᾶοπ ἴπ ϑαιημοὶ, 15 μ6γο δοπεϊηθα ἴον {Π6 Ἰοηρ Ῥαυθα θβῖ8, 
Δηα (1:6 σοῃπθοίίοῃ 15 ἰΟΟΒ6}γ Θβίδ Ὁ] ἰ8ιθὰ Ὀγ ἐμ6 ψογά Ἴγ 7} ; ὑπὰϑ 
4130 ἴον. {μ6 οἰδῖιβο “ δηὰ Βα γοπῃέὲΨ΄ . . . {ΠΏ ἸΟΥ, {π6 70 
ὙγᾺ8 ΤΙΘΟΘΒΒΑΙΡΙΥ Βα βελλαὐθα ἐπ 6 ΟΠ ΡῸΓ οἸαθδο, “ ἐξ τραϑ 1)αυϊά απάᾶ 
ἐλ οἴον8 οΥ Ιϑγαϑὶ . . . ὡἷἦο μεπὲ . . . ευἱϊῇ σίαάηρε8." 
-Υ͂. 26. Το δοοουπὲ ρίνϑῃ ἴῃ {18 γϑῦβα αἰ 8.8 τη ἐπᾶὺ 60Ὲ- 
ἰαϊηθα ἴπ 2 ὅδ. νυἱ, Αοοογάϊπρ ἴο ἐῃ8 νϑῦβθ Ὀθίοσθ π|8, {89 
ΒΔΟΙΗο685. ΘΓ οἴἶθγοά Ῥϑοδῦθο αοα Βορρᾶ (μ6 1ωονὶϊθθ, τ βο 
θΔττῖθα [86 ΔΥΚ οὗ {π6 οονοηδηΐ, ἴ.6.,) Ὀδοδυβο αοά Παά ροτταϊ θα 
ἴβοῖα ὅο οοπεέϊπαθ ΠΘΔΡ ΗΐΒ βαποίιϑ᾽Υ, ΘΠ ΘΥ̓ΘΩ ἴο ΟΑΓΥῪ ἰδ ροῦ 
Τποὲν Βῃου]άοτβ, στμοῦὶ ἐμον βαβδυιηρ' [Π6 βδιὴθ ἔαΐθ 88 {7ΖΖζα 
(βαρ. χἰϊ. 10) ; ἀπά {π6 πιϑδηΐηρ; ΘΥ ἀΘ ΠΕ 18, ἐπα ἱμπαυιθαϊαίο! Υ 
δῇον {86 δῖκ μαὰ βεθὴ θά ρ “ἐλεν οὔγογοά ϑθυθπ οαθη, απ 
ϑουθη γαηι8. Βαΐ, δοοογάϊησ ἴο 2 ὅϑδμι. νἱ.» δβῖϑι ἐπ ἃγκκ Π8ά 
ΤΟΥ͂Θ δἷὶχ ρϑοθβ ἔουτγαγά, Πανὶ ἃ οἴογθά δῃ οχ δῃὰ ἃ [δε] ρ΄, [ῸΣ 
[μογ8 'β πὸ σϑαβοῃ ἰὸ ἰηΐογργοί [Π8 ὑγογ 8 48 τηθαπίησ (μα 8 ΟΧ 
Δ αὶ [ἰζεπϑα οδἱβ σοῦ βδου βοθα ΘνθΥῪ βὶσ ρϑοθβ ({Π8 βϑϑρίιδ- 
Εἰμὶ οἰβαυὶγ τθϑβ βαυθῃ), δ ἐΠοαρ {μ18 18 {π6 Ἔχρίαπαίίοη ΜΕ ΐο ἢ 
ταοβὲ σοματηθηὐδέοχϑ ρῖνθ ἴο {Π6 ραββᾶρθ. ΤῈ αἰ δγοποθ Ὀϑίνγαθῃ 
[86 ἔτγο δοοουιηίβ 15 ἐμοχθίοσθ τοῦ νον στϑδί, πὰ Ὀοίμ οὗ [Άθεὰ 
ἸῺΔῪ ὍΘ ΤΟυπΔθα ἀροπ (Π6 βᾶπιθ οτἱὶρί μα] τϑοογά, 88 ἐμ6 Ὺ ΒΟ 
ἰγοαὶ οὗ βου ῆορδ, τ ΒΙΟΒ τ ρα οβαγθα ᾿τητηθα δον αἴλον {Π6 11ἢ- 
ἵπρ' οὗ {π0 ἀγκὶ οὐ δἴνοσ ἰὲ μα τοονοά βουύθῃ ρᾶςθβ ἔυνναγάβ, απ 
[6 παι ΌΘΓ Βθυθῃ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {π6 ΒΟΟΚ οἵ ΟΠ χοη 668 88 [μ6 πυϊῃ- 
ῬῈν οὗἁ απΐπη8}8 βαουβοσα. 

(Κρὶζ ἄοεβ ποῖ δάορί 186. βᾶπηθ τηϑίμοᾷ οὔ τεοοποῖ]πρ' [Π6 ἔνο 
ϑοοομηΐδ. . Ηθ 5808: “ {86 ἔνγο ρᾷββα 68 τοδί ἴο αἰ γοπὶ βδουὶ" 

ΥΟΙ,. 11. ᾳ 
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ἤςθ8, 85. Οὐγοίδιιδ, ΟἸενίσιιδ, δια οἴμθτβ μᾶνθ δἰγεδὰν οὐρβογνόά; 
ἈΑορογάϊηρ ἰο 2 βαπι. νἱ. 18 δὴ οΧ δπά ἃ ἤδλιϊθὰ βῆβθθρ νγϑῖϑ 
οβδυβά ἀυσίηρ [Π6 ρῥγοσθββίοη, θη 1116 Ὀθδσοῦβ οὗ {Π6 τὰκ δὰ 
Ἰηογϑὰ βἷχ ρᾶρθβ ἔόγννασα ; οἷἱ {86 οἵμον μαηᾶ, δοοογάϊηρ ἴὸ 1 
σιν. χν. 20, ἔθ 1,ονιοβ οἴδγθα βουϑθῃ ὈΌ]]ΟΟ ΚΒ δηᾷ βαυθη γαπιβ 
δίνουν [86 ἀὐὶς μδὰ Ὀθθῃ βαίθὶυ Ὀγοιρηῦ ἰο [μ6 ρ]δοθ ᾿πέθῃθα ἴοσ 
10, [μα 18, αἴτοσ [Π6 Ῥγοοθββίοῃι γγὰ8 ΟΥ̓́Θ, 88 ἰδ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βίαϊοά 
μαι “ αοἀ μά λείρεα ἴμο 1,ονῖϊεβ γιὸ θόοσθ [Πῃ8 αὐ" Ηδθποθ 
1Π9 ἔννο δοοουηίβ 40 πού Θχοϊα 46 ϑαοῖ Οὐ μοΥ, Ὀαΐ ἀγθ Βαρρ]θιμθη- 
ΤΑΥῪ ΤΠ ΟΏ6 ἴο ἴδ οἶΒοσ. γι πϑϑά ποὶ Ὀ6 ἀπιαζϑά αἱ {π στοϑέ 
ΠΌΠΩΒΟΥ οὗ Δη1Π|8]5 βίη, [ῸὉΓ, δοοογάϊμηρ ἰο 2 ὅδιη. νἱ. 19, ἃ ἴϑαϑὲ 
"88 ρίνϑῃ ΤῸ Π| {Π|088 ΒΟΥ 668 ἴο [86 016 Οὔ 6 ρθορὶβ, γ]ιο μαὰ 
ΔβΒϑι δ] ἃ ἴπ στθαΐ ογονσάβ. ΝΟ οδπ 8ηγ οδ)οοϊοῃ ἰο 2 δι. 
νἱ. 18 Ὀ6 ΤἸουπάσθα ρου (δ6 ἔδοι (μαΐ (π6 ργοοθββίοιι υγου ἃ μαναὰ 
Ὀθθη ἰπέογγαρίοα ἴοο πιμοῖ ὈΥ [π9 οβγίηρ οἵ βου βοθβ ἜΥ̓ΘΓῪ 81Χ 
ῬδοΘ68, ἴον 1Ὁ 156 ποῖ βαϊὰ μὲ [Π6 ῬθδγοσΒ αἰ νσαγβ βίοοά 5:}}} συ ῃ}}6 
ἴμ6 βδοσιῆςοθ νοῦ οὔοσθά. Απά 1 ἰδ τηοβί. ργσοῦδθ]9 {πᾶὲ ρυθϑίθ 
ὙΓΟΓΘ δία] οπ6ἀ αὐ ΓΟρΡΌΪΑΡ ἱπίογναἱβ [Ὠγοῦρποαύ [π6 οηξγθ αἰβίδμοθ 
το οἤδυοά βδου!ῆσθβ θη ἴΠπ6 ἃ. ραββϑά Ὁγ, πιπουΐ ἑπίθγίοιο 
ἱῃρ ὙΠ} [86 δἄναποο οὗ {π6 ργοοθββίοῃ ἰ[8618.) 

Υ͂. 21. υν [86 ρροῦ ραγπιθπὶ σοστὶ ΕΥ̓͂ [πι Εἰρῖμον οἰ ββθβ 
ονοῦ [Π6 Ομέἑοποίλ (2 ὅαπι. χὶ!!. 18)--- Ὁ. ΦΌΣΤΙ ΜΌΌΣΙ ἼΣΙ 
[8 ὈΘΘΠ ΒρΡροβθά ἰο τωϑᾶπ ἐδ ργΐμοθ (απ βυρρὶ γίπρ ἃ βοοοπά 
Ὕ) παπιεῖν (δὲ ρτΐποο οὗ 16 Μαδϑα απὰ ἐΐι6 δίπφοτδ, 80 ἴμαὶ υαῦ 

ποῦ] πανθ ἰο 6 Βαρρ!ϊοὰ Ὀείογτα ἔδια Ἰαβδὲ γοσά, οὐ "ὙὮ}} βαρρ! οὰ 
8 Βοοοηα {{π|6 ὙΠ [Π6 τηϑδηΐηρ : παπιοῖῃ ἐδ ρτίποο ο {ι6 δίπισεγϑ. 
Βαΐ 16 ἰβ ουϊἀδθπῦ ἐμὲ βιοι δα ἴοπβ ἴο (μ6 ἑοχὲ ΓΘ πα π1851]9. 
Ὑγ οοπ]θοΐαγα ταῖμοσ ἐμαὶ ἘΒΕΓΘ 18 8Π ΕΥΤῸΓ 'π [Π6 Ἰοχέ, ΔΙ ΠΟυρΡἢ 
[86 ἐγδηῃβιαΐοσβ οὗ [π6 θαυ ]θϑὲ γογβίουβ μα ὑπ ἰοχὶ θϑίοσα ἔμ θτὰ 
ἴῃ 118 ῥγϑβϑηΐ ἔοστη, ἴον {Π6 ϑορίμασίπέ τοδά8, ὁ ἄρχων τῶν ὠδῶν 
τῶν ἀδόντων, [π6 Ὑγμϊραίθ, ργΐποορδ ργορλοίδαθ ἱπίον οαπέονθ8, πὰ 
116 ϑυγίασ ἀἴοπϑ οοῃίδίηβ η0 ἔγϑοθ οὗ [π686 ὑγογά8. [π 2 δίῃ. νἱ. 
ἱπβιϑδὰ οὔἉ {6 οἴδυιδο βΌτα “ἐ απὰ Παυϊα᾽ ἰο “ἐλο αδδα (πὶ1}}) ἐλά 
δίηρον8᾽ σ6 πᾶ {Π6 υγογά8 απά Παυϊά ἀαποθᾶ εοἱδῖ, αἷΐ ἢιἐ8 πιέρδέ 
δεΐονε «]ολουαῖ, ἀτιὰ 8. συργἶβὲ τϑταθηοσίηρ' [86 Τοίβυθποο δἰ γθϑαῦ 
ταϑθ ἴῃ [89 νϑσβο ἴο Πανὶ Β ἄγθββ τηὶρς θδβῖν τυτῖτο ἰσ. Ἴο. ἴοσ 
ὉΘΊΘΌ» δπ4 ἤοπὰ ἐμ 16 ρ Ὁ] οὔ {π6 οτἱρίπαὶ βοὲ ἄονσιι συυ 
γ ἴοσ γν 53 88. ἃ Ἵοοη᾽θοίατα! τοαάϊπρ. ΤῈ [δοὶ {παὲ ἐμ6 
ΘΑΥΘΓΒ οὐ {Π|07 ΑΥΚ, ἘΠ}6. βἴπρϑιβ. δηαἃ ΟΠ ΘΠδηΐ8} ἀτὸ πιθηοπϑὰ 
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δοησ υῖδῃ Πᾶνα ΠΙΔΥ ΘΑΒΙΪΥ ὃ6 Οχρ]αἰπθὰ ἔγοπι [μ6 ῥγουϊουβ 
γογ868, Βαΐ λαηπιηιαθϑδα ἮΔΒ τηοϑὺ ὈΓΟΌΔΌΙΪΥ οταρὲ ἱπίο ἴπ6 ἰοχὶ 
ἔτοτα ν. 22, μὰ “ἐ ἐξ 8ἴηιφον δ᾽ ̓Ὠγοαρὴ δὴ ἀπἰ θη οηδὶ σοροίὶ- 
(ἰθπ. Αἱ Δηὴγ ταίθ {π9 ἰοχί ἰ8β πού οὗ βιιοῖ ἃ παΐυσο {μδῦ 189 
)υχιίαροβίθοη οὗἉ λανιηιαδδα ἀπ “6 ἐΐ6 δἴπ ον 8" σδῃ τγϑυγαμπί ὉΒ πὶ 
ἱπίθυσίπρ ὑπαῦ [πΠ6 ουβοῦσο ψογὰ λαπιπιαθδα νγὰ8 δθά ἰο ἀδηοΐθ 
λό δίπσονβ." Τὸ οομο]ααίηρ νου 8. “ απα Παυϊά τρογὸ α ἰΐποπ 
δῃιουϊάον-σαγηιοπέ" ((δ6 ἄγθββ οὗ [86 ῥγίθδίθ, 1 ϑΐαμιν. χχὶϊ. 18) 
ΟΟΟῸΣ ἴῃ ΔἸπιοδβὲ ΘΧΘΟΙΪΥ {Π6 βαπιθ ἔστω ἴῃ 2 ϑδιη. νἱ. ΕἸΆΥΠΟΣ 
ΘΣΡΟΒΙΓΟΥΒ Π)ΑΥ͂Θ ΔΒϑ:ιπ|64, 48 {116 Β᾽πιρ]οδὲ Ἔχρί δπδίϊου οἵ [Π9 γϑυβθ 
Βοίοσθ π8, ἐμαὶ Πᾶνα νοσα ἃ ᾿πθὴ Βῃου] ἀο-ραγπιθηῦ (ἃ σᾶρ6 Οὗ 
8}|8..0}]} οὐδ {16 ἄγθββ οὗ ὑγββαβ. ζήουθ»8 ἰβ οὗ ορίπίοῃ {πὲ {}|6 
ἰβέογίαπ μαὰ ἔνγο δοοουπίβ δοξογτθ ᾿ΐπι, ἐπ6 οη6 οὗἉ ν]ο τ ρτθ- 
βοῃίοά Πᾶνα 88 δοσοιηρϑηγίηρ ἔμ 6 ργοοθϑβίομ οἱοι μα ἱπ ἃ ἀγθβ8 
οὔ Ὀγββὰ8, τ 119 [86 ΟΥΠΘΥ ΠΊΘΓΟΙΥ τηθϑη!οηθά [Π6 5ΒΠο.] ἀο -ραγπιθηΐ 
οὔ ἥποη, ἀπά {πᾶξ ἢ6 δἀορίοα θοΓα δοοουπίθβ. Υἦ ὁ οαπποῖ Βα Ῥβοσῖθθ 
ἴο Βασἷι ΟΡΙΠΙΟΠΒ, Βῖποθ {Π6 ΗΘ γον οὗ ἔπ ὑγογὰβ “( ο]οιμοά ὙΠῈ ἃ 

ΤῸ ΟὗἨ ὈΥΒΒαΒ᾽ 80 ΟἰΟΒΟΙΥ͂ ΤΘ86 ΠῚ} 68 ἐμαὶ οὗ ἔπ οχργθϑβίοῃ 
“ἀαπορά τι 4}1 15 τῖρας" (2 ὅδπι. υἱ.}, 88 ἴο ἱπαϊσαίθ ποί ἀν 
[ογϑηΐ δοσομηΐβ, Ὀπὺ ἐπ 6 βαηη8 οὐὔἱρίηδὶ ἰοχί. Υ. 28. αἴνθη στ 
δτοαίον ὈΓΘΥΠῪ ἴῃ 2 ὅπ. υἱ. 1ὅ. ΤῊΘ ἔᾺ]116ν ἀθίδῖ]8 ἴῃ [ῃ6 νϑύβα 
θθίογθ τι8 τοίδσ θδοὶς ἰο γυ. 19---21, Ἡγιδ σγπιδαΐδ δοιπάϊηρ ἰοιάϊῳ ; 
(80 νψγογἀβ δζα βεραγαίθα ὈῪ {π6 δοσθῃίβ, δαὶ δοοογάϊηρ ἴο γ. 19 
δῃα οἰρΡ. χυΐ. ὅ, [ΠΥ ἃγθ θυ! ἀθηθυ οοπποοίθα ἰοροῖμον. Υ. 29. 
Ἰπρίοδά οὗἉ  ἀαποίης ἀπά ρίαψίηρ, ἴμ6 τοδαΐϊπρ' ἴῃ ϑΘϑπιμαὶ ἰβ ἰϑαρὶπρ' 
δηθὰ ἀαποῖίηρ. [ὲ 8 σόσίιγ οὗἉ ποίῖοϑ ἐμαῦ π9 Ηἰϑέουῖδῃ ἴῃ τηθη- 
Ποπίησ ΜΊομαΙ, ον! ἀθπεν γοίθσβ ἰοὸ [μ9 δοοοχηΐ οοπίαϊποά ἴῃ 2 
ὅδ. νἱ, 20 ---28, ἐπουρὶ ἢθ ομΐίβ ἔθ ἱποίάθπε ἐμθσθ παγταιθα 
(866 οἰαρ. χνΐ. 48).---ΟἸδρ. χυΐ. 1 (οἴ. χν. 1). Τὸ ροϊηϊβ 'π 
τΒΙΟ Ἐ18 γοσϑθ δηὰ ἔπ [Ὁ] ονίηρ αἰ Σ ἴσοι 2 ὅδηι. υἱ. 17---- 
18 αἴθ ὙΘΙῪ ππὶπιροτγίϑηΐ.-- Ὁ ἄ068 ποῦ ΟΘΟΌΣ ΘΗΥΜΠΘΓΘ 650 
Θχοθρῦ ἴῃ 2 ϑϑιη. γἱ. [10 15 ποῖ Θαβύ ἴο ἀθίθυτηϊ πο τῖθ οον δ ΠΥ 
[80 πιοδηΐηρ οὗ {π6 ποτὰ (οἵ, Τδηῖι8) : [86 Ῥμωσαίθ το πάογβ {9 
ῬᾶΒΒδρΘ δὲ ραγέθηι αϑ8α6 οαγτῖθ διιδαίαθ, ἀτιὰ (μ9 ΒΑΡ Ϊπ8 δ͵80 
ππάἀογβίαπα ἐπ νγοσά 88 πιθαηΐηρ α ρογέϊοη, οΥ" πιθαΐ. 
Αὔον [86 νογά ΝΜ ὕμογθ ΦΌ]Πον8 ἃ βασί μον ἀθβογ ρθη οἴ 

[86 ἔδϑειν 88 ἀπᾶ οὗ [μ6 ογάθν οἵ σουβϑῃΐρ ἴο θ6 ρογίοσαιοά αἱ {{|θ 
᾿θιηρ]8 'ἴπ γαβαίθπι, ΤῊΪΒ ἀθβουρεϊοπ οχίθηαβ ἕτοπι νυ. 4 ἰο 48. 
ΤῸ 18 ΟὨΪΥ οαμά ἴῃ ἔἸι6 Βοοῖς οὔ ΟἸγοῃίοϊθθ, δῃα Ιου κβ τὼ 8 ἰοης 

ᾳ 
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φαγδηιιοβὶβ ἤθη σοϊηραγθα ὙΠ ἐπ ἰοχέ οἵὨ {6 ΒΟΟΚ οὗἉ βαπιῦοῖ 
ἴον 1 βοραταίοβ (μῃ6 οτὰ Α4 δόύδλα (ταπάογϑα ἥασσοη ἴῃ [6 ΕΠ ρ ἴθ. 
ψουβίοῃ, α φαΐ ὈΥ͂ (ἰ6βεῃ18--- ΤῈ.) ποτ [86 οἰαῦβα νι ἰςἢ Ἱπιπιο- 
αἰαίο!υ ἔΟ]]οννΒ 1Ὁ ἴῃ 2 ὅΐδπι. νἱ. 19 : “80 αἷϊ ἐἶι6. ροορίο ἀδρατίοά 
Εὐθ Ἢ ΟἿ6 {0 ἢϊδ ἤοιιδε, ατιά 7λαυϊά τοξμγηθα ἐο δϊ668 18 μοιδοιοία," 
ἀπά νγὸ πὰ {118 οἴδιιϑο σελ θὰ 1110 ναγιδύϊοι ἴπ γ ῦβ0 ἔω αἱ 
186 οἶοθα οὔ {π9 παυτδῖλνθ. 
., ΟΒιδρ. χυὶ. 4--86. Ὑν. 4---6. ὙΥΒΘη {86 ατὶς. οὗ 86 φογθηδηΐ 
μιδά Ὀθθη ρἰδοβά 1 1[8 ἐδ, [6 Ἰμον [68 Θηἰογθά προη ἐπ ῖγ ἀπίϊιο9 
Βεΐοτγα {6 αὐ, δοοοσάϊηρ ἰο Πα 48 ἱπβεστιοιίομβ.---. 4. νΟ; 
ΘΟΙΏΡΑΙΘ {π6 Βαρογβοσιρίίοῃ [0 {Π|0. ἔνγο ρ881π|8 χχχυθ!. δηἃ ΙΧΧ. 
Ῥ]ΊΟΓΘ {6 Ββαπιθ Ὑογα οοσαγδ. ΥὟ.. ὅ. «7εὶοὶ ᾽8 ς4}16 4 «7ααξίοϊ ἴῃ οἰαρ. 
χν. 18, ἀηὰ Α σίοὶ ἴῃ ομαρ. χν. 20. ΤῊΘ ἔοστη ἴῃ ὑΒΊοἢ 10. 18 τι εθη 
ΠΘΓΘ ΤῊΔΥ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΡῈ ἜΘχρί αἱπϑά, ὈΥ βυρροδίηρ ἐπαὲ [0 Θγδ οὔ (86 
ςορυἶϑὲ αηἀογοα ἰοὸ [Π6 πᾶπηθ υ7ολὶοί, τ ῖι ΟΟΟῸ ΓΒ ἱπιτη θά αίοὶν 
αἴουνγατάβ. [ἢ οδᾶρ. χν. 19---21] γγ μᾶγνθ ἃ ]18ὲ οὗ {86 τῆϑῃ σ80 
ΔΟσΟΙΩΡΔΙΪΘα [Π8 ἀτκ ἴο «“6γαβαίθι, θαϊ ἢ {πὸ γϑγβα8 ὈΘίΌσΘ τπι8 τὸ 
ΠᾶΥΘ ΤΔΘΓΟΙΥ ἐπ6 πᾶτηθ8 οὗἉἨ [βοϑθ ψῇι0 676 δρροϊηίαα [ο 560 ΓὙ6 
θείοσο ἴπ0 ἀτξκ. ὙΠΘΡῸ 15 ποίμϊῃρ βαγργίβίηρ, ὑμογϑίοσγθ, ἴῃ {86 
ἴδοι {μδὺ ΟὨ]Υ ἃ ρογίϊοη οὗἉ ἔμο86 Ῥσγθυϊο δ] παπιθᾶ ἂγθ τηϑηθοποὰ 
Βεῦθ.---νῊῪῷ᾽. 6. Βοπαΐαΐ, νγὰϑ ὁπ6 οὗ {π6 ῥγῖϑϑίβ βϑρόκϑῃ οὗ ἴῃ οἰιδρ. 
χν. 24, θὰ ζαλασίοϊ 18 ποὺ ποίίοοα {πθγο.---ῦν. 7---856. ΒΥ αν 8 
ἀϊγθοιοη8. Αϑαρῃ δηὰ [8 Ὀγθίμσθη Ἰοϊποᾶ ἴῃ βἰπρίηρ' ἃ ῥρβαΐπι οἵ 
Ῥγαΐβθ, τυ ΒΙΟἢ 18 σίνθη 6 γ6.---ἾὟ. 7. Οη ἐδλαὲ ἄαν ]αὐϊά σοπιρι θά 
ἤνδὲ ἰο Αϑαρλ απὰ ᾿ὲδ δγοίζνθη ἰο ἐπαπξ “εϊουαῆ. ΤῊΘ᾽ πογάβϑ 

ὙΞ ἸᾺ5 816 βοραγαὶθαὰ ἤοτὰ Θδοῖ ΟἴΠΟΡ ΟΥ̓ ΒΟΥΘΙΆΙ] ἱπίοσυθα- 

ἱῃρ' ποσα8, θα {Π6Υ̓ τηπβὺ θ6 ἴα Κοπ ἱοροίμοῦ δηα οχρ] δἰ πϑα ἴῃ {Ππὸ 
181}8] τγ8Υ, Ν]Ζ.,) ἐ0 σοπιηιυῖϊὲ ἐ0 ΔΏΥ ΟἿ, Βίῃ66 ἢ ΘΧΡΓΘΒΒ 1  μ 0 
οὗ ν. 4 15 ἰο ἸΔΥ βέγϑβϑ ἅροῃ ἴδιο ἔδοϊ, [μαῦ Αβαρὴ οπίθγθα [Ὁ {πὸ 
Πχβὲ δηγ6 προη ἔπ ἀπ.1688 αββὶστιθα Ὠΐτη οἡ [Π6 νΕΥῪ ἀαΥ, ἡ πο 
186 ἀτκ γὰβ ὑγουρῆξ ἰο «6ΓΌΒΑ]6πι.--- "δ νδέ; Ὀϑοδαβο {Π6 ογάθν οἵ 
ΜΟΥΒΗΪΡ ἀρροϊηἰοα Ὀγ Πανὶ ἃ νγᾶϑ {μθη ουβοσνϑα ἔοσ 86 ἢγβὺ ὕπιθ. 
----Ο͵ἼΤ 6 ρβαϊτι οοπίαϊποά ἰῃ γν. 8---86. οοηϑἶδίβ οὗ 5, ον. 1---ἰἰὅ, 
κον].) ον], 1, δηά ονὶ, 47, 48. Οἱ {Π|᾿ τοί δθοη οἵ {116 ῥβαϊπι. 
ΒΘίΌγΘ π8 ἴο ἐδθ σΟΥΤΕΒρΡΟΠαΐπρ᾽ Ραββαρθδ 'π {πὸ ΒΟΟΚ οὗ Ῥβ8]1|5, 
τ) 88|4}1 ΡῈ Ὀοιτεῦ δΌ]θ ἴο βρϑδῖ αἴζον ποιϊοϊηρ {Π6 ροϊπίβ 1 τ ΒῖῸΒ 
πον ἀΠογ.----Ὕ  βθβ 8--- 11 ἀγο ἑοαπα πῃ 8. ον. 1---4 ἴῃ ῬΓΘΟΙ βοΙΥ' 
108 ΒΆ16 ΟΣ 88 Π6τθ. --Ὗ]. 12. ἡ) [ὍΣ Ὑ1 8. ον. ὅ.---ΥΑΥ͂. 18, 
711 εθρἃ ὁ Ιεναεῖ.; Ῥ5. ον. ὃ, ἐδ δορὰ οΓ Αὐγαλᾶπι. ΤῊΘ. τολά- 
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ἱπρ ἴῃ ὅπ ΟἸΟὨ 1668. 15 {Π6 Ὀοιίον οὗ ἐπ6 ὕνγο ου δοοοιηὶ οὗ ἐπ 9 
ΡΆΓΆ16]15:η.---Ὑ. 15...86 ψὸ πιϊπάξωΐ; Ῥ5. ον. 8, ἀδ λαίδ' νοπιόηι- 
δονθά, τ1μι Ἰαϊίου 18 Ῥυθέθυβ]θ θόοασβο οὗ ἴπ0 ρογίβου μοὶ [0]- 
Ἰονγβ “ὁ ἀφ λαίὴ, σοηιπιαπθά, π-πρποῦ: {Π6 ΒΟΙΣ ογ΄ ΟΟΟῸΓΒ ἴπ 

Ῥ5, ον. 9 ριον ΜΈΝ γα “ἰὼ τηθϑὺ ὙΠ ἴῃ ϑθγθση, χχχὶ!, 20 

Δη4 Ατηοβ νἱΐ. 9.--Υ͂. 18. 75 ῬΞβ. ον. 11, ΝΤΝ: .--Υ͂. 19. 

τὐ]όη ψ6 τοόγ6; Ῥ8. ον. 12, ὡλόη ἐόν τσονθ. ὙΠῸ {πἰγὰ ῥογβοη 
ΒΌΠΙΧ ΤΩΔΥ͂ ΘΔ5}}Υ Πᾶγθ ἔδει ΔΙ ογϑα ̓πέο ἐπ βθοοπᾶ οἢ δοοοπηῦ οὗ 
ἔλθ ὁσσῦσγθμοθ οὐ {86 βθοοπά ἴῃ νυ. 18.---, 30. 4 πᾶ ὕγοπι οπθ ᾿ 
δἰαράοπι; [π6 ναῦ 8 οτηϊίοα ἴῃ Ῥ8. ον.---ῬὟ. 21. ἘῸΣ τὴ γν6 
δηὰ γὴν, ἴῃ ῬΆ. ογ.--Ὗ, 22. 220 πὶν Ῥγορλιοίβ πο ἔαγηι; ἴῃ ῬΒ. 
ον, 6 Παγθ ἰαηιθα ἰπϑιθδᾷ οὗ δοίΐ.----, 28. ΤΏ ὕντο οἰδῦβοβ οὗ 
{πῷ γοσβο ἀγα ἰὈυπᾶ ἴῃ Ἐ58. χου!. 1, 2, στε ἔνγο οὐϊιουϑ Ἡ ΒΙΟὮ ἀΓΘ 
ποῦ ρίνθῃ ἴθγθ. ὕγοηι ἄαψ ἰο ἄαψ; 1.18 ῥβαΐτη δα8 ἰαπιθά ᾿πβίθδά 
οἔ εἰ.---Ψ, 24. ὙΠΔ5-ὩΝ ; Ὑποὺῖ ς ἴῃ ῬΒ. χονὶ. 8.-τΊ. 2. 
ΗΣ αἶδο ἐξ ἐὸ δὰ ζϑαγθά ; {Π6 υαῦ 15 οταϊ {64 ἴπ [Π6 ρ541τη.---ὟὙ 27. 
διγθησί, απὰ σἰαάπο88 αγὸ ἴηι ρίασσ; ῬΒ. χονὶ. θ, “ ϑίγεπσίς ἀπά 
δεαμίῳ αν ἴηι ἢΐδ ϑαποίμανψ. Τὴδ σγογά ῊΠ (ΘΟ Δ41Π685) Ὑ ΠΙΘἢ 
β ὙΟΣΥ͂ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴῃ ΑΥ̓ΔΙΏΔΘΔΠ, ΟΠΪΥ͂ ΟΟΟΌΓΒ ὑνρῖοθ 'π [ῃ6 ΟἹά 198- 
ἰατηθηΐ, ἢογθ δηα Νϑδοίη. νἱ]]. 10.---Ὗ, 29. “ἐδοηιθ δοξονο ᾿ύηι ;" 
Ῥᾳ, χονΐ. 8, “ὁ οοηιὸ ἴγιέο ἢϊ8 οοιιγί8.) ὙΤΠ6 ΤΏγθθ᾽ οἴδιβαβ ἴῃ {1118 
ΥΘΓΒΘ Δ’ ὙΘΙῪ ΓΟΙΠΔΥΚΔΌ]6, ἃ5 6 Βηα Ῥαΐ ἔνγο ΔΠΥ ὙΉΘΓΘ 656. 
ἴῃ 58. χονΐ. 9, [16 ὕνο οἴδιβεβ 29 (6) αῃά 830 (α) ἔογπι οπβ νβίββ. 
ΤῊΘ ΞΥματ  ὙΥ οὐ ἦμ6 γοσβθϑ μΒὰβ βθθμ ἀοβίζογοα ΒΥ ἔδ6 οπιϊβδίοῃ 
οὔ ΈΠ6 ἔἢχϑε οαυβα οὔ 8. χουΐ. 10, δε ὺ νϑσβθ 81 (α). [ἢ δοπβθ- 
ἤθοποθ οὗἁ {Π18 οπλβδίου ἔΠοΥΘ ὙῸΓΘ ΟΠΪΥ ἢνθ οἸδιιβ88 16 ἢ, δηά 
[με86 πᾶν βθθὴ διγδηρβά ἴῃ ἔσο γοῦβθβ. ΤῊΘ χηϊββίηρ οἴδιδβα 8 
Ἀβοσναγάβ σίνθη ἴῃ ν. 81 (6).---. 80. 1η Ῥ5. χονὶ. 10, (8 ψογὰβ 
τ ἐλαὲ ἐξ δδ᾽ ποὲ τιουθα" τὸ ΤΌ] ονσοα Ὀγ [Π| οἰαυδθ “16 8λαἶϊ "μάρο 
ἐλε ρεορῖε γἱρλιίοοιιδῖῃ ; ἃ οἴαθβθ ἐαῖκθῃ ποτὰ ῬΒ. ἴχ. 9 ἀπά χουῇ. 
9.--ΨὉ, 81 (6) νε δπὰ ἴῃ Ῥϑ. χονὶ. 10 (α). Τῇῆα ἱπιτοάαοίίοι οὗ 
[815 οἴδτιιββ οσδϑβίοῃβ ἀποῖθεῦ ομϑησθ Ϊπ 186 ἀἰνἰδίοη οἢ 116 ΘΓΒ68, 
δα ἃ βοραγδί ἴοι οΥὗὨἨ τλ6 σοογάϊπαῖθ τηθη 6 18.---Ὑ, 82. ΣΏΣΗ 
Ῥ, χονΐ. 12, ὙΠῸ [86 οἷά ἔοσπι οὔ 186 πογά ἡ ῖοῖ σαϊποά ουτ- 

ΤΘΠΟΥ͂ ἀραΐῃ ἴῃ ἃ Ἰαΐον δρ8.---Ὗ, 88. Τῇ ἐγδθ8 οὕ ἐλ ωοοᾶ, ῬΒ. 
ΧΟΥ]. αἰδ ἐλ6 ἔγθο8 οἱ ἐλ τυοοᾶ. Βείονο ἐδ Τιονά ; [π᾿ πιθηὶ ἰβ 
οπἰδα ἴῃ «ἔπ 6᾽ ῬβΑ]πὶ. ΤΠ βεοοπᾶ οἰδιι88 σου βροπβ ἴὸ ΠΕ 
ἢχβὲ οὔ Ῥβ. χονΐ. 18; [μ6 φοποϊαθίοῃ οἵ 1Π6 ρβαὶπι (χονΐ. 18 ὁ) 
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18 ογηἱ θα ἢθγ6.----Ὗ,84 οοσυγϑ ἴῃ Ῥ 8. ονΐ, ἴ δῃὰ ον]].1.--ὟῊ, 85---86 
ν6 πᾶ σ1}}} ὙΟΥῪ ἴδνν ναυϊδιϊοηβ ἰπ ῬΒ, ονὶ. 47, 48, τῃοτο νυ. 

86 ἴογπιβ ἐπ ἀοχοϊορῪ δὲ 116 οἷοβθ οὐ ἐπ8 Τϑασίῃ Ὀοοκ οὗ [16 
ῬβΑΪπηβ ; δυΐ 16 8 ψοΙΌΥ οὗἉὨ ποέϊοοϑ {πᾶὶ ᾿πβίθαα οἱ “ ἐσέ αἰϊ {6 

»εορῖε δαν Απιθη; ρταΐδο ψὸ “ζολουαῖι," πἘοΒ το πὰ ἴπ ῬΒ. οΥἱ. 
48, [Π6 ψγογὰβ 88. ὑπ6ὺ βίαπα ἤεσα 8.6, “' απὰ αἰϊ ἐδ ροορῖε βαϊά 
Απιθη, ἀπά ργαϊϑοά «“ελουαῖ.." ἴῃ {18 οἄδο {π6Ὺ ἔόσπι ρατί οὔ 0 
πᾶιταϊϊνο δηα ἀθβοσῖθθ {Π6 Ἰηδπποῦ ἴῃ σὨΐοῖ (Π6 Πἰατρίθα] οθγθ- 
ΤΩΟΩΥ͂ ἐογϊπαίοα : ἐΐδη (αἱ [Π6 σοποϊυδίοῃ οὗ [Π8 5βἰπρὶπρῚ αἰΐ ἐ6 
»εορίο βαἱά Απιθη ἀπά ργαϊδοά «)οουαῆ. ΤῺ ἱηῆμπμῖνο δὸῃ ἷβ 

ἴο Β6 τοραγάθά 88 ἃ οοπεϊπαϑίϊοι Ὁ (Π6 ρχονίουβ ἱπηρογαίῖνθ πῆ 
ταῦ οΟΉἩδΕ6Η. 
Υγ ὁ πανϑ ἐμ οο]]δοἰδά ἐοροίμον [ἢ 9 ροϊπίβ ἱπ σμῖοἢ οὐγ ἰοχὶ 

ἀἰθογβ τοι {Π6 Ῥβαϊπιβ, ἔοσ [μ6 ρυσροβθ οὔ ορίαϊπίπρ' [Π6 πιθϑῃ8 
οὗ τϑρι γἱπρ' ἰο {116 χαρϑιΐοη, τ μδὲ 8 [88 σοπηθοῦίοπ ᾿οίνγθθῃ [80 
ὈβΑΪπὰ Ὀθέοσθ α8 δὰ [π6 φοσγεβροηίηρ ρβββαραβ ἰῃ ἐμ6 ΒοῸΚ οἵ 
Ῥβα]πι8, απὰ βοΐνγθοῃ πο ἰοχὶ οὐ {π8 ΦΌσηο δηά ὑπαὶ οὗ [80 

Ἰαιῖον 
. 786 ἤγβὲ {πἰπρ σοι δἰέγαοίβ ΟἿΌΣ δἰζθῃίϊοη ἰ8 [06 ΤΔΠΠΟΡ 
ἴῃ ψΒῖο [86 αἰ τθηῦ βεοίίομβ οἵ [116 ρβα]πὶ ρίνϑῃ Βθγα ἃτϑ ἴσαπα 
βοδίζογθά δροὰὶ ἱπ {π6 ΒΟῸΟΚ οὗἉ Ῥβαβ]ηιβ.---ν. 8--22 ἕοστῃ [6 
ςοτατηθηοοιηθηΐ οὔ 5. ΟΥ̓. ; ἀπά {18 ρ881πὶ 18 80 σοπδίγιοίθα (Π8ὲ 
σογβθβ 10---1 δ, τοϊδίϊηρ ἴο {π6 ἰβίουυ οὔ ΑΡγδῆαπὶ, παίαγα!ῦ 
ΤΟααΐΓΟ, 88 ἃ σοπεἰπυδίΐοη, (86 Ὠἰβίοσυ οὔ ἀοοῦ Δπά οὔ {Π 1Βγα 6} 1068 
ἴῃ Εργρῇ ἴο {1Π6 {πι6 οὗ Μοβεβ, νυ οὶ 18 σίνθη ἴῃ ν. 16 β8)ᾳ. ΤῊ 
ςοπβίχιοιίοι οὗἉ [86 ῥβαῖπι 18. 88 ΦΌ]Π]ΟνγΒ : [β8γ86] 18 981164 προ ἰο 
ΡΓϑῖβα αοἀ ἀπά γϑιμθιη θοῦ {π6 πόοπά θυ] ποῖβ οὗ αοα (νν. 1-- 
7)» Ὑο μια8 ΑΙ νγγγβ Ὀθθὴ ταὶ πα [ἃ] οὗ [Π6 οογθπαηΐ ψἰο ἢ Π6 τηδάθ 
πὴ ΑΡταμδπὶ (νυν. 8, 9). ΤΏΘ Εἰβίουίοδὶ ργοοῦ, ἐπαῦ μ6 ᾿νὰ8 Ὀθθῃ 
ταϊΠ4{] οὔ [18 σονοπδηΐ, 15 ρίνθη ἴῃ ν. 10 δπὰ {π6 [0] ουσίῃ σ᾽ γθυβ68 
ἴῃ 8 φοπεϊπυουβ δηἀ Πατταοπίουβ ἀδβοχίρίϊοη οὔ ἔπ ἱποίἀθῃΐβ οοῃ- 
πϑοίθά νῖτ 110 ΘΑ Ὠἰβίοιγ οὔ 6 παίϊοπ. ΤᾺ. 10 15 6]ο56}Υ 
οοπηροίοα πίι ν᾿ 15, ἀπά 1 18 δὲ οὔο6 ἀρραγϑηΐ {παΐ γ. 15 15 ποῖ 
189 σοποΙ βίοι οὗ ἐπ: ρ8α]πι. Ηΐδποθ ([π6 ρβαὶτ), 88 γγ δνθ ἰὑ 
ΠΘΓΘ, ΠΟΙΟΥ͂ οἶναβ α8 ἴῃ συν. 16---292 {6 οοπιπιθποοιιθηΐ οὗ {{6 
Βἰβίοσί δὶ ργοοῦ, δπὰ ἔμϑῃ βυυιάάβη]ῦ ρᾶ8868 ἴο ἐμ:6 ψογὰβ 'π ῥγαῖθθ 
οὐ Φόβον, ψ μοι τὸ Βπά ἱπ Ῥβ. χουν. ΤῊΐβ ῥβαῖπι 8 αοίεἀ 
δπγϑ ἴῃ νυ. 38---88, ᾿Π ἴΠπ6 ὁσχοορείοῃ οὗ [86 ναγίαϊίοπβ ποιϊοοά 
δθονθ. ΤῊΘ ρον! ἀπά βρίτἰϑά οοτηπιθποθπιθπί οὗ Ῥβ. χοῦΐ. 



ΟΒΗΑΡΤΕΕ ΧΥῚΙ. 4---56. 241 

1. 2, 15 βοϊξοηθα ἀονῃ ὈΥ {πα οἰαϊδϑίοῃ οἱὐὨ ἔτγο οἰδιιβϑθθ, 88 ᾿ξ πὸ 
ἸΟΠΡῸΣ ἔστη {Π6 οοτμσηθποθιηθηξ ΠΘΙ ; ἀπ {Π6 Ἰ48ὲ οἰδαϑα οὗ [Π8 
18} νεσβθ, νῈ]ο ἢ ἴοσπιβ δὸ δἐπησ ἃ σοποϊμβίοη ἰο ῬΒ. ΧΟΥΪ.) 18 

δἰἶβο οπιϊεὐθά μοτθ, ἃ5 {π6 ῥββϑῖῃῃ ἀ068 ποῖ ὁπὰ δὲ νυν. 88. ΕἾΠΑ]]γΥ, 
ἘΠΟγΘ 816 ἀρρεπηάβά ἃ 8 ὉὙ ΤΟΣ νΘΥΈΘ8, σοπ δ᾽ πἰηρ᾽ ἃ ἔγοϑἢ Θχβοσν 
ταιϊϊοι ὁ ἰπδὴῖκ οὐ δηᾶ βεὸκ Ηἷβ αἰὰά. Οὗ ([θβθ, νυν. 88, 86 
ΟΟΟῸΓ αὐ (86 οπά οὗ ἃ ρῥβαῖπι (ον].), δηᾶὰ {818 ρβαϊπὶ σοιηπιθποθδ 
σῖι ν. 84. Το Ὠϊβίοσι αὶ] ποίῖοθ, ἡ Β]ΟὮ 18 ρ]οβά ἴῃ {πμ6 ΟἾγο- 

πλοῖθβ αὖ {86 ΘΟ οἰ πεΐοη οὐ [86 Ῥβδ]πι, νεθ Ηπά ἴῃ Ῥδβ. ον. 48 ; θαυ, 
Δ8 ῬἯ ᾶνθ ἰσθδαυ οὐβογνοά, ᾿Ἰηβέθδα οὐ “ ἂηὰ {Π6 ρθορὶβ 53814,᾽ 
186 χοδάϊηρ {Π6ΓῸ 18 “ Ἰοὺ {116 ρθορὶϑ βᾶγ."--- ϊἐσῖσ (Ῥ 86] πιϑῃ 2, ἢ. 
189 544.) ἀπάἀθανουτβ ἰο ῥσοόνθ παῦ [Π6 ρ881πὶ ὈοΌΓΘ ἃ5 18 ἴο ὃὉ6 
Τοραγάθα 88 ἴΠ6 οτἱρίηαὶ ποὶ ο]γ οὗ Ῥβ. ον.» θαΐ αἷβο οὗ 58. χονΐ., 
διηα ἐπαὲ ῬΒ. οχνὶ. 1, 41, 48, σγϑῖθ ἰδίκθῃ ἔγοπι {818 ρβαϊω. Βαΐ 
ἰτμουρ {Π6 ταϊδίΐοη οὗ ν. 86 ἕο δ. ονἱ. 48 ἀρρθδγβ ἴο ἔΆνου 
Ἐ8ὲ8 νἱδνν, γχ6 οδῃποῦ τορϑγα Ὁ 88 [Π6 σοσγϑοῖ 9πΠ6. ΕἿὟΓ 1 Ἀρρθδγβ 
ἴο τ ἱπάϊΒραί4 06 ἐπαῦ [π6 οοπιτιθποθπιθηΐ οὗ {116 Ηἰβίοχίοαὶ ῥγοοῦ 
οἵ 1Πι6 ῥγοροβιίοη, ἐπὶ (οα νγ88 τηϊπάβαὶ οὗ 8 οονθηδηΐ, σοὶ 
νγ6 δδνα 1 συ. 10 ---22, τγ88 οσί ρίΠ4}}Υ ἱπίθη θά ἰο 6 οδγσίθα οαἱ 
ἔπ {8:0 ΠιΒ ΠΟΙ, ἰπ τ ΠΟ τγο οί! Πηα ἴδ σοηεϊπαδά ἴῃ ΡΒ. ον. 
10--45. Απὰ ᾿ξ γουβοβ 8ὃ---22 ἀγα θυ ΔΘ ΠΕ] ΤΠΘΓΘΙΥ ἃ ρουίίοιῃ οὗ 
8 ἸΟΠΡῈΣ ρ5841π|, ἀθίδομοα ἔτοτῃ {Π6 τοβῖ, νγθ ἃγθ ἑοσοθὰ ἴο [86 οοῃ- 
οἰ αβίοῃ ἐμαῦ [Π6 στ] 1016 ῥβαΐμπι ἰβ ἃ οοἸ]θούΐοι οἵ βῃοι ρογιοπβ οὗ 
Θσῖβθηρ᾽ ρ581π|8, ψ ἢ οἷ Ὑγογθ ΘΓ σοι πο α ἰορϑίμοσ [ῸΣ ἃ ρατιϊ- 
οὐἶαν ρασροβθ. Ηθπῃοθ, δὺ {Π6 ὙΘΥῪ οαἰβοὺ, [86 Βαρροβίοη ἐπαὶ 
γγ6 μᾶνθ ἢθγ8 ἃ ρ88}1|, φοπῃηροβοά οὗ οχίγϑοίβ ἔτΌπὶ ρ881π|8 ὙΒΐ ἢ 
ὍΘΙ Μ06}} Κπονγῃ ἰοὸ ἴδ Ιβγα61168, Ἀρρθδσβ [0 18 Ἰηο 6 ΡῸ- 
ὈΑ0]6 (πὰ {86 ορϊπίομ, ἐαὶ “ὁ ἐμ6 δαῖμον οὗ [9 ΟἸἈγοηΐο]68, 
ὙΠ} στοαΐ οᾶγθ, δηἃ Βαυηρ ΥΘΟΟΌΓΒΘ ἰο ἔογοῖρι αἰ4, ρχοάαςρά ἃ 
Ῥβδ]πι, δάαρίθα [Ὁ δὴ δρθ {πᾶὶ τγᾶ8 Ἰοπρ' ροηθ γ᾽" (Πϊξεῖς Ρ. 
160). Απά νὙ τοραγά ἴο (86 σϑ᾽ δου Ὀθένγθθῃ ν. 86 δῃὰ Ἐβ. 
ον]. 48, γγὸ τησϑὲ θὰ ἰῃ τηϊπά ἐμπαῦ {86 ἔοατγί ὈΟΟΪ οἵἉἨ ρβδ]πὶω 
6 πα 5 ψῖ ῬΒ. οὐἹ., ἀπά ἐμαὶ ν. 48, ψ βίο πὸ ἀουδὲ οτἰρί πα! ]γ 
Τοστηθᾶ ραδτ οὗ [Π6 ρῥβαΐπι 1861. 18. αἷδοὸ {Π6 ἀοχοϊορυ στ τ Ποἢ 
186 ἔοασ  ῬΟΟΪΚΚ οοποϊα 68; δηὰ Σ ἴῃ Ῥ5. ᾿χχὶΐ. [86 δαῖμον οὗ [89 

ΔΟΧΟΪΟΡΥ͂ αἰΐοτβ [86 Ατωθῃ ἰπιβοὶξ, υμοσθαβ ἴῃ 8. ονὶ. 48 [Π9 
ῬΘΟΡΪΘ δθ ϑχβογίθα ἴο 88} Αυηθη, [8 ΠΊΔΥ ΑΥΐδο ἔγοπι 86 ἴδοι 
ἐπαῦ 186 Ἰαϊον ῥβαὶπὶ οὐὔἱρί πΆ}}Υ οοποϊαάοά τ} (Πθ ἱπ] αποίϊοιι τὰ 
ΒΥ Απιθῃη. Βαΐ, ἰπ ουζ Δοοουπὶ οὗ [Π9. ἔδρεϊναὶ, [ἃ νγὰϑ Ποοθδθατα 
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το τοϊαίθ ἐμαὶ ἔθ ρϑορὶα οὔδυοά ἐπ|8. ἱπ)υιποίϊομι οα ἔμ6 οσσαδβίοι 
χοίοστοα ἴο, ἀπά ἐμογϑίογθ {86 σγογβ “]1οὲ Β8πὶ ῥγαῖϑθ᾽ Ὑϑῖὰ 
Αἰΐοσοά πο “ δῃά ἰλνὸ Ῥγαϊβθα," 

ΤῈ πον γγχ θχδηλΐηθ ἰηΐο [Π6 Γοϊδίϊομ, ἴῃ μοὶ [π6 ἐοχὶ οὗ ΠΝ 
ΟἸσΌ 6168 βίαπά8 το ἐμαὶ οὗ [89 σουγοβροπάϊηρ' ρᾳβθαρθβ ἴῃ 6 
ῬβΔ]π18, γγ79 πιαϑὲ δβίδίθ αἱ 1Π|6 οαἰδοῖ (μαὲ [π6 ροϊηίδ, ἴῃ π ῖοἢ 188 
οη6 ἰοχὶ ΑἸ 6 γβ τότ [Π|6 ΟἾΠΘΓ, ἃ᾿9 πονβεσα οὗἩ ΠΥ στοδὲ ἱπιροῦ" 
ἰδης6, 8πα {μα {ΠΟῪ ἅτ ποί βοῇ 48 ἴο 8} ἃ ἴῃ δ γπιίησ, ἐμπαὺ 
νΘ πᾶν (ῃ6 οὐἱρίηαὶ 'ἴπ ὁπ6 οὔδα δπά ἃ τῆθγ ἱπηξαξου ἴα ἔμ 
οἴμοσ. Ἧγ ἀο ποῦ ἀϊβραΐθ {πὲ ἴῃ {Π6 ῥϑββαρθβ οἰϊθά Ὀγ Ηϊεσίς 
(ρ. 159) 186 ἰοχὶ οὗ ἐδ ΟἸσοηΐοϊθβ οοῃΐαϊῃβ δἰ πιοϑὲ δἰ γαγβ ἔμθ 
Θαυ οΣ δηᾶ οΥὐἱσῖπαὶ γϑδάϊηρ. Βαϊ {πογθ ἃσζὸ οἴδιϑυ ραββαρθβ, ἴῃ 
ΜΒΙΟΒ {ΠῸ τϑδάϊης οὗ (π6 Βα ]πι8 ἰβ πράου δύβα γ ἐο "6 ργοθίοιτοά ; 

8.0.,) 'ἰῃ  Ῥ8. ον. 8.5} 8 [19 οογτγθοὶ γϑδάϊηρ, ἴον αοα νγιβ ἐο "8 
ΡΓδιβοα ἴὸγ μανίπρ τουηθιηθογθα [Π9 ῥτοτηΐβθθ, τυ ΐοῖι ὑσογθ ρίνθῃ. 
6 η [16 σογοηδπὲ νγὰβ σοποϊ 64, ἀπά ἐπ6 ψογὰ, τ σι Π οϑ18- 

Ὀ]18ῃ6ἀ ἔογ ἑπξαγο ρβθπϑγδίϊομβ, ὁ.6.) ΕΪ8 οὐγῃ ῥρτοιηῖβθ, Μογβϑογεῦν 
ΣῊ Δ (1 ΟἸγ. χνὶ. 27) 18 ἃ το σασον ας σΟΥΔΙὨΪΥ ποῖ 8Δη ΟἹ] άον 

ψογὰ {π8πη ΣΌΣ 'π [86 ρβαϊπι. ἀρδίη, ἃ8 ἴμ6 ἰοχὶ οὔ [9 
Ἐβαϊπηβ γγὰβ 'π ρας] ΑΙ τι89 ἴοσ ᾿Σξαγρίοα! ρατροβαβ, δ νγϑβ τροτθ 
ΘΧΡοβϑα ἰοὸ δἰ ἐθυδί!οῃβ οι δοσοππὶ οὗ ΟΠ ΠρΡῈΒ ἴῃ {86 Ἰδηρίιαρθ ἴῃ δη 
1:6 ἰοχὲ οἵ ἃ ιἰβέοτίοαὶ ῬΌΟΚ, πὰ ἔοσ ἐμαὶ τϑαβϑοὴ ἔπ ὁσσασσθποο 
Οὗ τποσὲ δηϊαυδίθα ῥΡἤγα868 ἀπά οχρχοββίομβ ἱπ ἐμ ΟἸτοηἱοἶ69 
σου] ποὶ οὗ 1186} οοπδαξαϊθ ἃ ῥγοοῖ, ἐμαὶ ἐπ ΟἸσοπἱο 168 οοη- 
ταϊποα {π6 οτ χῖπαὶ τοδθηρ απα {π6 ῬΒΆ8]Π18 γοῦθ δὴ ἱπι ΔΈ οη. 

γυ. 81---48. ΤῊΘ χπιανυραῦνθ ΠΟΥ ρο68 Ὀδοὶς ἰο ν. 4 544.) ἀπὰ 
οοπέϊπποϑ {π6 118ὺ οὗ ὅὍ6 Τιονϊῦθϑθ ἀρροϊπέοα ἴο βοῦν Ὀϑίογθ {16 
ΑΚ, οὗ συ ον τὸ πὰ ΟὨΪΥ ἴπ6 σοπητηθποθιηθηΐ {86 γ68."--Ὗ,. 87, 
“«Α:αρὴ απὰ λΐδ δγοίδνοη; 8 Ἀδνθ δῦ ἐπ6 ργθρ. ἰαπισά Ὀθέοτϑ [86 
δοουδαίνθ οὗ [η9 οὈ͵θοῖ. «ἀοσογάδησ ἰο ἐἶ 6 ἀαν᾿86 ἀμίλθ8 Φαοῖ, ὁπ 
{8 οἱση ἄαν ; 1.6.) ἴο ῬΘΥΌΓΤΩ ΘΨΘΥΥ͂ ἀΑΥ [Π6 Βουν 08 {Π838 νγ88 ργὸ- 
βου θὰ ἔοσ 1, οὗ. 3 ΟἿ. νἱϊἱἱ. 14, χχχὶ. 16; Εἰχ. ν. 18, 19, χυί. 
4.---ΦΝ. 88. Απά ἐδοὺν δνοίϊυνθα ς [μ6 ρ ατὰὶ βαῆχ βθονβ {πὲ βοπιθ 

ΠᾶΠῚΘ ἢ88 Ῥθθῃ οτωηϊἰεἀ αἴτεον Οὐδά-δάοηι. Ἐτοτα μ6 οοποϊπάίπρ, 
Ρᾶγὶ οὗ {πὸ γϑῦβθ ἰδ 18 δυϊἀϑῃξ ἐμαὶ Ολοβαλ βου] δ ἱπβοσίδά : 
“ απά Οδεά-ἐἄοτπι απὰ Οἠοβαΐ (ςβαρ. χχνΐ. 10) ἀπά ἐλδὶν ὄγτθ- 
ἐλνηθη αγε δἰ τἰψ-οἰσιὲ; απᾶ (αν ἀρροϊπξα4) Οδοά-εἄοπι, δη- 
«εαμίλιι απὰ Οἰοβαΐι α8 ἀοονθθρεγϑ; 8. ἰΆΥροΥ τνστηδοῦ οὗἁ ἀ00γ: 
Κοορϑῦβ ἃΥ6 παπιθά ἴῃ {ἢ Τηογ6 ᾿οπΊρ δὲ [18ὲ σίνϑη ἰῃ οδδρ. χχνὶ, 
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-τΥὺν. 89, 40. ὙΥΆΣδὲ ἐπ ἀτκ νγὰ8 Κορὺ ἴπ [86 τοῦ {μαὲ Τλανϊά 
Βαά ργϑρδγϑα [ῸὉγν 1 ἴῃ «᾽ογυαϑαίθση, δηὰ βίροσβ δα ἀοουἘθοροῦΒ 
ὙΕΤΟ ΘρΡοϊπίοα ἰο βοῦν ὑμοσθ, Ζαζοϊ ἐδ λϊρἢ, ρτγίδϑὲ ἀπ 186 
Ρυίεϑίβ πιάσουν εἷπὶ οοπ ξηαθα ἴο αἀἰβομαῦρσο [Π6 ἀπ(δ8 οὗ {ποῖν οβῆοθ 
Ῥαΐοσθ [89 μον ἰα θσηδοὶθ, ἐμ ἀποίθπε ἀννο ]ηρ Ρ]αοθ οὔ Φϑμοναὶ 
οι βίοοά ἀροπ ἔμ Βῖσῃ ρδοθ αἱ ΟἼΡθου, ἐμαὶ ΒΟΥ ταῖρθ 
οἵαν ἀρόσὶ ἐμ δἰέδ οὐ βυγηϊ-οἴδγίηρ {1:6 βαουίοθβ οοπιπιαη θά. 
Απὰ Ζαάοῖ ; ἴμ6 δοουβαίδνθ 15 ρονθγῃθᾶ Ὁγὶ ἔμ νοῦ “" ἀδ ἰ67}},᾽ 
ΜΓ ΒΙΟΝ. ταδὺ δα βυρρ] θα ἴστοιη νυ. 81. Οὐ πιαϊίν τορονπΐπσ ἀπά 
ουθηΐηφ ; Δοσουϊηρ ἰο ἐπα τϑαυϊγθιιθηίβ οὗ {π0 Ἰανν, Εἰχ. χχῖσ. 38. 
Ναμι. χανῖ. 8, 6. Απαά (ὦ οεν {6 οἵμος Ὀασηί-οουἸ Ρ8) 
αὐοογάϊηρ ἐο αἴΐ ἐΠαΐ ἐδ τογϊεζθη, ἰπ ἰλὲ ἴαιο ο7 Δοβ68. Βοβι 68 189 
εοπδπιαϊ οὔοτνίησ, (86 δι βαουῖῆοθ, ἔπθ αν γϑαυϊγοά οἵδμον 
Ὀυχη Οἴ θυΐηρβ ὁπ [η6 ϑαρθαίῃ, (Π9 ἔδαβε ἄδυβ, ὅσ.» (860 {86 Ἰανγὶ 
ἴον 186 Οῇδτίπρβ αὐ 116 ἔϑαϑίβ 'ἰπ Νπι. χχυ δῖ. 8864... Ὑδὺ8 ἴῃ 
ἴμ9 ἔτωθ οἵ Τανίὰ {86 σοσβμῖρ ττὰβ ρευοσιηθα αἱ ἔνγο ρἴδοαϑ, 
ΜΙ ΠόΓΟ [Π6 βδογϑὰ ξπίηρβ, ἐμαὶ μδα θθθπ μαπάθα ἄονπ ἴγομι ἐμ 
ΔρῸ οὗἩἨἁ Μόοβοβ, γγοῦθ ργθβοσυθά, Τὴ αὐὶς οὗ 1π6 οονθηδηΐ νγνᾺ8 
θοροείἑοῦ 1π «Θγιβα μι, δηᾶ {μογθ Αβαρἢ ἀπά Ηἷβ Ὀγδίβιγοη βοσνοᾶ 
Ῥοίοσθ 1ὰ 88 βίπρεσβ, Ορϑά-δάοϊηῃ δῃὰ Οοζαῖ δοίβα δβ ἄσου- 
Κεοροσβ, δῃά ἐμ ρσίθβίβ παιηθά ἴῃ γ. ὃ ὑγ8γ8 5 Πρ] ν δεαριογοὰ ἱπ 
ΒΙονίπρ' 186 σπηρείβ ΤῊ ΒΟΙΥ ἐαθθγηδοὶθ ἀπά {86 αἰδαγ οὗ 
Ῥαγη! -οἸουίηρ βίοοά ἴπ ΟἼΡθομ, ἀπά ἔμογο Ἠθιθδη ἀπὰ εἀπαίμαπ 
ΒΕΙγΘα ἃ5 βίῃρθιβ, [8 80η8 οὗὨ “6ἀπίπυη ἃ8 ἀοου-Κοθροσβ, δπά 
Ζαδοκ ἀπὰ μιἷ8 Ὀγθίμυθη ἀβ ῥγίβδίβ, ἐο οὐδ υ [ῃ9 βδου!ῆρθβ ἔῃ Γὸ 
Δοοογαϊπρ' ο [Π8 ἴανγ. ΤῊΪΐβ Βαῦνθβ [0 δχρὶ ἴῃ 18 σϑάβοη ἐμὲ 
Βοϊοτηοη οβδγοὰ ἐμ ἐμουβαπα θυτη-οὔοσίηρβ 'ῃ Οἴθοοη (1 Κίηρβ 
1, 4). Τοανὶα, μονγονοσ, ἀϊὰ ποῖ υἱβὶὲ [Π6 βαποίπαγυ ἵπ ΟἿ θθοπ, 
88 Ἧ6 Ιϑατῃ οι 1 ΟἾγ. χχί. 238, χχὶϊ. 1, Βαϊ οἴγοὰ βυγην οὔδυ- 
ἱμρβ ροη 6 αἰΐαν, σοι 6 μαὰ θυ} ἴπ «γεβαίθῃ (χχί. 28, 
80). ὙΠ εἰγτουτηβίαπορϑ ἐμαὶ 164 τὸ [Ὧ6 ΘοπΕ παδηο6 οὗ [Π9 ΟΞ 

βιῖρ δὲ Οἴδεου, ψ μοι φοπδίβέβα οἰ ΘΗ͂Υ οὔ [πὸ οβονίηνσ οὗ βϑουίβςαβ 
Ὄροη {86 Αἰίαν οὗ Ὀυγπί- οἴου, γγο βᾶνθ πο τηθδη85 οὔ ἀθίθσιαϊη- 
ἷηρ, βοϊοπιοπ ἀρρθᾶῦβ ἴο ἢᾶγα ὈῬθθῃ ἐμ9 ἢγβῖ, Ὑπὸ ΓᾺ]Π}Υ τθοορ- 
ὨΪϊβθα {π6 τίρμιβ οἵ Ζαοκ δπὰ οὔ {π6 ᾽ν ὑπᾶθσ ἢΐ8 οᾶγθ, ΤΌΣ "9 
πιδάθ Ζαάοκ μἰρῃ-ργῖεϑι (1 Κίπρβ 11. 27, 85) ; 6 α͵βο βυςοθοάρα 
ἴῃ Βυϊηρίησ {πὸ αἰξαν οὗ θαγη -οὔτίπρ ἀπά 16 οἴ μ6Γ ΒΟΥ {ΐηρ8 
ἴο Φεγυβαίθῃ (1 Κίηρβ νἱ1]. 4), ἀπά ἴδ νγᾶϑ ΟΥ̓ Ὀδοϑῦϑο ἴπὸ οἷά 
ΑἸΓΆΥ τα5 ἰοὸ β8ι28}}, (παὶ ἴ8ο ΠΟῪ ΟἿ ἴπ ἔδι8 οσεοσαγέ οὗ ἐπ 
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οαρ]Θ νγᾶβ ρυΐ ἴῃ [8 ῥΙαοθ 2 ΟἾγ. ἱν. 1.--ν . 41. Α πὰ ιοἱμὶι 
ἐλοηι (ν2..) ἢ ΖδάοΙκς δῃ ἃ ἢ18 8018) τσόγ6 οπιαη απ “ζεαἀμέδιαι, 
απά ἐδ6 γοϑὲ οὐ ἐδια οὔιοϑοηι οπδ8, τοῖο τοῦγθ αρροϊπέθα ὃψ παπηιδ, 
(ςΒδρ. χἰϊ. 81) ἐο σῖυα ἐμαπῖδ ἰο “εολουαῖ, ἐμαὶ ΗΠ 8. πιόρον ἐδ θυθν- 
ἐαϑίϊηφ; Ηρδιηδη δηά «θἀαϊμαη, πὰ {Π|6 Β'ΠρῸΥΒ ἀπᾶον ἔπ6πὶ, 
ἩῈΟ86 ΠΑΠΊΘΒ ΔΙῸ ποὶ οἾΘη πο ὑἱπουρῇ ΠΟΥ ἃγ6 τηθηιοηθά 
Οἰθονιθιθ διά ῬγΟΡΆΌΙΥ τοῦθ ρίνθῃ ἰῃ [86 οτὶρίπαὶ σϑοογὰ ἰῃ 
{18 σοπηθοίίοι 8180, ρεγίογιηθα αἱ {π6 "ἰρίι ρίδοθ πὶ αἴδθοι [88 
βϑτηθ ἀαἰΐο8, 88 “τεσ ϑηίγαβίοα ἴο Αβαρὰ δὲ {π6 δὐῖκ 'ῃ 9 6γυβα- 
Ἰθτῃ (8θθ νυ. ὅ, 87). ὙὍΤῇθ παπιθβ οὗ {Π|086 80 τγθσθ δββοοϊαιϑά 
σι ἢ ΑΒΔΡΉ τὰ ρίνθη ἰῃ ν. ὅ. Οὐγ ἰβίοτίδῃ ργΟ Δ Ό]Υ αἰξαομοά 
στοαίοσ ἱπιροζίδῃοα ἴο ἔπθπι, ὑπᾶπ [0 ἔμο86 Ὑγ80 τν ΓΘ βίδιοη θα ἴῃ 
ΟἸΡθου.---Ὁ.. 42. ΤΡ ἐπ ἑοχὲ 18 οοσγϑοῖ Βοῦβ, ἔμ γεῦβα τησϑὲ Ὀ0 
Ἐσρ  αἰπϑά δοοογάϊηρ ἴο ν, ὅ βοιηθνεμαῦ ἃ8 ἔθ ]οντβ : ἀπά «εοἱξῆ, ἐΐδηι 
(υἷΖ. τῖτὰ [π6 βἰηρουβ υμο86 ΠΆΠΊ68 ΓΘ ποὶ ρίνθῃ ἢ 676) ὙΓ6ΓΘ 
Ἡδπιᾶη ἂπὰ “οϑάἀαίμαπ (ἀρροϊπίθ4) α8 ἐΐοϑε ιὐῦο βοωιπάφα ἐά 
ἐγιιπιρείδ απὰ ογηιδαῖδ, απὰ ἐδι6 ἐπδίγιμτιοπίθ οΥ ἐδια δον 9.7 Θοά. 
ἼΒοΙΘ ἰ8 ποι μίηρ᾽ (0 ΒΌΓΡΙΪΒ6 αι ἴῃ [86 λοι (παὶ ΗΘηιδπη πὰ «6 ἀα- 
τππη ἀγα πδπιϑᾶ ἔν ῖοθ (Β6 16 δηὰ ἴπ ν. 41), ἔοσ Αβδρὴ 18 αἶ8ο πιϑῆ- 
Εοποά ἔνῖοθ ἱπ ν, ὅ ἴῃ ργθοίβε! Υ [Π6 βᾶτηθ ὙΑΥ ; ὑπ ν. ὅ 1688 τι8 
ἴο οοπ͵θοίασο {πᾶὲ {μ6 τοδάϊηρ οὗ {Ππ6 οτρί πα] ἰϑχὲ γγ88 ἃ (Ὁ]]ΟΥΒ : 

ε ὈΠΟΡ) ΟΡ ΟΡ ὈΠ ερ ΓΥΈΝΓΒ ΠΟΤᾺ ΤΟΎ 
ὈΥΤΝ δ) 53 ὉΣΥΞΙΤ (μα Ἡθπιδη δηᾶ  ϑάἀσίηπη, νῖα 

Υἱοὶβ ἂπά π80]16, ἀπά ψῖἢ ἴμθτὰ {6 τοϑὲ οὗ ῃ6 σῃοβθῃ οῇθ8 ὙΠ 
18 ᾿πβιχαπι θη [8 οὗ [Π6 βοηρ οὗ ἀο4) ἔογ ἰῃ υ. ὅ (μοϑθ γΠο βδουπ θά 
[πιο νἷοὶβ ἀπὰ πδ0]18, ν᾿ Ιοἢ ἀγὸ ργΌΡΔΟΙΥ Β0 ἱπβεγαπιθηΐβ ἢ θΓῸ 
ἀεοβουϊ θα 88 {π6 ᾿πβιγαπιθηίβ οὗ {Π|0 βοὴρ οὗ (ἰοἄ, ἀγϑ οοηῃἐγαβίθα 
ΜΠ} Αβαρἢ, σψηὸ βουπάθα (μ6 ογιηρα]8. ΤῊΪ8 σοί γαδὶ 18 ποῖ 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ ἴῃ ΔΠΥ ὙΥΘΥ͂ ἴῃ ΟἿΤ ῥγθβεπὲ ἰθχί, δῃὰ (Π6γθ 18 βυϊηοϊοπὲ 
ἴο δχοῖΐθ ἀουβ 88 ἴο 18 ΘΟΥΓΒΟΙΏΘΒΒ ἴῃ {Π6 ἔδοῖ, {Πᾶὐ [18 οραπίηρ 
ΜΟΥΑΒ ΔΥΘ ΤΩΘΡΟΙΪΥ ἃ. Ταροιοη οὗὨ ἐδ Θοτηπιθποθιποπί οὐ (μ9 ργθ- 
υἱοῦβ γεσβθ, ἐμαὶ {Π6 ἰαπιθά βίη 45 Ὀθίοσθ [π6 ραγθοῖρ]θ ὩΣ ΔΌΣ 
(866. οἡ ἔδι6 οἶμοσ μαπά νυ, 15, 16, 28, ἀπά οβαρ. χνΐ. 6), ἀπά 
{μαΡ [π6 Ῥτθροβι(οῃ δοέξ 15 οπατ θα θαΐογθ {πὸ ὑγαπιροίβ, ογηιθ48 
ἃπὰ ἰπϑίσιτηθηΐβ, ΒΘ ΓΘαΒ 1ξ 18 πού οχηϊ θα ἴῃ ΔΏΥ Οἴποῦ ἰμβίδηοθ 
(6.0. χν. 10, 19, 24, 28, χνὶ. ὅ). Τὴ τϑπάοσίπρ' οὔ {1118 ραββαρθ 
ἴῃ ἔμ6 βϑρίυαρίπε 8 καὶ μετ᾽ αὐτῶν σάλπιγγες καὶ κύμβαλα τοῦ 
ἀναφωνεῖν ῳ πο) καὶ ὄργανα τῶν ὠδῶν τοῦ θεοῦ, Ὀπῖ ἰξ ἷς ποί 

43 ᾿ 
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ΘΆΒΥ ἴο ἀοοῖάθ σι βοίμοὺ (Π6 ἐγαπβίαΐοσγβ μδὰ ἃ ἀἰβεγεπὶ ἰοχὲ θθίοσθ 
ἴδοπ, οὐ τβοίπον (ΠΟῪ σάγθ 4 ἔγχεα ἐγαῃβίδξϊοι οὔ {π8 ἰθχέ, 88 
τ8 ΒᾶγΘ 1 πουν, [00 (Π6 ρῬγροβθ οὗ ραϊεηρ βοιμθ Κιπά οὗ τιοδπίηρ 
ἰπίο ἃ, ΤῈ Ῥμίφαϊθ Ἀρρϑᾶγβ ἴο οοπίαίϊῃ ἃ τϑπάογιησ οὗὨ ΟὟΓ 
ἰοχέ, θαῦ [πὸ ἰγαπβίδίουβ ἤαυθ ποῖ βυσοθοάθα ἴῃ Κοαρίηρ οἰ βοὶῪ 
ἴο [86 οΥὐρῖπΑ].--- ΚῸν ἐδς ἄρον; 1.6. (86 8018 οἵ οἀπέμππ τοῦθ 
ἀοου-Κοοροσβ. Οοϑά-θάοτη, ὑ11οὸ γγὰβ ἃ ἀοούκοθδαρογ ἐο ἐμ6 δῃξ 
οἵ [9 οουθῃμδῃί, νγ88 8180 ἃ βοὴ οὗ “6ἀπίμαμ βοςογάϊηρ ἰο ν. 
ὃ8. Υ͵ε σηυβὺ ἐμογθίοσο οοποῖπάθ ὑμπαΐ τπθιηροτβ οὗ {Π6 βδπιθ 
ἔλα πο γῸ ἀρροϊπίθαά 88 ἀοογκθθροὺβ Ὀοίῃ δἱ {π6 ὐῖκ δπά δἱ 
86. ΒΟΙῪ ἰαθογπδο]θ ἴῃ ΕἸΡθθοη.---. 48 οἵ, 2 ὅδπι. νἱ. 19 864. 
Τὸ δί688 [18 Ποιιδ6 οῃι 118 βο θη ἴβαβὶ ἀδυ, 85 ἢ6 δά δἰγεδάῦ 
ῬΙΟΠουΠΟΘα ἃ Ὀ]οβδθίπρ οἢ Ηἷβ Ῥθορ]6 'ἴπ [86 πδηι6 οἵ 6 μον]. 
Αεοογάϊηρ ἰο 2 ὅ΄δῃι. νἱ. 86 δοοοιπὶ οὗ ΜΊΟΒΑΙ, [πΠ6 ἀδυρἢίον οὗ 
888], το τεοοϊνοα ᾿ανὶά τ] ἢ οοπίοιηρέθουβ τγογάβ, σμθα δ 
τεϊαση θα το ᾿ΐ8 ποῦδβο, ουρθί ἰο ἔΌ]]ονν ποτ ; Ὀὰΐ ΔΙ ΠΟῸρΡὮ τῃρ ἷ5- 
ἰοτῖαπ δου ἀθη ]Υ Ηἰπίβ αὐ [Π6 οἰτοιπηβίδποθ, ἢ6 4068 ποὺ τοϊδία 18. 
Ηΐβ ψογκ νγαβ ποῦ οὗ βῃςἢι ἃ παίιιγο 88 ἐο Ἰϑᾶνθ ᾿ἴπι σόότ ἴο ᾿ηίγο- 
ἀπο6 ῬΌΓΟΙΥ ῬΘΙΒΟΠΆΪ τηδίξοτβ δῃά ἐσ! βίη ἱποϊθπίβ οὔ (μ18 Κἰπά, 
ἴον μθ ὑγγχὰβϑ Δηχίουβ [0 Τί Γἢ 88 αΌΪΟΚΙΥ 88 ρΟ8810]6 ἴο μ]8 δοοοπηὲ 
οὔ ἢ] βδογθά ᾿πβεςα ίο 8. 

7. (ΠΑΡ. ΧυιἕΙ.---ΟἬΑΡ, ΧΧΙ. 

ΒῬΑΥΤῸ ὝΨΙΒΗΕΒ ΤῸ ΒΠΙΠ Α ΤΕΜΡΙΖΙΕ ΙΝ σΕΕΌΒΑΙΕΜ. ἨῈΕ ΜΑΚῈΒ 
ΤΗῊΕ ΝΕΟΕΒΒΑΒΥ ῬΕΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝΒ, ΒΌΤ ΤῊΒ ΕΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ 
ΒΟΙΠΌΙΝΟ ΙΤΒΕῚ 18 ΣΕῈΤ ΕῸΒ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΟΗΑΡΒ. ΧΥ͂Π].-- 
ΧΧΙ. ΟΒΜ ΑΙ ΡΑΒΕΝΤΗΕΒΙΒΟΟΝΎΑΙΝΙΝΟ ΑΟΟΟΌΝΤΒ ΟΕ ὈΑΥΤΟ᾽Β 
ὝΑΛΙΕΒ, ΗΙΒ ΟΕΈΕΙΟΕΒΒ, ὥο. 

1. Ομαρ. χνΐϊ. οὗ. 23 ὅΐδηι. υἱ].---. 1. 1 λιἷ8 ἤοιιδο; στ ἴᾶνθ 
8η δοοοπηΐ οὗ {Π6 ογϑοϊΐοη οὐ {18 ουβα ἴῃ οἰδρ. χῖν, 1 (οὗ, χν. 1). 
Τῃ 2 ὅδιη. υἱϊ. 1 [Π8 σγοσγὰβ “( ἢ18 μοιιβθ᾽ ἃσθ Ὁ] ονγθα Ὀγ 1Π|6 οδιβθ, 
“απ τοδοη «εδουαῖ, βαά σίνοπ ἀΐηι τοϑὲ ἤοηι αἷΐ 18 δηοηυΐθϑ 
γοιπα αδοιι," δηὰ {π6 δυθῃΐβ Πθῖθ Ὡδισγαίθα ἃτὸ δββίρῃιρα ἴὸ 
189 Ἰαϊίον ρατὶ οὐ αν! 8 γοῖρῃ. ὙΤ|6 ἔδοὶ, τ1μαΐ 186 Ἰηδηυ 
τΑΓ5, ἰῃ ἡ ΒΟ Πανά τγὰ8 δηραρθά, δγθ ποῖ πιθηϊοηθα ΘΑΥ Θ᾽ 
εἴἴδον ᾿π ἐπ Ὀοοῖς οἵ βδιηιθὶ, οσ ἐπαὶ οὗ ΟΠ ΓΟ  ο168, την 6 80- 
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συπα δά ἴοΣ ὁπ {}π|6 στουπά, ἐππξ ἃ βίσιοἱΥ σὨγοποϊορῖἑαὶ ἀσεαηρθυ 
ταθῃῦ γγ88 ποὶ ἱπίοπάοά, Τῇ δοσοῦπίβ οἵ {π6 ργδραγαίίου οὗ [86 
τοπῦ ἴον 1Π6 αὐἷκ οὗ [π6 οονθῃδηί ἴῃ ὁ} ογαβα θαι δηὰ οὗ [Π6 ἱπίοπάθά 
δρθοίΐοῃ οὗ [Π6 ὑθτηρίθ, τ] οἢ ἀγο ΟἸΟΒΘΙΥ͂ σοπηθοίοα 80 [Ὁ ἃ5 {μοῖσ 
σοπίθηϊβ ἃ:Ὸ σοποογῃθά, [0] οἷν ἐπηπηθάϊαίο! Υ ἴπ9 οπθ ἀροη 188 
οἶδμου.--- 1 α λοι Ο οεάανδ; (86 πιαρτηβοσηΐ μοῦδθ, συ οι Βα 
βθ6θη 61} πῖεὰ [Π6 π6}ρ οὗἉ Ηγαμι (οἰαρ. χῖν. 1). ὕὕπαν διε. 
ἑαΐπδ; ἃπ ΘΧΡΙ ΠΑ ΟΓΎ δἰ ογαΐοι οὔ [Π6 Ἔχργϑβδίοη ἴπ ϑαπιοὶ, ἐρ 
ἐλθ πιϊάδὲ 97) συνίαΐπα (ΤΠ). Ὑ. 2. 20 αἰ. ἐιῖ8 ὑπ ἐλέτια 
ἤεανὲ; ἴῃ 3 ϑαη. γγχ παῦθ σο, ἄρ, δο. ; πιὰ τὸ εἶβο ἤπὰ ἔποσθ, 
Ὧ5 ἴπ ΤΩΔΠΥ ΟΥΒΕΡ ἱπβίδῃοοβ, ᾿Ἰοδέπι ἴθ [16 ρ]αοε οὗ «ελουαλ. 
Τῆησε Ναίδδη δἱ ἢσες ὄσργεβϑθβ Ἀρρσουδὶ οἵ {πὸ Κὶπρ᾽ 5 ἱπἰθηου, 
ὄοπα ἐπίοηζίοτθ, οὐ δίποονὸ απίπιο, ποῖ ἐαηιδη 6 αἰοΐπα νευδίαξίοτια. 

(σ. 10. Μιολαοῖῖ8). Τὸ τγᾶβ ποῦ ἢ}]}} βέϊοσισαγαβ ἐπαῦ Β6 Ἰραγσποὰ ἐμὲ 
86 Ῥοσίοα δά ποῖ γοῦ δυτῖνϑα ἕοσ 189 ἔπ] ΗΕ] οπὲ οὗ {18 ἀ6 δ .---- 
Υ. 4. Το χαοϑίοπ ἴῃ 2 ὅΐϑιι. νἱϊ, “' ἐμαῖξ ἐΐζου δωϊία," ὅτ.5 ἱταρ! 165 
ται 6 11} ποῖ, [Ιῃ {86 ραββαρθ ὈΘίΌσΘ τι ἰδ ἰδ ἈΠοχθα Ἰηΐο ἐπ 
ποραῖνα οἷαῦβθ ἐἐ ἑΐσι δδλαϊξ ποὲ διοίϊα τα α ἔοα86," 80.» (εἶ, οπαρ. 
χχὶϊ. 8). .4 ἄοιμό ἰο ἀιοοίϊ ἔνι; ἴον γγυυ Ὁ ττὸ Βα ἴῃ σδτω. υἱϊ. γγτὰ 
ἌΓΟΣ ; {85 18 πὸ ἀοπθε 86 οεῖρίπα] τοδάϊπρ, 85 “ οστην ἀιοοϊ ἴτυν" 

ἤοστωβ ἃ ἀϊγθοῖ οοπίγαβε ἰο [π9 ψογάβ ψ πο ἢ [Ὸ]]ονν, “7 λαυθ ποΐ 
ἀισοῖ! ;᾽ πὰ μ|6 δαϊέ, ἴῃ 1Π6 [Ὁ] οντίη σ᾽ νθγβα 15 4180 ψτποαΐ ἐπ6 
ΑΥΊΙ]6.---Ὗ. ὅ. Απὰ 1 νὰ8 “οπι οπα ἱθπὲ ἰο αποίλο», απά ὕγοπι 
οπ6 ἀιοοϊϊἧπρ ; ἴο γϑπ θυ ἔμ686 ὑγογάβ 106] σῇ ]9 16 18. ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο 

ΒΌΡΡΙΥ : ἐο αποίΐιον' (ἀνγ6}]ηρ)ὴ. ὙΠ]6 οογτϑοὶ τϑδάίηρσ μ8 Ὀθθὴ ρσγὸ- 
ΒΕ α ἴῃ βαπιμεὶ, “’ απ ΤΠ ισαϑ ιυαϊξίηρ ἵπι α ἱθπὲ απᾶ ἵπι α ἀισεϊϊης;» 
86 ἰοχὶ οὗ 1μ6 ραββαρθ Ὀθέοσ υ8 μ88 οτἱρί παίβαά ἴῃ ἐπ αἰψογαίΐοῃ 
οὔ ἽΡπΡῸ (γναϊκίηρ) ἱπίο ΠΝ (ὅσια ἃ ἰθπὶ). Τὴδ ουϊάθης 

ἰηίθη ΟΠ, 88 Ἧ70 ΠΊΔΥ 866 ἔγοτι γ. ὃ, γγ88 [0 ἰὰν δέγθβ8. Ὡροῃ ἐπ 
ἔλοῦ παὶ οα νγα8 ἃ πιϊλλα[ϊοῖ: (ἃ ἰγὰνϑ]]πσ Οο4) ἀπά νσϑπὶ ἔοι 
966 ρΐδοο ἴο ἀποίμο τυ ἢ 8 ἐσπέ ἀπὰ μἷς ϑηθίτθ ἀμισοίζέησ ({}6 
ἀνγο!]πρ ἱποϊαἀθα ποῖ τηθγοὶυ ἐμθ ἴθηξ θὰ {86 οσθοουγίβ ψίίῃ 
186 δ]ίαν οὗ θυχη -οἤδγίηρε, ἄς.)---Ὗ. 6. [π δάαϊείομ ἴο αὐποῦ 
Ῥοϊπίβ, {ποτ 15 (818 ἀ βθυθηοθ θαἔνγθαπ 2 ὅϑδμ. δῃὰ ουχ ἑαχέ, ἐμδὲ 
Ἰμδίθαά οἵ “ ἐὴλ6 7μάρεθ 0 ]βγαοῖ᾽ τ Βηὰ ἴῃ {86 ἔοσηον εἶσ 
ἐγίδοε ὁ ]βγαθί : “δραΐδ 1 α τογά ιοἱεῖι απν 97 ἐλ ἐνῖδε8 ο ]εραοῖ, 
τολοηι 1 οοπιπιαπἀρὰ ἐο Κεθἃ τὴν ρϑορῖθ, ἰο ἐδ εἴξεοί," ὅς. «ΑΒ 
[86 το ]6 βεοίζοῃ ροββθᾶββδ ἃ ροθίϊοδὶ ομαγαοίβσ, απὰ {Π9 ὀχργοθ- 
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βἴοῃ “ἰοὸ 864, ψ μοὶ ΦΟ]ονθ, ἀ068 ποῖ Βαττηθηΐβθ πΠ ὁ τΠ 6 
υὐἶροβ, 10. 18 ροββί 816 (μὲ ἐμ18 ψαγὰ ΠΥ Ὀ6 πϑρα ἴῃ 8 Πρυγαινο 
56Π860,. ΥἱΖ., ΒΙΘΡ ΟΡ -ϑ 8 }ῈΕ -ετς Βῃ ΘΡΗΘΓΑΒ ττς συΐοσβ, ἀπά ἐπ8 ἀὁ- 
ποίθ [886 Ἰπάρε5. (Τλεπίι). ὙΤΆθγα οδῃ θ6 πο ἀουδὶ ἐμαὶ 1 
ἯΘ Δ’Θ ΔΗΣΙΟΙΒ (0 γϑίδίπ (Π6 τοδαϊηρ 88 ἰύ βίδῃ 8 ἰῃ ϑδιηοὶ, 
νὑὸ τηῦβὺ δσρίαίσι [Π6 ποσὰ ἴπ βοπῖθ βΌοἢ ὙΓΑΥ͂ 88 (18; [ῸΣ γ) 
τοδὰ ποιηΐπρ ἀροπὲ ἐσῖθαθ ὑγῆο γγΈ 6. δοιμτι βϑἰοποα ἐο ἔϑαεἃ ἐδ 
φοηστάραςοη οἱ 1[5γ8οὶ] βαΐοσθ ὑπὸ ἐἶπιθ οὗ θέαν, ἀπά {πὸ Ἰοαάθσε, 

ὙΠῸ Βδά Βϑθῃ ο]θὰ Ὀγ (ἰοἀ ἰπ θαυ ον {ἰπι68, ἔοστη ἃ τλπιοἢ ΠΊΟΓΘ 
ΔΡρσορυϊαΐθ δη 6815 ἰο Πανὶ, ἐμδπ ἐπ6 ἐγσῖρθεβ. Βαϊ ἔογ {παὶ 
ΨΟΥῪ ΓΘΆΒΟΠ, 88 1ξ 15 ΘΑΒΥ͂ ἰ0 Δοσοιηΐ [ὉΓ [μ6 Δἰἑοταίίοῃ οὐ ἸΩΕῸ» 
ἰηΐο ἜΣ» ΒΥ ἃ “ΟΡ Υ 808 ονεγβίσαι, βοοίῃρι ἐμαὲ αἰΐ ]δραοῖ δά 

θθθῃ τηθποποὰ πβὲ Ὀοΐοτθ, ἐμ τοαάΐηρ οἵ τμ6 ΟἸγοηίο]οβ ταδὶ 
06 τρία πᾶ ; δηά ἰῃ τὰῦ ορί πἴοῃ ἐπ 8 τθϑαϊηρ 18 οοηβσιηθα ὉΥ τ. 
10 δπὰ 2 ὅδ. νἱῖ. 11. Ζοιιθ6 οΓ᾽ οράανδ; ἃ Ὀγλοῦ ἀπ οχργθδ- 
5ῖνϑ ἔϑστῃ [ῸΓ ἃ Βοῦ 86 σοῃβίστιοῦβα οὗ ΘΟΒΕΙΥ τηδίοσίδ]8.--ν, 7---14. 
Ῥροράβ Ὁ" ἐλ ργορλεὲ Ναΐϊαη. Ὑ. 1. ΤΠ τϑίδσθηςβ ἔῃ ἐμ8 γθῦβθθ 
18 ἴο ἐπ6 οἰγοιπιβίδποθβ παυγαιθα ἴῃ 1 ὅδ. χυΐ. 11.---Ὁ, 8. 4πάᾶ 
Το οΓ; ἴῃ 2 ὅϑῃι. υἱϊ. (Π6 τγογά ἰπ [Π6 οὐὴρίπαὶ 18 νυ ἐθα νὴ Ν 
10 5ῖρῃ οὗ τηοϊϊοπ. (α), Θχργοββῖνθ οὐ ἀθίοστηϊπαϊΐομ : 77 γϑβϑοϊοθά 
ἰο σὲ οὔ. Τὰ [Ὁ]]ονγ8 ἔγτοτη ὑπ οοπίοχί {πὲ {118 ΤΟΒο  α ΟΠ. τγὰβ 
οαΥΤΙΘα ἰπίο οβθοῖ.----7 λαυθ᾽ πιαθ ἐδιθθ α παπιθ; 2. ϑὅϑιη. υἱϊ., (ἃ 

ϑγοαΐ πϑτηθ. 7716 ἐδι6 παπιθ ὁ ἐΐι6 σγοαὲ πιθη ἐμαξ ανὐὁ οπὶ ἐΐὲ 
εανἶ,; ἴον Ῥαν!α πὰ Ὀθοοιμθ ἔπ Κίπρ οὗ ἃ στϑαῦ Κίῃηράομι, ἀπά 
018 ἕλπιβ δου ά, ἐπογθίοσθ, 6 ρ]δεθᾶ οπ ἃ ἰϑνεὶ ὙΠ ἐπαὺ οὗ 186 
Ῥονγο σα] Πιϑδίμθη Κίηρβ, ἴοὸ βθτῃ [Π6 ἔθστα ἐΐδ σγδαΐ νγ88 δ8ρ6- Ὁ 
οἶΔ ΠΥ ἀρρ]16α.----Ὑ. 9. Απά {7 ιυἱδ σίυε πῖν ρεορίε 7εγαεῖ α δρἐέϊοα. 
Ῥίαοο, ἀπά εοἱϊ ρίαπὲ ἐἤόηι, απ ἐδον 8)ιαϊ ἀισοῖξ ἔπι ἐλιοῖν ρίαοο; 
ἴμ6 γοχίβοίβ στ υαῦ σοη)ωποίϊυθ ἀτθ ποῦ ἃ δοῃθϊπιδίϊοι οὗ {86 
᾿πηρογέβοιβ ΜΙ γᾶν. σοη)αποεῖνθ ἰπ ν. ὃ ; θὰ δου ἐμ6 ϑηυιηθ- 
ταϊοῃ οὗ {πὸ ᾿]θββίπρσβ δου θοβίονγοα προὸρ Πανὶ (ν. 8), [89 
Ῥτοπιΐ86 18. σίγθῃ, [μαι 18.8.6] 8841} Ἠθμ θέοσ! ἢ ΘΉ)ΟΥ {Π6 Ὀ]Θββίηρϑ. 
οἵ Τθαν 48 ἀρθ 88 ἃ ρουπιδπθηΐ ἱπμθυϊέαποθ, ἀπ 8}}8}} ἄνγθ}} ἴῃ 
βαίθίγ ἴῃ 118 ον ἰἸαπά. Α(πά ουϊΐ πιϑη, 8)αἴϊ πιοὲ οοπέϊηιιδ ἐο τισαδὲϑ 
ΐνοηι (2 ϑδτα. υἱῖ. απισὲ [ᾺΘ ΥΩ) ἀ8 ἴῃ ἐΐο δατῖν ἐὐηιθ8, νἶΖ., τ Βθη τῃ 6 
Ἐργρείαπβ ορρτοββθὰ {Π6 ρθορ]β6.---ἴ. 10. 4πά τῷ ἰο ἐ},6 ἄαγε (18 
βηρτιαν ἴῃ 2. ὅδτη. υἱῖ. Ῥοϊπίβ οαΐ {Π6 {ἰπὶΘ ὙΠ στθαίον ρυθοὶ- 
δῖοι ἐ ΠΌΤ ἐμ Ὀγββθηΐ τηοπηθηὺ θ80 1 ἰο ἐλ ἀν) τολιότι Π αρροϊπίοα 
)μᾶροο. Ὑδιοδθ  ψονάβ ἀθποίθ [18 ψ1ο0]9 οὐ ἢ: Ἱπίθσγαὶ βϑίννθθη. 
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Φορῆυδ δπὰ βδιαὶ, ἱπ πίοι [86 Ιβγαϑὶο8 σοῦ ἐγθα ΘΠΕΥ͂ 
ΟΡρυθββοά ΕΥ̓ μοαίμθῃ πδίϊομβι0 Ἂπά 170 ιοἱϊ διδάυα αἱϊ εἶν 
ἐποηιΐδ ; ἃ οοπεϊπυδίίοη οὐ ἐμ6 ῥγοτηίβθ, συ ἰοῦ τνα8 οοπητηθησοᾶ 
πῃ ν. 9. ΑΒ Οοά Βιδά δἰγοδάυ ἀδβίγογρα 4}1 ἔμ δπϑιηῖθβ οὗ 
Βανι, δοοογάϊηρ ἴο γ. 8, ἀπά {Π|6 ῥγοπιῖβθ ΣΤ ίοσβ ἴο [86 Θ116- 
τηῖθ8 οὗ βγᾶ6] δῃά ποὺ ἰο ἴδμοβο οἵ Πανὶ, [μῃ6 ΟΠΪΥ͂ ὙΑΥ ἱπ 
ὙΠΙΟὮ γγ0 οδη Οχρί αἰη [80 86 οὗὨ [π9 βθοοπα Ῥϑύβοῃ β[ηρ. Β ΕἾ Χ 
ἷθ ὈῪ δβϑαπιίηρσ, ἐπᾶ΄ [Π6 Θμθπιῖθ8 οὗ 188 ρθορ]β ἃγθ δ {8:6 8819 
{ἰπ|6 τϑραγάθα 85 ἐΠ:6 ϑῃθιηΐθϑ οὗ Πανὶ Πἰπιβο]ῖ, Βαί [86 ἀϊ- 
ΟΌΠΥ οαπ ὈΘ ΤΟΥ ΘΑΒΙΥ τϑιηονθά ΕΥ̓͂ ομϑπρίησ {86 βυβῆχ ἰπίο 
1π6 {π|γὰ ροῦβοθ. ΤῸ γϑδαϊηρ ἔῃ 2 ὅ8πὶ. υἱῖ. 11 18, 61 μανθ 
αἰνθη [8696 τοδὶ ΠῸμι 4}1 {Ππ]Π 9 ΘΏΘΙΙ 68 : ἃπά ὁ. Θομρδτΐηρ' νυ. 
1 δῃά 9. γγὸ 5881} 866 ὙΘΥΥ͂ οἰθαυΥ ἐμαῦ {1|6 βυ ῆχσ ουρῶὶ ἴο Β6 
σπδηροά ἔζοπη {μ6 βθοοπὰ ρϑῦβοῃ ἴἰὸ ἰδ {μϊγὰ ἱπ {Π6 ρϑϑϑαρθ 
ὈΘίΌΣΘ υ8.---Απα 7) λαυό ἀπποιιπορά (1π6 ἱπιρογέδος ἢ Κγαῦ 88 ἴπ 
γ. 8) ἐο ἐῪδε: ““απά α ἤοιι86 εοἱϊί «]εμουαΐ δια ἐἦδο ;" οὐχ Ὠ15- 
τοσῖοαὶ ῬοΟΚ8 ἀο ποὶ ἱπίοστη ὰ8 μθΓ6 ἀπά οἢ τιμαί οσοϑβίοῃ {1115 
ΔΩΠΟΘΠΟΘΏΘηΣ Ὑγἃ8 τιϑάθ ὈΥ Οοἀ ἴο Πανὶ ((π ἢγβὲ ρϑσβομ 
Τοίοιβ ἰο (οἱ, ποῖ ἰο Ναιβδῃ, ἃ8. {π6 σοδάϊηρ 'π 2 ὅὅδπι. υἱ].) 
“( 7ολουαί, ἐοἰ οί, ἐλι66,᾽ οἸΘΑΥ͂Υ ῥτονθθ). Ὑὴὸ πη θηϊίοη οὗ {86 
ΟΡ 18 ἴ0 ρῖνα ρχοπιίμθποθ ἴο ἔμ μοὶ ὑπαὶ, δοοογάϊησ ἰο {Π6 
111 ἀπ οοιη86] οὗ (ἀοά, Τϑανϊἃ νγᾶβ ἴο γϑοαῖνθ ἃ ἤοῦβο, μαΐ ποῖ 
ἰο θα1α {86 ἰθαιρίο (οἴ, ν. 12); μϑῆοο {Π6 γοδάϊησ ἰῃ {Π|8 Ὑ67Β6, 
“ αμᾶ 1 ἢαυὸ απποιιιοθα," 18 ἴο Ὀ6 τοραγαθα δ8 086 δογτϑοῖ ὁΠ6. 
ΤῊΘ Βοῦβθ 18 ποὺ {π6 ρα]δοθ, σοῦ Πανὶ μαὰ ὈᾺ}]}} ἔον ᾿ἰμαβοὶ 

γν. 28. ἼΒα ἰοχὲ οὗ 2 ὅδιι. υἱῖ.,) “'( απὰ «ελουαῖ, ιοὐϊί αππουοθ ἴο 
“ἐδ, λπαὲ “οηουαΐ, οἱ διωιϊα ἐδθε α ἦοιιδ6," που]ὰ παν ἴο ὃ 
ΘΧΡΙ αἰπϑά πὶ {Π|8 ΑΥ : δηᾶ «6 ῃουαῖ ΠΟΥ ΔΠΠΟΌΠΟΘΒ ἴὼ [Π 66, 
ΤὨχουρΡἢ πο, Ναΐῃδη, {πᾶῦ ἢθ ν1}} ῥσον!θ [Ὁ [866 ἃ ρουτιδηθηῦ 
απά Ὀ]οβθθά ποιιβα, ἐπ 18, νν1}} Ὀθβίουυ ἀροη ΤΠῪ ποῦβθ Ὀ]οββίηρ' 
δῃα ῥγοβρουῖγ, ἀπ σίνο ἴΠ66 ἃ ρογροίμαὶ ροβίουὶίυ..----Ὗ. 11. 70 
30 (ἀπὰ 116) εοὐλ ἐᾶν γαίλιον8 (Πϑαϊ. χχχὶ. 1θ).---Ὗ 12. 1112 ελαϊζ 
δια πιὸ α ἤοιιδ6; ἴῃ ϑδῖηθὶ ἐπ τϑδάϊηρ 18, “' ΒΘ 81|4}} 01] ἃ 
Βοῦδθ [ῸΣ ΠΙΥ͂ ὨΔΠ|0,᾿" δηὰ :ηβίθαα οὗ “ ιἷ8 τπγοπο,᾽ νὸ δηά ἴῃ 
ϑδϊημοὶ “ [Π6 ἱπγοηθ οὗ κἴ8 Κίηραοπι"---Ν. 18. “172 δλαϊϊ ὃ6 πῖν 
80η ;" ἴΠι686 γογάβ ἅτ 0] ον πῃ ϑαπλπθὶ ὈΥ 8 οἰαιβθ, νυ ἰοῖι {1|9. 
Ἠἰδίογίδῃ μᾶ8 ἱπιθη οπα ]γ οὐ θά δ γο, νἱΖ., “ἢ μὴ οοπηπξ 
Ἰηϊααϊγ, 1 ψ1}} ομαβίθη μΐπι ἢ {Π6 το οὗ ταθῃ ἀπά τ ἢ 119 
βίτιροϑ οὔ [Π6 οὨ ] ἀγϑη οὐ τηθη,᾽ ὑ.6.7 'π ῥυϑοίβοὶυ {Π6 Βδ016 ταϑῆπθῦ 
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48 1 ρᾳπίβῃ: οἴμιαῦ τηθη---] ιοἱϊί ποὲ ἑαλδ αἰσαν πὶ πιϑρον (βατὴ. 
ΤΑΥ͂ ΤΊΘΓΟΥ͂ 8181} ποῖ ἀθραγ) ; ΤΑσηΐωθ τοραγάβ {Π1 ἰοχὲ οὔὨ (86 
ΟἸγοηΐοίθβ 88. ἔμ οὐρίπαὶ γϑϑάϊπρ, θϑοαῦβθ, δοοογάϊηρ ἴο 186 
δερίμαρίηέ, [μ6 γμίσαίο, ἴῃ ϑυνίαο, 16 Α γαδῖο, ἀπιὰ βοπιὸ Μ58.,) 
ὙΌΝ (1 ὙΠ] ἰαῖκα ἀναγ) 8 16 σογτθοῖ γοδάϊηρ' οἵ {μ6 ραϑβᾶρδ ἴῃ 
ϑδπιπ6] 4180, δμά (μῖ8 τϑϑάϊηρ 18 οοπβστηθα Ὀγ [μ6 ποσὰ "ΌΤΙ 
πο [Ό]ο 8. Βαΐ [Π18 πογὰ πιδὺ πᾶν σδπβοά {86 δ] θγίϊοῃ 
ἤοπι Καὶ ἱπίο ΗἰρΕ]].----νοηι ἀΐπι ἐδαὲ ισα δοίονε ἰΐδθ, ἐ.6.» 
888}; [Π6 πᾶπιθ οἵ 888} 18 σίνθη ἱπ ϑϑπιιθῖ, θὲ τγαὰϑ πὸ ἀουθέ 
ἰαζογροϊαὐθα ὈΥ ἃ φοργίδβὲ, 88 ἂπ ὀσρδηδίίοῃ οἵ [86 σογάβ, πο αι 
ὙΟΓΘ ΟἾΘατ ΘΠΟΌΡὮ ΔΙ ΓΘΆὰΥ, ἀπά ΠῸΠπι τ οἷ [Π 6 Πϑῖη6 νγ88 ᾿πίθῃ- 
ὕοπα!]γ ομαἑτ6 4 ὈῪ [Π6 ρσορμοῖ. Ιῃ σομβθαῦθποθ οὗ {18 ἰῃΐοῦ- 
Ροϊαίοη ἐμ σγοσά8 “1 ἰοοῖς ἀναγ" (“ Ραΐ ανναυ," Επρ. Υ.) μανθ 
θεθῃ τϑρθαΐβά, δηὰ ΠΡΌ ᾽θ 864 ἴῃ {116 80η86 οὗἉ τ 8 ὙΘ 

λιαγο ἴξ ἴῃ 18μ6 ΟἸγοπίοϊεβ, ΤῈ τοχὶ οὗ πὸ ΟἸτοπΐο]88. ἴβ ἴῃ 8}1 
Τοθρθοίβ ΒΒ οἰθηΐ, ἀπ Ὀ68γ8 [Π6 βίδπιρ οὗἉ οὐρα ΠΥ σσῆθη οοπι- 
Ῥᾶγϑὰ τ {παὶ οὗἩ ϑδῆαθ]. ΖΤΑθηζιιβ, μονγονοσ, θη ἀθαγ ο 8 0 
Ῥίον [Παὶ ἰδ 8 {Π86 τϑβαὶϊ οὐ οοπ]θοΐαγϑ.----, 14, Απά 1 υοἱϊῇ 
Ῥίαοο ᾿ΐπι γι τὴν ἤοιι86 απᾶ ἴῃ πῖν ξἰπσάοηι γον δυ6» (εἴ. 2 ΟἸ!ν. ἰχ. 
8). 10 18 ουϊάθηὶ ἐμαὶ “ἐ ἐπ πῖν ἤοιι8θ᾽ ταθ 8 ἰπ ΤΥ ΡΘΟΡ]Θ ἴ8γϑεὶ, 
ἰπ ΠΥ ΘΟ ρστοραίίοῃ, βίη 66 “ ἐπ τιν ἐἰπσάοηι᾽ [Ὁ]]οΥτβ ἱπιτηθα!αἴοὶν 
αἴϊουνατά8. Βαὶ [0 18 γγοτΠ οὗ ποίθ (παὶ {μ6 ποτὰ Κίπράοπι ᾽8 
Δρρ]Π6 ᾿ι6γα ἕο 1π6 Εἰησάοπι οὗ ἀἰοα, νγθγθδβϑ ἴῃ ΘΥΘΥῪ οἴ πο ρ88- 
840,6) ἴῃ ὙΠ] οἢ 1Ὲ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ [818 βθοϊϊοῃ, 10 ἀθηοῖθϑ ἐπ Κίπράοχῃ 
οὗ Ῥανίά ον οἵ βϑοϊοπιοθῦ. 76 παίΐυγα! νυ δσρθοῖ [Π6 ρσορμοῖ ἰο 
γεγοσὶ ἰο Τὰν] Ὀοίοσα οοποϊπαϊηρ, αἴθυ μιανυπρ' Βροθη ἴῃ συ. 
11---18 οὔ ἐμο Ὀυϊάϊηρ οὗ βοϊοιηοπ᾽β ἔθιαρ]θ. ΤΠ Ῥγοτηΐβα ἐμαὶ 
Ἰήβ βουβα Βῃοι]α 6 Ὀ] 6586 γγαβ ἱπίθπ θα 88 ἃ οοπιρβθηβαίίοη [Ὁ Ὁ 
(86 ἀἰβαρροϊπέτποπε οὗ μἰ8. νυῖβῃῃ το θα 14 188 ἐθπιρῖθ, ἀπά “πθηοθ 
{λῖ ἀββαγαμοθ 18 ἈρργορυίδιοΥ τθρϑαϊθά αἱ ἔπ6 οοποϊ βίο οὐ ἐπ 
ΡΙΌΡ οὐ Β δἀάγθββ, ΤῊ ἰοχὶ οὗ 2 ϑὅΐδπι. υ]], ρσίνϑϑ ἴὴ6 ἰϑυτηϊ παῦοῃ 
οὔ ἔπ6 δά άγοβϑ ῥυθοίβοὶΥ ἴῃ ἔθ ἔοστα ἴῃ πμίοῃ γθ ΒΒου] ἃ χροὶ 
ἴο πᾶ ἴδ : ““απὰ ἐδ λοιιδ6 απὰ ἐδψ ἀἰησάοηι τοὶ! σοπιύπιιο Κ0} δ" 
δείον ἐΐ66, απᾶ ἐδψ ἰάγοθθ (ἀοοογάϊπρ ἴο {18 ΟὟ ἽΜΌΣ 5δουά 
06 αἰξεγθὰ ἰηΐο ΠΗ) 8Παἱϊ δ6 θϑἰαδίϊολοα ον ουον."---Ὗ, 15. 

ΤΊ υἱοίοη; ἴὰ ἰδ ἀρραγϑηΐ ἔτοπῃ ν. 8, ἐπα [Π6 υἱδέοπ οἵ {π6 Ῥτο- 
Ῥδοὶ τγαϑ ἃ νἱβίοῃ ἴῃ ἃ ἄγϑᾶπι. ᾿ 

γν. 160-27. ΟΥ, 2 ὅ6πι. νυἱῖ, 18----29, Ταυϊά᾽ 5 ἐπαπβερίυϊηρ ῥοτ' 
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ἐλ Ῥγοηνῖδα πα ἐο ἀὐπὶ ἐῤτουρὴ ἸΝαίλαη.---. 10. 7Τῆφη Εἰλα 
ραυϊά τοσπὲ ἱπι; νἱΖ.» ἰαῖο ἴΠ6 Β8 ΠΟΙ ΠΑΡῪ Ὑιοἷ 86 Πα ογθοίοα.-- 
Ψελουαῖ ΕἸοδιίπι; 2 ὅτι. νἱῖ. ΑΔ ἀοπαὶ “ολουαῖ; ἃ αἰβδγοῃςο ἰη 
186 ἰαχὺ τοι ἀἸά ποί αθδοι [π6 Μαβογθίῖς ραποίαδοα. [πὸ θοῖὶ 
οαθθ8 ἔθ Μίαβονίίθα στοὰ Αἀοπαὶ ΕἸολίην.---Ὑ, 17. ΤΣ ΓΤΎΩΡ 85 
δοσυθαίῖνα ρουθγπθὰ ΕΥ̓͂ ΔΊ αὶ ἑΐοις δαψοδὲ τοϊαίθϑ ἰο ἃ 
ἀϊδίαπε ρεγίοά; ἴπθ γϑίδγθῃοθ ἤθῖθ 18 ἴοὸ ν. 14.---ἸΠἼ 7 ΣΎ ΒΥΎΙ 
τον ΘἼΝΠ (Επρ. νϑυβίουι “ ἔμποὰ μαβὲ σϑραγάθα τὴ δοοογά- 
ἴηρ ἴο [16 οδβίϑίθ οἵ ἃ πιδῃ οὗ ῃἰρὶι ἀθρτοθ," ΤῈ.) 1 ̓ πϑίθδά οἵ 
Ὺ ἯὙθ τοδά ἸΓΗΉΜ ὙΓῚ 86 τηϑδηΐηρ᾽ οὗ {Π686 σσογ 8 Μ}}} Ὀθ: 
απὰ δου μαδὲ σαμδοά π6 αϑ ἵέ τ0676 [0 866 ἐδθ διιοοθϑδίοῃ ΟΥ̓ τηθη 
βοπι ἐ]ιῖϑ ἐἴγιθ ὠρισανάδ; ἴῃ οἰμαῦ ψνοσάβ, {π6 Ἰπθ οὗἩ τχθῃ, ψΒΙοΝ 
βιγοίο μά οηπαγὰ ἔτοι αν ἃ ἰπ 80 ὈΠΌΤΌΚΘΙΩ Βουῖθθ ἰμίο [80 
τοτηοίθ βιξαγο, Ἀρρθϑσβ 88 8 δβοθῃάϊηρ ᾿ἴηθ τἱβίηρ' ἀρτγαγὰ [0 δὴ 
ἐπα πη ΔϑΌ 68 0]9 ἀϊἸβίδηοθ. ὅὅοἷὶ ἃ ᾿'πθ νγὰβ πον ργοβθηΐβα ἴο [9 
νἷονν οὗ ᾿ανὶά ἴῃ {Π6 ἀϑϑάγϑποθ ἐμαὶ Ηἷ8 [ὨγΌπ6 Βμουϊά Ὀ6 Ηγπιὶγ 
ΘΒ Δ ὈΠΙΒῃ6α ἴο ΘἰογΉΥ, 8Π ΔΒΒΌΣΔΠο6 ὙΒΙΟΒ ἰηνοϊ νᾶ {Π6 ῥτοπιῖβο 
1παὲ [πὸ ἀδβοθπάδηίβ οὗ αν! βῃοῦ]α τοίαϊπ [9 ρονθσπιηθηί ἱπ 
ΔΏ ὈΠΘΤΟΚΘη δαςοθϑδίοθ. ΤῊ αἰίοπιρίβ πηδά8 ἴο Ἔχρ]δΐῃ {Π| Κα] 
ΓΤ Βᾶνο 411 θθθὴ ἀπβαροθβδῆα!. [1116 τοδαϊηρ οὗὨ οἱγ ἰοχί 
18 τοίαϊῃϑά, γγχ ἀγα ἰοσοθά ἰοὸ {Π6 δβϑατηρίίοι {μᾶΐ "Ἴ 18. υϑοά 
ΒοΙθ ἴῃ (Π6 βθη86 οὗ σον θαΐ πὸ ουϊάθηοθ οαῃ ΡῈ δἀάυςρά 
ἴῃ Βαρροτΐ οἵ (818 ἀββαπιρίίοπ δχοορὺ [86 ρϑγβ}]6ὶ ρϑββᾶρθ ἱπ' 
ϑαπλμθὶ, τ μοτθ 6 ἤπα ΣΦ ἼΣΣΙ ΣΥῚ ΓΝῸῊ Απὰ {18 ψου]Ἱά ὈΥ͂ 
ΠΟ ΙΏΘΔΠ8 ΟἾΘΑΣ ΑΥΤΑΥ͂ {μ6 ἀ] ΠΟ 198, [ΟΣ ὄνθη σταπύϊηρ ὑμαΐ [86 
Ρ8888 69 ταἱρὶιὐ πιθᾶῃ, “ἐ ἑΐοι τορανἀδδὲ πιθ αἴδ᾽ {δι6 πιαπηφν ΟΥ̓ πιθπ,ἢ 
1.0.9. ἔ]ιοὰ μαδὲ Ἰοοκϑά ἀροὴ πιο 88 ὁπ ψ υ τ Βοπὶ, ΔΙ ΠΟΌΡΉ [6 ἰ8 
ἰμθηΐλοῖγ μϑον 1166, ἔμοὰ οου ἀβὲ οοηνοσβα αἴθ [Π|9 τπϑηηθν οὗ 
τλθῃ, πα μαϑὲ ποῖ τϑίῃβθα ἴο Βρθᾶξκ ἴο πὴ ἃ8 0Π6 π18Π [0 8ΠΟΙ Ποῦ, 
ἴα ποτὰ ρον του] 81}}} πϑοὰ ἰο 06 οχρίαϊ πᾶ. ϑοπιθ 
μιᾶγθ ἔβρη {μϊ8 ψογὰ ἴῃ σοηποοίίοῃ ὙΠ ἐμ6 οἰδαβο τ ΠΙοἢ [Ό]]οΥγ8, 
δπὰ χοπάθθα ἴξ βοιηθνμαὶ πὶ {118 ΨΥ : ἑΐοῖς τοραγ δὲ πηι αν 
{16 πιαπηον οὗ πιθη, 97 τολοηι οὐ οπ ἀϊρῇ 8 ἐνια Τωνά (ΤΣ λεδον ἀπά 
06 Ῥροίί(6). ΒΒαῦ {18 18 ΔΙ οροί μον ἰμδαἀπλ1581016, ἀπ α ἤθησα ἰῃ 2 
ὅ88πι. γἱ].» γΒΘΓΘ ἬΓ ἴ8 ομαηροά πο ΣΥῊΣ» [16 ψογὰ τη ΟΡ ὩῚ 
88 Ὀ6θῃ οιηι 64 ἃ5 Βαρογῆσπουβ. ΟἾΠΘΙ Οχρ δἰ! οη8, βυοὶ ΤῸ 
ΘΧΘΙΊΡΪ6 88 “ θὲ Γϑβρεχίβεϊ τι Ἰαχία τα οποπι μογαϊηΐβ {ΠΠ1τ|8 ο6]βῖ5- 
51π}} (ϑοληιϊάϊιι8), ἃΥ 6. Βθθὴ δὲ ὁποθ ἴὸ ὃδ ἐβουου ΠΥ ΔΥΡ ΓΑΙ» 
6 ἀρτοουχθηΐ τ μι [86 Ηθργονν ἑοχὺ Ὀοΐπρ τεϊαϊ ποθ ἰπ ἀρρθαῖ- 
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8η06 ΟὨΪΥ. ΤῊΘ 8ᾶπ|6 ΤηΔΥ͂ 6 88] οὗἉ [116 ΘΑΥΪΥ γϑυβοη8 (Π6 
ϑορέμασίπε: καὶ ἐπεῖδες με ὡς ὅρασις ἀνθρώπου, καὶ ὕψωσάς με, 
Κύριε ὁ θεός ; Ῥωϊγαίε : δὲ ζεοὶϑελ πι6 ϑρθοίξαδίϊοηι 8ι0ρ6᾽' Οπιη68 
λοηυΐηθ8, Ζ)οπυῖηο 1)6ι|8), ἩΪΟἾ ἸΠΘΥΘΙΥ Βοῦνα ἴο ῥύονθ {Πα δὲ ἃ 
ΥΕΥΥ͂ ΘαΥῪ ρουϊοά {Π6 ἰοχὺ οὗ [818 ραββαρθ νγχὰβ Ἀπ π 6} 1016. 76 
ΑΥ6 ὑπο υθουθ ΘΟ ρ6 1164 ἐο Πᾶν γθοοῦγβα [0 8η δἰζοσγαίίοη οὗ {Π6 
ἰοχί, ἀπ [86] πὸ μιοβιἑαύϊοηυ ἱπ σμδηρίηρ {16 αἱ ἱπίο ΗΠΡΗΙ] 
(τοδάϊηρ “’ [Ποὺ μαϑὲ σδαβθά τη6 ἴο 8660᾽ (0. “ἴδοι Παϑὲ σοραγάθα 
1γ6}, βθοῖπρ ἐμαὺ ἢ {18 5! σῃν αἰ ογαύίΐοι [Π6 νου 8 νου ]ά 
ματπλοπΐζθ τὴ ἢ ἐΠ6 οοηἰασῖ, δπα [Π6 ραβϑαρθ δάπιι οὗ δῃ ἰηΐοῦ- 
Ῥτϑίφιϊοη ἰπ 411 τϑβρθοίβ ἀρργοργίαίβιυ ΤΠ ΜΗ. 4180 ἔὈγη θἢ 
Ἔνι άθποθ ἐπα δἰξθιαρίβ πᾶνθ Ὀθθη πιϑάθ ἴο το πάθον (Π6 ρᾳβδᾶρθ 
᾿πΈ6 Πρ 1}0}6. ΒΥ αἰ δουΐηρ' [86 ἰοχὲ : ἐππ8 βοπιθ τϑδᾶ "7 (ἰμιϑίθδά 

οὔ 2) ἑΐοιε γεραγδδὲ πιὰ οκ ἀϊφὶ ὑπ {ἢ πεϊάϑὲ οὔ ́πιθη, ἴμοὰ 

δινοβῦ π|6 ἃ Ῥγϑίθσβμοθ ἀῦονθ οἶμον πθπ. ΤῈ τοδάϊηρσ ἴῃ (ἢ 6 
ΟἸὨιγοηΐςο 68 8 ποῦ ἂπ Ὄσρ πδίϊοη οὔ ἐμαὺ ἴπ ϑϑδπιθθὶ ; οα [Π6 οοη- 
ΤΤΑΥῪ [86 οτρίηαὶ γοδάϊηρσ μᾶ8 ὈΘΘῚ ΤΟΓΘ ΟἸΟΒ6ΙΥ σοί ηϑᾶ ἴῃ ἐπ6 
ἴοσταου ἐμπᾶπ ἴῃ ἐπ Ἰαιξον, ἴθ οι ἴῃ ἔδος ἰδ ἢ858 θθθη δἰπιοβὲ 
ΘΏΠΓΟΙΥ ΟὈ] ογαίθα ὮΥ 1Π6 αἰαγαίίοῃ τοί ἰο ἀπά {Π|6 οι βίοι 
οὗ ΓΙ ἘΥ ὅπ ον .--Υ. 18. Τὰ ἐμ6 Ἔχργαββίοη “205 ἐὰδ 
λοποῦν οὶ ἐδ βογυαπί,᾽ [6 πογβ “( ο7 ἐδ βογυαπε" ἅτα οὐαϊ θά ἴῃ 
ἴθ ϑορεμαφίης ἀπά ἴῃ 2 ὅπηι. νἱϊ.» πιὰ βῃου ἃ σογῥα ΠΥ 6 ογαβθά 
ἴτοπι (ῃ6 ἑοχί. ΤῊ τϑιιαῖμ δῦ οὗ {Π6 ράββασθ, “ ἀπά ωδαΐ 8),αϊϊ 
«Ῥαυϊά εἰ βιν λον» α(ἰά ἰο ἐξιΐπιθ λοποιιν, σουγθϑροη 58 νι δαὶ {Π|}6 
γαγϊδίϊοι ἰο 2 ὅτι νἱϊ. : “ ἀπά 'λαὶ 5}αἰ Παυϊά 8αν πῖον ὠπΐο 
ἐλ...) ὙΠῸ οτὶρίπαὶ ἰοχὲ 18. πῃάἀουθίθ αν ἔσαπα πὶ {16 ΒΟΟΚ οἵ 
βαηνιθὶ, βίποθ ἐμθ τηθαπίηρ οἵ Πανὶ ά ον ἀθη ν ἰ8, ὑπαὶ αοά 
Κποννβ εἷπι, 5 βασυδηΐ, δῃά ἐμογοίοσθ ὑπ γΘ ἰἴ8 ΠῸ Πθο}ββιυ ΤΣ 
Ἰάπι ἰο σῖνθ ἔασον οχρυθββίομ ἰο Ηἷβ [θϑ]ἱπρβ. ἀπά 1.18 σγδἐϊειι6. 
--Υ͂. 19. Τὸν ἐὰν βονυαπιῦξ βαΐο; 2 ὅδτα. νἱῖ.. γον ἐὴψ τσονα 8 δαῖτ. 
ΤΆ Ἰαΐξον 15 οἰθαυὶυ ἐπ οὐ σίπαὶ τϑαάδϊηρ : 70» ἐδ τοοναϑ βαΐο ἀπά 
αοοοναΐηρ ἰο ἐν ̓ θατὲ ἰλοιι ᾿αϑβὲ ἄοηο αἴϊ ἐδι686 στθαΐ ἐλίηρο,1.6.7) 1 αἰιαὶ- 
δαΐα {Π6τὰ ἰο [ΠΥ ΤΊΘΓΟΥ͂ 8Ιοπθ. Τὸ σοποϊαάϊησ σογάβ οὗ [ῃ 9 σϑῦβθ 
τητιϑὺ α͵80ὸ 6 Δ] ἰδιθά δοοογάϊησ ἰο 2 ὅϑ'δι).  νἱΐῖ., ἕον {Π6 στϑδαϊηρσ 
ὩΣ -Ὅ5.-Ὡ ΜΝ (611 ἐμ6 στοαὶ τπΐπρ5) μα8 ΘΥἰἀΘΠΕΪῪ ατίβθη ἔτοτα 

ἴ.6 πογ8 ΠΥΑΣ Ὶ Ὦν (ὑλιονοίονο ἐδοι αν σγοαῖ), στ μΐοῖι νγο Βπὰ 

ἷπ 2 ὅδῃι. υἱῖ. 22, θαὺ πμῖοῖι ἀγα οπη θα ἔτοτι ἐπ6 ΟἸγοηΐο θϑ.---- 

Υ. 21. ὙΥΠοπι σά εὐϑπέ ἴο τθάθϑῃι ; 7Ζ:λδηένο ([Ὀ]ονίηρ [86 8ερ- 
- ΥΟΙ,. 11- ᾿ 
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ἐμασίηί, ὡδήγησεν αὐτόν) ννου]ά βυθβεϊξαϊο {Π6 Ηρ] ἔον {1 Καὶ 
Πιογθ, 8Π4 γϑϑᾶ : τσΐοηι Οἰοα τοοιϊ λαυο ἰ64, ἰο γϑάφθηι ἐδθηι ἰο ἠιΐην- 
δεἰ αϑ α ροορίο (εἴ. Ὀδαΐ, νἱϊ. 8, χΙΠ1. δ; ἔτοπι Ὑυμ ἢ ράββαρθβ, μοῦ- 
ΟΥΘΥ, γα ΒΒου] 4 οχρθοὺ ἰο πὰ μον» 566 [Π6 ϑορέμασίπέ αἱ 408}. 
χχίν. 8, Ῥβ, ονυἱ. 9); Ὀαΐ 15 πὸ (6 "γῶμ 88 δὴ Ασουβδῦνθ: ἐσ 

τὐ]οπι αἰοἷ ὁάπιθ, ἐο γοάθθηι α ρϑορῖθ ἰο ζῖπιδοϊ, 6 γ6 ψ}}}} Β6 πὸ 
Βτουπά δἵ 8]} ἔοσ. ομβαηρίηρ {πΠ6 Κ αἱ ἰηΐο Ηρ}. ὙὍὴηθ ποχὺ οἰδθβε 
ἰ8 4Αἰ5ο ἀπ᾿ (6}110 1016 ἴῃ {π6 ἔογπὶ ἴῃ οὶ 1 1168 Ὀϑίοσα 8. Ἀ0- 
οογάϊηρσ ἰο 2 ὅβδπι. ν]1.,) ΨΠΘΓΘ Πόσον ἘΠ6 ἰοχί 15 ΘΥΘ ΤΠΟΙῸ 
ἔλα ον {πη 1 18 ἴῃ (818. ράββαρβ, “ ἀπά ἰο 40" 5μου]ά θ6 ἱπβοτίοα 
ἴον 1Π6 τγογὰβ “' τηαϊζα [ἢ 66 ἃ πδῖη6,᾽ {πΠπ8 : “ ἐλαέ ἐλοιι ταϊσλιἐο8ὲ 
πιαΐο ἐΐθ6 α παπιε, απ ἀο σγοαΐ απὰ ἐοντίδίο ἐλιῖη8, ἐο ἀγῖυθ οἱιὲ ἐι6 
λοαίλοη παΐίονι8 ὕθίονο ἐΐψ ρθορῖο, τσλοπι ἐδοιι ἢαδὲ γοαθοπιθα οἱ οὗ 
Ἐσυρί. ΥὙΝΒΘΙΠοΣ [86 ἰοχὲ ἴῃ ϑαπημοὶ Βῃου]ά θ6 δἰἑογθά δοουγά- 
ἸΏΡΙΥ 8 ἀπο μοι ααϑϑίίοη.---, 24. εἰ ἱξ θυεη, ὅ6 ὁδέαδ [ἰδ] 6α : [8]8 
18. υυδηςπσ ἰῃ βαπηθθ!. [0 18 σϑρθαϊθά ἤτοι υ. 23 ἴο Βῆῃονν τῆογα 
οἰθαυγ πὸ οοπηθοίίοη τὴ ἐπ6 νοῦ 8 τ οἢ ΠΌ]]ονν, “ ἐλαέ ἐΐψ παπιο 
πιαν ὃ6 θιραἰο4." ϑαψίπρ ; ἴ.6.. ἴῃ ογάοΥ (δὲ τηθῃ ΤΏΔΥ ΘΥΘΥῪ ὙΠΟ ΓῸ 
Δοκπον]θάρθ "ἃ δηα δαν. ΤῊΘ ροϊηΐϑ οὔ ἀϊἴδγθησθ δέύνγαθῃ [818 ρ88-- 
βᾶρ6 ἃ {παῦ οὐὨ ϑ'δῃημ6} ἀΓΘ ποῖ οὔ τπὰο]} ἰπηρογίδποθ ΓΤ τοῦθ 
Ὀ6 δαβθά ἔοι [Π6 Ἰαλξου, ἔῸΣ ΠΊΘἢ 8.6 ἰο ΒΑΥ͂ “" ἐδέ ἤοιιδ6 9} Τλαυὶϊά 
ἐδψ βογυαπέ 18 ὁδἰαδ[ιδἰοἀ δέον ἐἶι665)᾽ πιοΐ 1ὰ νν}}} θΡ6 ϑβίδ  18164.-- 
Υ. 25. Ἐὸν “ Οπιν Οοά᾽ να Βπά ἴῃ βδπιαοὶ [86 ΤΆ]16Υ ΘΧΡΓβϑίοι 
“0 1,ογα οΓ" }οδίδ8, (Ποα ὁ} 1ϑγαοῖ." Αἴον “ἐλ λαέϊ, ἠοιπά," Ἴβρ-τεν 

1 ποῖ ᾿ηἰτοάπορά ἱπίο μ6 ἑοχὲ 85 'π 2 ὅϑϑιη. υἱῖ., πγαβῦ Β6 ἀπάου- 

βίοοα : ἐλογείονο ἰΐψ βογυαπέ λαίή, ἑαξόη Πιοατὲ (σαϊπο σΟΌΓΑρΘ) ἰο 
Ῥγαψ δείονε ἐΐθ6, 1.6..) ἴο οἕδυ (18 ῥγάγϑν ἰο αοά. 7716 λοιιδο, 
τολιοῖ, (οὐ τοοιιζά δια γον ]αυϊά, ἰ5 ἴο Ὀ6 ἀπάεογβίοοά (Δοοογαϊηρ 
ἰο υ. 10) 88 σοίδυσίπρ ἴο [Π6 Αμαν, (Π6 ἀγηαβίυ οὐ θανὶα.-- 
γ. 26. Αἴου. “ἑΐοιι αγὲ Οἰοα" “πὸ να πὶ βϑδπηαθὶ “ἐπα (ΠΥ 
ΜΟΓΡΩΒ ΓΘ ἐγαίῃ."----Υ͂, 27. ΤῸ ΣῦμΥ; 2 ὅδαι. νἱ. ὈΧΩΠ 

ΤῸν {Π|6 οὐρῖπαὶ σϑαάίηρ, βίηςθ 1Ὁ 15 ποῖ ἃ σϑίδυθηςβ ἰο ΌΓΠΊΟΓ 

Ὀ]αβδίηρβ, θαϊ ἃ ᾿ΓΑΥΘΥ ἕοῦ [86 {Ὁ Β]θηὶ οὐἁ {Π16 ργοπηῖβθ, ὑΠαΐ 18 
ἴον [Π8 Ὀθβίονγαὶ οἱ ἔγθβὶι Ὀ]ϑββίηρβ, νν ΠΟ ταοϑὺ ΡΓΟΡΘΙΥ οΟΟῸΓ5 δἱ 
{Π6 ὁπα οἵ {Π|Δ ῥργάσοῦ. ΤῈ σοποϊυβίοῃ, “ 705 δου, δἰ68566ι᾽ ὅδ.) 
18 σίνϑη ἴῃ ἃ τσοἢ ἔα ]]16ν ἤοστη ᾿ἢ 2 ὅ'δπι. νἱϊ. : “ ἴου ἔμου, Ο Τμογά 
Οοά, μαϑβὲ βροίκβθῃ ἴξ, δῃὰ ψῖθ ΠΥ ὈΪοββίηρ 1δὲ 6 μουδβα οὗ (ὮγΥ 

βουσδηῦ Ὀ6 Ὀ]οββθα [ὉΓ ὄνεσ." ᾿ 
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2. ΟΒΑ». χυπῖι.--- (ἜΑΡ. Χχι. 

ΑΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ΡΑΥΙΡ᾽Β ΑΕΒ, ἄο. 

ΟἸμιαρ. χυἱ. Υ. 1; οἵ 23 βδπι. υἱΐ. 1, σσογθ ἐμ Ἰαϊίον μαζὶ οὗ 
(86 γϑῖβθ σϑαὰβ ἐμ5: απά δαυϊά ἰοοῖ {δι6 αγηι-δνίάϊ9 οἱὲ 91 ἐλε 
λαπά 9 ἐδ Ῥ τ δέζηθ8, ἐ.6., ἕ6 ἀδσργῖνϑα [μθπὶ οὗ ἔπ ρόονγοῦ τ μῖο 
πον μαά Εἰ μουίο οχθγοίβθά ονοῦ βϑγϑϑὶ, 88 ἴξ 8 α͵8ὸ βίδιθᾷ ἴῃ 
Ἐροαβ. χὶνὶϊ, τ: Ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν κέρας. Τὰ 
[86 ραβϑασα Βοίοσθ τ8 γγχα γϑδά οὐ ἃ νἱοίουυ οὐδσ {16 ῬἈ]15εϊ 68, 
Ὀγ σι ῖοι Θ'αἰλ απᾶ ἴον ἀαιισ]ιέον8, ἐπαὶ 18, πο ἀουδί, μ6 Ῥ Ι]Πβεῖπο 

οἰἐγ οἵ δῖ δῃά ἐπ ψμο]6 οὗ {16 ἀἰβέσίοι Ὀθοπρίμρ' ἰο 11, σᾶπλθ 
ἰπΐο Παν 48 ροββθββίοῃ. ΤΉΘΥΘ 18 βοῃηθίἰηρ βίαν ἴῃ (μῖ8 
δοοουηΐ, (ΟΥ, 'π {86 τηθ οὗ βοϊοιμοη, δέ τννὰβ ἂπ ἱπάθροπάρης 
βϑ[αίθ, ρονθγηϑά ΒΥ ἃ Κὶηρ οὗ 1015 ουσγῃ. ΕῸΓ {118 Υβᾶβο ἢ 80Π10 ΠΑΥ͂Θ 
1πουρῃς, ἐμαὶ ἐμ6 τϑίδγθμποθ μθσθ 18 ποῦ ἐο ἰδίῃ οὔ ἐπι ῬἈ:]Ἰβεϊη 68; 
Βαΐ ἰο αἰ Εἰτασηοη ἱῃ ὑπὸ ὑγῖθα οὗ ΤΠ απ, σι ΐο ἐμ Ῥ ἢ] 1βι1Π68 
᾿6 14 6} ἐπ τη οὗ Πανὶ (πθ Ἰαΐδον ἕλοι ΠΥ σοηβιάδν ἔμθηη- 
β6Ἶγο8 [αβε1 64 ἴῃ ἀφάποίπρ' ΠΌμὰ [π6 ραββαρα Ὀϑίοσβ 8). Βαΐ 

1.6 τογάβ οὐ {μ6 ᾿ἰβίοσίαῃ ἈρραυθΠ ΪΥ τϑίευ ἴο ἃ πλοτθ ᾿τωροτίδης 
ονθηΐ, ἔπη [Π6 ΤΘΟΟΥΘΙΥ οὗ ἃ 8114}} 15γ89]1 15} ἴοσῃ. ΥΘ ἃ΄Ὸ 
ὈΠΔὉ]6 ἴο 611 οῃ σγμαῦ στουπα [16 Πἰβίονϊδπ ᾿ηὐογργοίβα ἐπ ρδ8- 
βᾶρθ ἴῃ βδπημεὶ, 45 ἀθηοίϊηρ' [86 οαρίατο οὔ ἀἰδίῖι πὰ {π6 ργονίποθ 
φοηπθοίΘα τ] 1{. 

[Κεῖϊ (ρΡ. 41) 5668 πο αἰ βΠ ΠΥ μοτθ. Ηδθδ β8γ8: “18 Μοίϊ)οσ- 
Απιπιαΐ, ταθδῃ8 (48 ἢ π6᾽ ΒΌρΡρΟΒ68) {π6 δγἐάϊε 9 ἐλ σαρίἑαὶ (γε-. 
πηι ηιθέγοροἶθ08), [Π8 ραγαρῇγαβο οὗ {16 ΟΠ ΓΟ ΪοΪ65 15 ααϊίθ οοΥ- 
τϑοῦ, ἴὸΣ ἔμπα [Π6 δαργδββίοῃ “ἢ ἰοοῖς Μοίμορ- Αὐηπιδῇ οἱ οὗ [Π6 
βιαηά οὔ {π6 ῬΆ]ΠΙΒεἴη68᾽᾽ νγοῦ]α πιθϑη, 6 ἴοοῖκ ἀυσαῦ ἔγοπι [16 οδρῖ- 
14] 118 ΒΡ  ΘΠΊΔΟΥ͂ ΟΥΘΥ ἐπ6 ῬὨἢ 5 πο8. Βαὺ 1 16 τηθᾶῃβ αγηι- 
ὑγίάϊο (48 (ἰδϑομῖι8 θχρ δίῃ 16 π᾿ Π18. Ὠἰβίοσυ οὐ 1π6 Ηθῦχον 
ἰδησθαρο, ᾿μουρ [6 τοὐθοίβ ἐΠῖ8 ὀχραπδίϊομ ἴῃ ἐμ Τ θϑαυσιϑ 
δηά 5] 6} ]Ὺ [Ό]Π]ονγ8 ὙΥμου) {πΠ86 πιθαμὶπρ οΥἨΎ Π1|ὸ ραβϑϑᾶρθ ἴδ, 
“αν Ὀτοῦσῃξ 1μῃ6 ῬΆἢ]ἰβύημ68 ἀπάθσ 18 δϑυσαγ’ [π᾿ ΕἸΒΟΓ 
(886 10 15 Θυϊάθης ἐμαὶ [Π6 δαῖμον οὐ π6 ΟἸΓΟΙ]6168 88 ΘΟΥΤΘΟΙ]Υ͂ 
ἰπξογρτοῖθα ([ῃΠ6 πογάβ οὔ 1πΠ6 Βοοῖὶς οὗἩ ϑδηιιθὶ, Ππουρὴ 6 88. 
ἸΩΘΙΟΪΥ ῬΑΤΑρΡ γαβοά {μ6πὶ.᾽} ᾽ 

Ε 
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γον. 2. Οὗ 2 ὅδ. υἱϊ. 2, ψΒογα ἃ βοιηθνηδί αἰ δγοηΐβ δοοοιηὶ 
ἰ8. ρίνθη οὗ [π6 ἰγϑαϊπηθηΐ, ἴο σι βῖο ἢ τπ6 ΜοΔΌΙ 6 ὈΥΙϑοΠ 8 Ὑ6ΓΘ 
βι ]θοἰοα (“μα πιραϑατοά ἔπθτὶ ἢ ἃ ἤπο οαϑιϊηρ ἔπθπι ἄονπ ἴο 
116 ρστουηα, Ἔυθη πὶ ἢ ὑνο ΠΠΠ68 πηθαβαγθά μ6 ἰο ρα ἴο ἄθδ},) 
Δηα ψ 1 οη6 []] 11π6 ἴο ΚΘϑρ αἰΐνθ, δά 80 1π6 Μοδθὶίθβ βθοᾶπιθ 
Πανὶ 48 βουνδηΐβ.) [ΐ νγᾶ8 ὈΥΌΡΔΟΪΥ ἴῃ {Π|8 σὰ πὴ Μολῦ 
1πᾶὲ Βοπαϊαΐ 516 166 ἔνσο 80ῃ8 οὗ {0 Μοαδβίξθ Κίπρ (οἷ οἢιδρ. 
χὶ. 22.) 

γν. 8---8. οἴ, 2 βδιαμ. νυ]. 8 864. Υ, 8. ΤΌ δδἰαδ ἰδ: ἴῃ 2 ὅ΄8πι. 
το ἅπά ““ἐ ἰο γτβοουθν," Βαΐ [Π6 τϑδάϊηρ οὐ [π6 ΟἸγοπῖο 95 πχπϑὲ Ὁ6 
Βαβι αίοά ἴῃ ϑαπιτοὶ αἰδο. ΤΖΤἠθηζιϑ ἔ0]]ονσβ ἐ86 θαυ] θὺ οχροβὶ- 
ἸοΥβ, 84 δββτηοϑ ἴπαἱ Ὠαν] τηυδὲ Β6 ἀπάογβίοοα 88 {116 8:10] 6οὶ οἵ 
{86 οἴαιδο “Ἰσλθη ἠδ ἱσϑπὲ ἰο δἰγοπφίλοη ἢιὶδ μαπα ὃν {6 Εωρλναίοδ.᾽" 
ΤῊΘ πιρδηΐηρ οὗὨ {Ππ6 νϑῖβθ σοῦ] ΓΠ6η δ6 ἐπαὐ, “6 Π ἨΘ Ὑγ88 
βθθκίῃρ ἴο Δοοοπ)ρ]15}} ἔπ6 ἐπηροτγίδης ἐαβὶς οὔ βθουτίηρ' δὖ Ἰϑαϑὲ 080 
Ροϊπί, ἰὰ νη ᾿8. Κίπράοπι ταῖρῃξ ἰοσοι {π6 ἘΡΗγαξθϑ, 0815 
Ῥεΐπῃρ [16 πραῦθβί τῖνϑῦ ψ ΒΟ ἢ ἢονγοά {πσουρῆ οχίθπβῖνα ῥτῸ- 
γἱῃ 68," 6 ἀοίδαϊοα Ἡδάαγοζεν ἴπ6 Κίπρ οὗ Ασδὰὶ σηο ορροβοᾶ 
γηἷ8 ὀχρϑάϊίοη. Βαϊ {86 ροβίϊοῃ οἱ ἐμ6 οἴατιβ8 ᾿ἔβθ" ἀπά 86 
᾿ηϊγοάδαοθίοη οὗἨ ΜΠ6 πᾶπιο οὗ αν δ8 188 βυυδ]θοὺ οὗ νϑν. 4 
(θανὶ 4 ἰοοῖς ἔοτῃ ΐπι, ὅζ6.) τάδ ν 1Ὁ πποῦθ ργΌρΔ 19 ἐμαὶ 189 

ψο8 ἴῃ αἰοϑθϊοη γϑίον ἰο Ηδάδγοζου (ὦ. ΠΠὠὄὔ Μιολαοῖἑ5, Ε!σαϊα), 

80 ἐπιαῦ ΤΠΘΥ ΠΊΘΓΘΙΥ Βοῦγϑ ἰο ἢχ {π6 ἔπη ἤθη Τλαν ρσαϊπθά (86 
ΥἹοίοΟΣΥ οὐοῦ Ἡδάδγοζοσ. ΤΠ βἰξαδύοη οὗ Ζοῦδῇῃ 18 Ἰῆοῦϑ ρασίϊ- 
οΟΪ] ΑΙ ἀοβουϊ θα ἰπ [86 σψογά8. “ὁ ἐοισαγά8 Πανπαίδ᾽" (οἴ, 3 ΟἸ τ. 
νὴ. 8), τ ΒΊΟΝ ἀγα οὐ θα ΠΌΠ ϑϑδμημοὶ ; θαΐ ΓΠΘΥ ἄο ποΐ θῃδ Ὁ ]6 
118 ἴο ἀδίβυτη 6 118 ροβι τοι ψ ἢ δοσῦγδογ. Ζοδαΐ, 18 ποῖ τῃ6ν {Π6 
ἴον οὗ Διίδεδίβ ἴῃ Μοδβοροΐαπιϊα, 88 [86 ΘΆΥ]16 ΘΧροϑιθοῦβ πα 
δύῃ ὦ). Π. Μϊολαοῖῖδ ΒᾺΡΡοβθ (4}1 ὑπαὶ γγθ ἰβᾶσῃ ἔγοτῃ 2 ϑϑτη. σ. 
106 15. ἰδὲ τπ6 ἱπῆποποο οἵ μ6 Κίηρ οὗἩ Ζοῦδῇῃ δχίεπαάβα ὄυβϑὴ ἴὸ 
1Π6 σοππίγθ8 [0 1Π6 ϑαβὶ οἵ {6 Επρἢγαΐθβ), ποὺ ἐμθ ἕονγῃ οὗ 
Ἡδ160 οὐ ΑἸθρρο 'π ὥὄγγια, ἴο ποι {π6 “6.8 οὗ [86 τη146}6 
ΔΩ68 Κᾷνθ {Π6 πδῖηθ οὔ Ζοῦα. Οτ {Π6 φοπίγασυ Ζοθδὶι τγαβ τηοϑὲ 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ βιἰἐααίοἃ οἡ [86 ϑαϑὲ (οῦ ἃ 11||6 ἰο {886 ποῖ ϑϑϑί, 
Τλοηΐμ8) οὗ Ἰθδιλδβοὺβ (οἴ,  Ἰσαϊά νο Ἰ4θπ 168 Ζοῦδῃ π]Εμ ἐμ6 
Ζοβα οὔ Ῥιοίθιη υ.) “απιαϊ, τγὰϑ ἴπΠ6 γγ6}]1-Κπόνγι οἰ ΟΥ̓ {86 
Οτομβίϑβ, νι οὶ νγα8 δον 8 οα]16 ἃ ΕἸΡΙρΗ ποῖα, ἀπά 15 πον 00 
οὗ {86 πηοϑὺ ἱπιρογίδηϊ οἰ 168 ἴῃ [Π6 ΟἿ8-.Α 5:διῖο οουπίσιοβ. Παάατν- 
ἐξόν; ἴΠ9 πᾶπιθ ΔΙ νγᾶγ8 ΟΟΟῸΓ8 ἴῃ {ἢ18 ἔογπῃ ἐπ {π9 ΟΠ σοῖς ε5. δηὰ 
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ἴῃ 2 βδιη. χ' 16--- 19, Βαϊ ἱπ 2 βδηι. νἱῖϊ. 8. μ ἰβ ο81164 Ηδάαά- 
6Ζ6γ, ΤῊ Ἰαίίον 18 θυ! ἀθη ]Υ [ἢ6 οτρίπδὶ ἔοστ, βίποθ Ἠδάδά, [μ8 
ΠΔΠ1Θ οὗ ἃ σὺ γγίαπ ἀθἰϊγ, 18 ἔγθα ΘΠ Ὁ πλοῦ ἢ ἴῃ Θγτίδη ῥσοροῦ 
πϑῖηθ8. Υ. 4, Απά :αυϊά ἰοοῖξ ἤροπι ἀϊπι α ἱλποιδαπα οἰαγῖοίδ ; 
[16 ψογά σλαγίοίβ ἀοε8 ποῖ ὁδοῦ ἰπ ἔπθ ρδγα]]θὶ ραββαρθ ἴῃ 
δδηθοὶ, θαΐ χηπϑὲ θῈ βαρρ!!θα ἴτοπι οἷν ἰδχί. [ηδίθδά οὗ 7000 
βογβοηθη, (ἢ6 πυτηθοῦ ρίγεμ ἰπ β'ϑηλιθὶ 18 100; Βὰδ “1000 
διογβθίιθη ποῦ] Ὧ6 ἱπ βαίξασ ρχορογίΐοπ ο 20,000 ἴοοί 50] 16γ8 
ἰπ ἔμο ρ]αἴπβ οἵ Μεβοροίαμιία᾽) (ΤΑδηϊμδ) ; οἴ, ομαρ. χίχ. 18. 
--Τάθη 7αυϊά ἰαπιοά αἰϊ {6 οδανγίοίβ, 1.6.) Ἀ6 Ἰατηοα {μ6 Βογβοβ 
Δηα 80 τη848. 41} {π6 ἌἽμιαγίοίβ π86]688 (οἵ. “οβι. χὶ. ὁ, 9)} [6 
ΤΆΘΓΟΙΥ τοϑουυϑᾶ 100 οματγίοίβ, ἱποϊμάϊπρ οὐἨὁ σοῦγβο {π6 ΠοΙΒ68 
θοϊοπρίηρ ἴο ἐμοπὶ, Οἰ ΠΟ 88 ἃ τωϑιηοσίδὶ οὗ [Ππ6 υἱοίουυ ( ΤἼθηΐιι8), 
ΟΥ ἰο [6 Κ6 ἔπιϑπὶ ἢ Πΐτὰ ἴο «Γ΄ 6Υ ΒΑ! 6 ἢ}. ἴῃ ἃ ὙΠ ΠῚρΡ ἢ] ργοςΘββίοη, 
διὰ αἴουνγαγαάβ ἀθδβίσου ἔμθηι (Πσαϊα). Υ͂. ὅ. Παγηιοδοξ (ἀμ ΟΙ μο Ὁ 
ΠΔΠῚ6 Ὁ ΓλΑτλΔ80 8) ΟὨΪΥῪ ΟΟσυγ8 μ6.6 πα ἰῃ 186 [Ὁ]]Ονῃρ᾽ ὙΘΥΒ0. 
Υ.6. Αἴλον {16 ἀβοἰβῖνθ δηραρεπιδπί, ἴῃ σοι 22,000 ϑιγτίδηϑ γγθγθ. 
εἰαίη, Τλανἱὰ ἀρροϊπιοὰ ϑουέγποῦ δ ΟΥ οὔἑοίαῖδ ἴὰ (μ6 Κίπησάοιι οὗ 
Ῥατηδθοῖβ. ΤῊ ποσὰ ὈῈΡ 8 ομαϊ θά ἔτοτι οἂν ἐδχὶ, θα τησϑὲ 

θ6 Βαρρ]164 ἴτοπι 2 ὅϑϑιι. υἱῖϊ. ; 806 Ὀϑίον δἱ ν. 18, σῆθσα [6 
οοποϊπαϊηρσ πογάβ οὗ {Π8 Ὑϑγ86 οὐ ἀρϑίη. Υ. 7. 71,6 φοίάθη 
ἀνηιοιρ; ποῦ {π6 ρὈΪ]άθη 58}16]48 (οὐ, Τλθηΐι8.) ἴροι (λλδ 8617.- 
ναπές ; {μ18 1 [89 οοιτϑοῖ σϑϑαΐπρ, δᾶ ἰμ9 ἧοᾳ ἰῃ. 2 ὅϑδῃμ. υἱϊ. 
τοῦδέ 06 Αἰ ἰογϑὰ ἱπίο υ. Βροισῆξ ἐδδηι ἐο δνιιβαΐθηι ; αἴτον 
(680 πογάβ [μ6 ϑερέυαρίης σοοπίαϊηθ [Π6 [Ο]ονῖπρ' οἰδβθ ἴῃ 
ὅϑδπ. Ὑἱϊ - απᾶ ϑλίδλαξ, ἐδ ᾿ς 97 Ἐσυρέ, ἱοοΐ ἐδόθη, τὐλθη ἢ 6 
αἰαοϊρά «7ογιιδαΐθια, ἐπ ἐΐ6 ἄανϑ ὁ} Κολοδοαπι ἐΐι6 8δοη οὗ ϑοίοπιοη. 
Ἀροογάϊηρσ ἰο ΤΑθηΐι8 {ιἴ8. οἰδιβο οὐἱρίπα!]ν οσπιθά ραᾶτὲ οὗ {Π9 
Ἠοῦγον ἰαχέ, βε6 {86 ϑορίμαφίπ αἱ 1 ἹΚίπρϑΒ χῖν. 26. Υ͂. 8. ὅγοηι 
Τιδολαιῆ, (2 ϑατα. νἱῖ1. ἤνοηι Βοίαολ) ; θΟΙᾺ ΟΥ̓ {Ππ686 γϑδάϊῃρβ πιδῦ 
ιιᾶῦθ Βρταῃρ ἴγου Τ ρα, ἀπά ἐΠ18 γα σαραγά 88 1π6 ογίρί παὶ 
ὭΔΙη6, Β[Π 66 γχ7 τηϑαδῖ ὙΠ} ἰδ 45 [89 πϑτὴθ οὗ 8η Ασδιθδθδῃη ἀϊβιγϊοὶ 
ΟΓ ὕονσιε ὈΘΙοπρίησ ἰο {π6 ἀδβοοπάδηίβ οὗ Νπον, θη. χχῖϊ 24. 
ὙΒοΒου Τ ρα ΤΑΥ͂ 6 βοὺ ἄονγῃ 88 1ἀϑηεῖοαὶ τ] Ὲἢ} {Π 6 τηοάθέῃ 
ἴον οὗ Ταῖθοι, 10 18 ρ]ασοᾷ ὁπ {Π|6 τλοβὲ τθοθηΐ τη8 08 ἴο {ῃ6 
ποῦῖ οὗ Ταάπιοῦ, πάρ 85ὅ ἄερ. πού 1αἰ., ΘρΡΥθ ΠΥ ἢ ἃ 
οΆγαν ἢ τοϑὰ ἤοπιὶ ΑἸθρρο ἴο {μ6 Εἰπιραγαίαβ, 18 νουΎ αμοϑι!οη- 
Δ0]6, ΓῸΣ ἐῃογθ ἰ8Β δαὶ [1116 στοβοιι θίαποθ Ὀοίνγθοῃ πο νγοῸ ΠδΠΊΘ5 

Ταϊθοῖι ἀπὰ Τοραοῦ. ἔγοηι αἴ (2 ὅδ. ἤονι Βενοίλμαϊ) 
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{16 πδῃλθδ 8.6 ΟὨ]Υ ἴο ὍΘ πιο ΜἩ|}}} ἴῃ [Π|6888 ἔνγο ρᾶβϑᾶρθδ, ἴθ᾽ 
{116 οοη)οοίατο [π8ὺ Βογοῦ δὶ τν88 ἔμ βᾶπι6 0]δο8 88 (π6 Βϑυοίῃαὶ 
ταθηοποα ἴῃ ΕὐΖοὶς. χ]νὶ. 16 (οἴ, ᾿ἰσὶσ) 18 βαρ ΪῪ δ Π}158:0]6, 
186 ον οὗ Ηδάδάοζον μοὶπρ βἰἐπαίθα ἔατίμον ἴο {Ππ6 δαϑὶ {Ππ8ῃ 
{6 ἕονῃ οἵ Βεχγοίμδῃ γοίδσγεα ἴο ἴῃ ΕΖ κίθὶ, ψ ϊοἢ ἔγομι {80 
οοηΐοχὺ ΘἸμον βιοοά ἀἰγθοῖ] Υ ἀροῦ {6 Μραϊ οσγαμθᾶῃ 388, ΟἹ αἱ 
Ἰθαβὲ ὙΘΣΥ͂ ΠΘΑΓ ἴο [Π6 οοδβί. ΥΥ̓μαὲ οοπηῃθοίίοῃ ὑμογθ 18 θθύνθθη 
{πῸ πίηθβ Οὔ απ πὰ Βογοίμαὶ νγγ ὀδῃποὶ ἀθίθγμαῖηθ. ΤῈ βὰρ- 
Ῥοβίθοπ, τ! ἢ 88 ΤρΘαΌΘΠΕΥ Ὀθθη δσργαβϑθα, ἐμαὶ ΟΠ ἢ νγ88 ἃ 
Ἰδαίου παπλο Ὁ Βουοίῃαὶ, μὰ8 πὸ {γΠοΣ ονϊάθηο [0 Βαρροτί ἵξ, 
ΑΒ {π6 ἀργθϑιηβῃΐ Ὀθίνγαθῃ {86 ἰοχί οὗ {116 ὕνγο ΒΟΟΚΒ ἴῃ οἴμος 

'648568. ΜΟΙ]α βυρροδί 1868 ΡΦΟΌΘΒΙΠΙΥ, ἔπιαν οὐ ρί πα] [Π8. βᾶπι8 
ὭΒΤΩΘ Οσοαγρα ἴῃ ὈοΙἢ, ἀπά βίποα ἴξ 8 ροββί]6 ἐμαὶ ἴῃ οοπβ6- 
ἄποποδ οὗ ΟὈἸ ογαίϊομ8 ΟΠ Π τηΔΥ Βανο στόνη οἵ οὗ Βογοί αὶ, 6 
Ἄρτθθ ψῃ Τλοπΐνδ ἴῃ ΓΠΪπ Κη {πῸ Ιαἰέαῦ παῖηθ {86 οτὶρὶ παὶ 
τοααΐηρ. δ ισαίά, ἴῃ ἷ8 (Θβομιομίθ 468 ΚΒ [βγαϑὶ, σοπηθοίβ 
Βογοῖμαὶ ἢ Βαγίμθηδ (δ ιοΐθηι. σθορτ. ν. 19), τ ] ον νγα8 5ι1α- 
αἰθά ἴῃ {1:6 58πι6 ἰαὐ18 ἃ8 Τοαπιδβουβ, θα πθᾶγον ἴο ἴΠπ6 Ἐυρβ- 
Ταῖθϑ. ἼΜ ΠῚ (2 βδιη. υἱῖϊ. ἫΝ ΤΙ) ἢ [86 τοδάϊηρ ἰπ 

᾿Βαπηθθ] 8 ποῦ ἰπῃ ἀοουγάδποθ ΜΙᾺ (Π6 ΘΑΙ Πἶθβὲ ἀβᾶρθ, Ὀὰξ ἰ8 
ΒοΠη  ϊπη68 τηεῦ τ ἴῃ {Π6 ΟἸ ΟΠ 6165 (1. χχ. 2). ὙΠῸ οοη- 
οἰαάίηρ ψογὰβ “ἐ ἐλογοιοί, ιϑοίοπιοηι πιαθ ἐἶι6 ὅγασθη 86α, απ ἐλ 
»ύϊαν8 απὰ ἐδ υδ886ἴ8 ὁ} ὕγα 88," ἅτο οταϊ θα ἤομι ἴμ6 ΗΘ ΡΓΕν 
τοχὶ οὗ 2 ὅδηιν. νἱῖδ. Ῥαὶ ποὲ ἔτοπμθῃ 186 ϑορέμασίὶπέ, ΆΘΙΘ Ὑγ6 
Ἐπά {ποῖ ἴῃ ἃ βοιηθῦθαῦ ἸΩΟΤῸ δχραπάθα [ΌΓΠὶ; [ΠΟῪ ΓΘ 480 
᾿ρίνθη ἴῃ {π9 Ῥμίσαίθ. Τὰ 18. {ΠΟΥ ἴΌσΘ παῖαγαὶ ἴο Βαρροβα {Ππᾶὺ 
1Π|6  οὐρίπα!Υ ἰογηιθὰ ρατὶ οὗ ὑπὸ Ηοργον ἰθχὶ οὔ {1 Βοοῖβ 
οὗ δδιημοὶ. 

γν. 9---11, οἵ, 2 86πι. ν11]}. 9--12.-- -Ὗ. 9 Τό; ἰπ 2 ϑϑιη. 70. 

ΤῸ 18 ονυϊἀθηΐ ἔἤτοτη σϑῦβο ὃ παῦ [πΠ6 ἰαπά οὗ Ἡδάλάοζθου νγὰβ οοη- 
υἰραουβ ἕο {π6 ἰουυ οΥΎ οὗ Κίηρ Τού οἵ Ηδιηδίῃ ; δπά δἰ: μουρὶι 
γψ6 τηοοῦ ψ  Η πηγαί ῃ- τοῦδ ἰὰ 2 ΟἾγ. νἱϊϊ. 8, [Π6 σοι παίίοπ 
ἸΩΘΓΟΪΥ ἔΓΉ 5.68 ἃ ΠΟΘ ῥγθοΐβα ἀθϑοσρίίοη οὐ {π6 βἰξαδίίοη οὗ 
Ηδιηδίῃ, ἰναΐ [8118 ἴο ΦΟΠΥΘΥ͂ ΔΠΥ ἰπἰογ πιδίϊομ ἰο 18, 81:16 6 γγχ6 ἤδΥ6 
πὸ ἀοῇπίτο δοοουπί οὗ {πΠ6 Θχίθηϊ οὐ ἐπ Κίηράοιῃ οὗ Ζοῦα!. Τού 
τηδάθ ργθβθηίϑ ἰὸ Πανὶά, βθοδσβο {π6 νἱοίουυ τ μΐοι Πάν μδά 
σαϊπθά ονὸῦ Ηδάδαθζου μὰ ἀθ]νεσθα Ἠΐπη ἔοπὶ ἃ ῥονγουία! 
ΘΠΘῚΥ, ἀΥΠ0 Πδα ΔΙ ΔΥ Ἰτηδᾶθ αἰξθιηρίβ ἰο βαράμπθ [ἷ8. ποῖρὶ- 
ῬΟΌΓ, 85. Ὁ. 10. δυ] ον 5μονν8.---Ὗ. 10, Δαάογαπι; [8 Ὡδηθ 
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Ἁ]Όγᾶπι μ88 Ὀ66ῃ γι ἔθη ὈΥ ταϊβία κα ἰῃ 3 ὅδ. νὴ]. ἢ [86 ἸΔΈ ν 18 8 
Ρύγοὶυ 1βγαθ 158} πϑπλ6, ἀπ ἐπογθίογθ νγα ϑῃου]ά ποῖ οσρβοῖ ἰο πὰ 
ἴδ ἃΒ [ῃ6 πᾶιηθ οὔ δὴ Ατὐδίπδθᾶη. Τ}8 πϑῆμθ Ηδαογαη οΟς 8 ἴῃ 
οΠ8ρ. 1. 21 ἰῇ {Π6 τηϊάβὲ οὗ Ατδρῖς βᾶτηθϑ. Ἧ78 αἱδο ἢπά ἰξ ἰῃ 2 
ΟἸιν. χ. 18 88 ἃ βοιηδνψῃδὶ αἰτοσθὰ ἔστη οὗ Αάονδμι, 1 Κίηρβ χίΐ, 
18. ὐγϑυῦ ἐν Ὁμοῦ, τοὶ αβ τμ6 βαριπαρίηε τόπου ἰξ, τοῦ 
ἐρωτῆσαι αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην, ἀπ [π6 Ῥείσαίο, κιὲ ροϑέιιζανοὲ αὖ 60 
Ῥαοθηι, Ὀὰδ ἰο σγοοὲ ἀΐηι (οἴ. ΟἰΘποβὶβ χα ῃ, 27). ΓΙ ΣΝ 
δοςογάϊην ἰο ομδρ. χχυΐ!. ὃ δῃηά 158. χ]!. 18, 18. ὁπ6 τοῖο ισαρ68 
τσαγϑ; Ῥαξ ἰπ {18 ραβδασθ ἴξ 8 τῆοτθ ῥγθοίβοὶν ἀθῆπθα ὈΥ [Π6 
πᾶπιθ Τού, νϊοῖι 1β σονογηθα ὈΥ [Π8 σοηϑίγαοί βίαίθ. Ἡδάβάθζου 
18 Βοχθ ἀθβογ θᾶ 88 α πιαη οὗ ἐΐθ σαν Γ᾽ Τού, {ἰναῖ 18, ὁπ6 ψῃο 
μαά τηδάθ γγὰῦ ἀροῃ Τού (εἴ. 18. ΧΙ]. 12, ἐδ πιθὴ οΓ ἐΐψ ιτσαν). 
ΤΠ οἰοβίην νογὰβ οὐ {π6 νϑῦβο, απά αἷϊ ζύμαβ ὁ υδδ86ῖ8 ὁ} φοίά 
απά εἰΐυον" απ ὄγαϑ8, 8γ6 ἴῃ 1886 δοουϑαίίνθ, ἃπ ἃ ρσονθγηθά ὈΥ {86 - 

νοῦ ἦθ δβοπξ; ἴῃ 2 ϑδιη. ν]1}, [ΠΟΥ ἔΌΓγπὶ ἃ ἀἰβεϊηοι βθηΐθῃοθ, “ ἐπ 
ἰδ ἰαπά οὗ Ἠαάοναηι τσϑτὸ αἷΐ ἀπά ὁ} υδ68εῖ8,᾽ δ.---Υ. 11. ΤὴΘ 
||] νο1" ἀπά ρΌ]4 εὐλίοῦ λε λαά ἰαξόη (2 ϑϑτα. νιΐοι μ6 μ8ά ἀ64]- 
οαἴ64) ; δοοοχάϊηρσ ἰο [Π6 χοδάϊηρσ οὗ ουν ἰοχὲ Πανὶ οοηδβοογαίθα 
ἰο Φομόνδῇ 411 {Π|6 βου δὰ σοὶ] σοι μ6 πδὰ ἰδκϑὴ ἔτοπι [Π6 
βαδ]υσαίοα ἐγῖθ68; Βαϊ [π18 4068 ποὺ Βαγιπουΐβο τ ἢ {Π6 δοοοὰπὲ 
φοπίαϊηθα ἴῃ ἔπ Βορίααρίπί αἱ 2 ὅϑδπι. νυ]. 7, ἔτοπὶ νυν ΐ ἢ τνΘ 
ἰθαγα ἐπὶ [π6 ροϊάθπ ἃρπιοαν οὗ {6 νγαυτῖοῦβ οὔ Ηδάδάθζοι γγὰβ 
ποῖ ρ]αοβά ἴῃ {π6 βαποίθδυυ οὗ Φϑβοναῖ. Ηδηςθ {Π6 τϑδάϊηρ ἴῃ 
ϑϑπθ6ὶ τηπβὲ θ6 ῥγεΐδεγεά, ἃπά {π6 τηθδηΐηρ' οὗὨ {Π6 ραϑβαρθ δυΐ- 
ἀθηΉ]γ 18 ἐμαὶ Πανὶ ἀβάϊοαϊοά {π6 ργθβθηΐβ οὔ Τού ἰο ἐμ β8πε- 
ὑπᾶγυ, ἔῸΣ ὙΠ] Οἢ ΠΘ ῃδά ΔΙγοδαγ ἀθίοστηϊ θά ἰο βοὲ ἀρατὶ ἃ ρογϊϊοῃ 
οὗ [1 ῬΟΟΙΥ ἰαΐκθη ἴτομα {μ8 οοπαιθγθα Κίηρβ. ΤῊθ ἰαβὲ ὑγοσάβ οὗ 

, ὅδ νοῦβθ, “ ὕἥροηι αἰΐ παίίοπδ, ἤγοηι Εάοην ἀπά ὕήοηι Μοαῦ, ἀπά 
ἔλουι ἐλ ϑοπ8 οΓ' Απιπιοη, ἀπά ὥῴζοηι ἰλ6 Ῥ᾿ιἰδέδιθ6. απ ἤροηι 
Απιαϊοῖι," τὸ σίνθῃ τλοσα ΕᾺ}}Υ πὶ 2 ὅδ. νἱ]1.,) ἃ8 [Ὁ]]ονν8 : ΤῬ) Ὅπι 
αἷϊ παξίοηϑ τοϊιοὴι 6 βαά σοπιιογοά, ἤροηι ἄγαπι (ον στ ΐοἢ, δοοογά- 
ἱηρ σ᾿ [ἢ6 ραββασθ Ὀϑίοσθ 8, ἃπ4 δοοογάϊηρ ἴο ἴμ6 ϑερίπαρίηι 
Δῃα {π6 ϑ'γγῖίδς νϑυϑίοῃβ οἵ ϑδηιιεὶ 1186}. ἄοπι τησϑὲ μ6 βαθϑιῖ- 
ἰαϊοα, βίποθ {πὸ ῥ᾽ απ 46 γ οδίαϊποά ἔγτοπι ΑΥ̓ΆΤΩ 18 Ἰηϑη]οηθὰ ἀραΐπ 
ἐπι πη Ἰδέ Υ θυ 88. ἐμαὶ τα κθη ἤοὰ Ηδάδάοζον, απὰ Εἰάοτι 18 
ἸΔΟΓΘ ἈΡΡΙΌρΓΙἰογ ρἰδοθά ποχὲ ἰο Μοδῦ, ψβῖοι Ὀογάθγθα ου 
Ἑάοιη, ἐμᾶπ Αταπὶ που]ὰ 06) απά ὕγοηι Μοαῦ απά ῇοπι {6 
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δ0η8 Οὗ" Απιπιοη, απὰ ὕγοτη (6 Ῥ᾿ιὲἰἐδεῖπ68, ἀπά ἤγοπι Αφπαϊεξ, ἀπά 
οπι ἐλὲ εροὶϊ ο7) Ἠαάαάοξον (16 δοπ ὁ} Κοἢοῦ, ξίηρ οΥ Ζοϑα. 

γν.12, 18; οἵ, 2 βδηι. νἱ1}, 18, 14.----.12. ΥΥ 6 τηπβὲ ποῖ βαυσέπξ 
ἔτοτη αἰδθιαρίϊηρ ἰο δϑοοσίδϊπ {6 οοππθοίΐου Βϑἔνγθθῃ {688 ἔνο 
δοςουηΐίβ, ψ Βῖοἢ αἰ Σ 5ὸ ν! οἷν [Π6 ὁπ ἔγοπι ἐπ6 οἴμοσ. Α.8 {6 
οοποϊαάϊησ τγογάβ, “ ἐμ ἐδ υαἰϊοῳ 977 8αἰξ οἰσλίσοη, ἐποιβαπα" (ον 
πΒΙΟἢ, ΓὨΓΟῸρΡὮ ἃ ΘΟρΡΥ δι᾿ Β ἜΡΓΟΥ, νῦο βπὰ ἐισοίσο ἐλοιδαπά ἴῃ ῬΒ. 
Ιχ. 2)» α]8ο ὁοσὰγ ἰῃ 2 ϑπι. νὴ. 18, νγϑ τηβῦ ὨΘοθββαΥ Ὁ ἈΒΒΌΠΙΘ 
μαΐ, πον! βιδπάϊηρ [Π9 αἰ δγθηῦ τοϑάΐῃρβ δὲ [μ6 δοτητηθποθπιθπέ 
οὗὨ {19 γϑῦβθ, ἐμ6 {πο ρββᾶσθδ σϑίδυ ἴο [89 βᾶπιθ δὐθηί. ΤῊ6 
ἰοχέ οὗ 2 ὅπηι. υἱῖϊ!, 18 158 φαϊίθ ππέπι6}}1 0 1}]6 ἰπ {Π6 ἴοσπι ἴῃ σοὶ 
τ μᾶνθ 1 ποῦ. [1 γγχὸ ὀχϑηγπο [Π86 βαροχβοσίρίίοῃ οἵ ΒΒ. ἰχ. 
(ποῖ 15 τά κθη ἔγοτα [Π6 ΒοΟΚ οὗ βαπιμθὶ, {Κθ ὑπὸ Βα ροσβοσιρέϊομβ 
ἴῃ [86 πεῖρηθουτσίπρ Ῥβαίτηβ, δῃα ἰβ {πϑσϑίοσο οὗ ἱπηρογίδποθ [0 

᾿ς [Π6. ἱπίογργθίδι οι, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΘΥ Ὑ7 ΠΊΔῪ ΒΑΥ͂ [ῸΓ [86 τοϑιογαϊοη, οἵ 
186 οχῖ), 8π4 1 ΚΊηρβ χὶ. 1ὅ, γγϑ οδαπηοί ἀουθε {μὲ (Π6 ΒΒ χ ἴῃ 
ἼΞΣΞ (θη λὲδ γοίιιγῊ.) τοϊαῖθβ ἴο {080 βθῃ Ζογιιῖδῃ. Υ ὁ ϑοῃ]θο- 
ἴατο, {μθη, ἐπα [Π6 ἔτνο ρβββᾶρβϑ, ΥἱΖ.) ἐμαὶ ἴῃ {π6 ΟΠ σοπ οἶοϑ )ἀπά 
1π6 ῬΆΓΆ]]6] ραββαρθ πῃ βδημοὶ, οοπίαϊπ δορὶ ἃ ρογίίοῃ οὗ 180 
οὔ ρῖπαὶ σϑδάϊηρ, νυ ῃ]Οἢ πιδῪ ὑμοσθίοσθ θ6 γτϑϑίογθά ΒΥ φοπιρἰπἰπρ 
{116 ἔνγο 80 88 ἰο γσϑϑά, “' απὰ υοαῦ ἐ)6 ϑοπ οΥ Ζογιιϊαΐ, δϑηιοίο Ἐάοηι, 
θη ἢ τοξωρηθά ἤγοπι ἐΐ)6 σοπιφμοδὲ ΟἹ ἄγαηι ἐπ ἐδ6 υαἴϊον ὁ} δα, 
18,000 τπεη. Υε ἰ6Κθ πὸ ποίϊοθ μεσθ οὗ {πὸ πνοσάβ οἵ 2 ὅϑϑηι. 
γἱ:. 18, ““απά ΠΖαυϊά σαὶ ᾿ΐηι α παπιθ,᾽ βῖποθ {ΠῸῪ 40 ποὺ αἴἴδϑος {19 
Ἵχρίαπδίϊοῃ οὗ 1[Π6 ἰοχῦ οὗ {πὸ ΟἩ γοηΐο]οβ, δπῃὰ ρσοοθϑὰ αὖ ὁπ0θ ἴο 
1Π6 ψοχάβ ψ 816} ]]ονν, ν]Ζ., “τοῆθη ἢ τοξωγηθα ἤγοηι ἐδ δοτιφιιοϑὲ 
οΓ Αγραηι." γ 1886 ουηἰββίοῃ οὐ ἴῃ 6 πᾶπιθ “080 Ὀθπ Ζαγαϊδιι 
(μοι τηᾶν παᾶγὸ θθθῃ Ἰοῆ ουὐ ὈΥ ἃ οΑγ61688 οοργίδὲ, ψθο ἐποιρΐ 
ἴδ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΠΘΓΘ, 88 ἴδ ΟΟΟὉ8 ἀραΐη δ υ. 16) ἀπά οὗἉ [Π6 ψογάβ 
(ἢι6 δηιοίθ ΕἸ ἀοπι᾽" (81 οΟἸἸββίοι Ἡ ΒΪΟἢ. ΤΩΔῪ το Ἵν μ6 οχρ αἰποά, 
85 {Π6 6γΥ6 τηΐρἢῦ ΘΆΒΙΥ Ρᾶ88 ΠΠῸΠῚ [18 ΘΧρΥΘββίοῃ ἴο {86 5: Π}}18} 000 
αν Ποῦ Ομ “πηι δηιϊίΐησ Αγραηλ᾽}, ἴμ9 ἴοχὺ πίοι μ88 οοπια ἄοντῃ 
ἴο 8 1η [Π6 ὈΟΟΚ οὗ ϑαμηι6] τηᾶὺ μανὸ στόν οἂξ οὔ Ππαὶ Ἡ ΒΟΉ τὸ 
Βᾶνθ σίνεπ ἃρουθ. Τὴθ τϑδάϊπρ 'π [86 ΟἸγΟΏΪο188 οδῃ 8180 ὃθ 
ἰγορά ἰο {Π8 Ταβίογθα ἰθχίβ ἃ8 ρίνϑι ἈΡΟυβ, βῖποθ ἴῃ ὑγ Γά8 “' οὐ 
λὲθ γσίμρτι ἤγροτι ϑηιϊπσ Αγαηι᾽ ταῖρηλ Θδβγ θ6 ονθυοοκοά οα 
δοοουῃῦ οὗ ἘΠ ῖν ΤΘβθι  Ὀ]άποθ ἴο [πΠ6 ργθοθάϊηρ σψοτάβ “' δ δηιοίδ 
δου,» δηᾶ βοῖηθ σβδάδυ γῃο ἀουβίοα {Π6 σογγβοίηθϑβ οὐ [86 ἰδχί 
ΧΩΔΥ Πᾶνα Ὀθθῃ ἱπάυςοα ἰο Ββυῤβδιϊαϊα 6 παῖηθ οὗὁἨ ΑὈἱβμαὶ θθπ 



ΟΗΔΑΡΤΕΕ ΧΎΤΙΠ. 12. 20ὅ 

Ζοταίδμ, ἡ μἱοἢ ΒΘ τηΐβϑοὰ ἔτοπι (86 [18ὲ οὗὨἨ πδηι68 ἴῃ υ. 15 544.) 
(ον (μδΐὲ οἵ 080 "κῃ Ζοτγαίδι ποῖ ΟΟΟΌΓΒ ἐπηπηοαϊαίο Υ αἴτον. 
Τὴθ ῥγοβοιῦ τϑδάϊηρβ ἴῃ 2 ὅϑ8πι. υἱ1}. ἀπὰ ἴπ ἐμ6 ΟἸγοπἰς]68 ἀχὸ 
ἴλπ8 βου ἴο ροϊηξΐ ἴο ἐπ ἰοχί, 48 τεϑίογθά ὈΥ ἐμοὶν αἱά, δπά 
[6 οοπίθηίδ οὗ [88 τεβύογοα ἰαχὺ δγΘ ἴῃ ΒδυΠΟΩΥ ὙΠ} [Π6 δοοουπὶ - 
οοπίαίποά ἴπ 1 Κίηρβ χί. 1ὅ ἀπά Ῥβ. ἰχ. 2. 10 τηδὺ ἱπαθϑὰ ὃ 
51, ([Πδὲ τγθ ἃγθ ποέ 78:86 4 ἴῃ ϑθβκίπρ' βθοἢι ἃ ΒΑΓΠΊΟΠΥ, Β1ποθ 1ὲ 
δ ῬΟΒΒΊ 816, εἰῖ μον ἐμαὶ ἀϊδογοπὶ ουθπίβ ἀγὸ τϑίθγγθα ἴο πη ἐῃθ ρβ8- 
δᾶσ68 αυοίοά, οΥ ἐμαὲ αἰ ογθηὶ δοοοπηίϑ οσίβιβά οὗ (86 βᾶτθ δυθηΐ. 
Τμὰβ 0. Θσχαπιρῖθ ουθγϑ βαγ8 (ρ. 170) : “ δοοογαΐπρ' ἰο 2 ὅϑὅ'δηι. 
γῇ, 18, Δαν] 5ἴθν ἐμ9 ΕἸ Δοπιϊξοϑ 'π ἐ6 γα! οὗ βαϊὲ ; (μῃ9 βαροι- 

βου ρου οὗ Τ)8. [χ. γϑίδιιβ {18 βδαραίον ἰο “080, [86 οοτηπιδηά- 
ἱπρ' οἴοοσ, νν ἢ 1]8ὲ [86 δαῖμον οὔ [μ6 ΟΠ τοπίοίβϑ, οοργίηρ αἰπιοβὲ 
γουθαΐτα ἴτοπι [μ6 ΒΟΟΚ οὗ ϑδηιαοὶ, Βα ϑεπἴ68. Α  ἰβμαὶ [Π9 80η οὗ 
Ζεγυίαιι, ἀῃι αἰ θγαίίου) συ οι Ἀθ οου] ΟὨἸΥ μᾶνο θθθη ἱπάποθά ἰο 
τρ8 8 ΕΥ̓͂ [Π6 ἀοοοιπὶ οοηῃίδίπθα ἰπ βομηθ οἴμδὺ ᾿ἰβίοσίοδὶ σσοσκ. 
ἘΥΠΙοΡ οχροβίίοσβ οα (89 οἵμες μαπά (6.9. Βιιαίον Ὺ ἰπά. Ρ. 401 
34. ΤΟ οῖγ)ον" ἀν}. Υοχ. ρ. 461 β86θᾳ. ὦ. ἢ. Μιοβαοῖδδ ἴπ Ἰοοο) 
ΤΟΘΟΠΟΙΪ6 {μ6 αἰ δγθαΐβ βέαίθιηθηϑ βοιηθνμαί ἴπ {16 [Ὁ] οσίηρ 
ἸΌΔΠΠΘΥ, ΑΡΙΒῃδὶ θθῃ Ζογαϊδῃ 816 {86 ΕἸΔοτηϊί68 (ἀοοοταΐησ ἰο 
189 ραββαρθ Ὀβίογθ 118), πὰ δον ἔμϑτα ἐμὶν 4}1168 (7) ἐμ6 ϑγυίδῃβ 
(Δοοογάϊηρ ἰο 2 ϑὅδπι. υ1). Ηϑ 8ενν 18,000 ἱπ {Π6 ὅτβὲ θϑηραᾶρο- 
τηθηὺ (6), δπὰ ἰὴ ἃ βοοοπα αἰΐδοκ νγὰ8 τηδὰβ ὈΥ “080 θη 
Ζογυίδῃ (αοοογαΐπρ ἰο 1 Κίηρβ χὶ. 15), ἴῃ πμῖοι 12,000 τθθα 
ΝΘΓΘ βἰαΐη (5. 1χ. 2); ᾿Κοὶ ρ. 289 ρίνεββ ἃ βί πῃ] αν Θχρ δηδίϊοη. 
({}μο Ἔχρίαπδίίοῃ ρίνθη ὈΥ ἰΚοὶΐ ἰδ ποὺ χαϊΐθ ἐμ: βατηθ; δ 8808 
“[ἢθ δοοοππὲ οὗἨ ἔθ ΟἸτοπίοΪοβ 18 ἰαΚϑα ἔγοτῃ ἃ Ηἰβίογϊ αὶ βοῦγοα, 
ἴον 116 δαῖπου οὐ 186 ΟΠ γοπίοίθβ ἱπίτοάποθβ [88 βρϑοῖαὶ ἱπέοσπια- 
ὕοῃ ἐπέ 1ξ τυὰβ Αδίβῃαὶ [86 βοὴ. οὗ Ζογυΐδῃ τγηο 516 ἔμθ Ατὰ- 
ἸΏΔΘΔΏ8 (Γ [Π6 ΕἸ ΔοΙ1 68). [δ σαπποί ᾿ιᾶνθ θθθη ἴδ κϑπ ἤρου [ῃ9 
ϑαρουβου μέϊοη ἰο [89 ῥβαΐτω, ἕο ἴὲ αἰ βέθυβ ἴπ ἔγγο σοϑρθοίδ : (1) 
ἴδ ρίνεβ 18,900 ἀ8 μι παταθον οὐ {6 βαἰπ (ΕΠ|8 βᾶπιηθ πατηθον ἰ5 
βίνθηῃ ἴῃ βϑδιημ61) δμὰ οὨ]γ 12,000 8:6 τηθπίϊοπϑά ἴῃ ἐμ6 Ῥδβαίτη. 
΄. Η. Μιολαοῖῖβ ἴῃ Ῥ8, Ιχ. 2 μὰ8 ββονσῃι ἐπαΐ [μθγθ 18 πὸ δοίπαδὶ 
ἀἴβοσθρδηου θϑέννθθῃ [ῃ9 ὕνγο βῥδίθσηθηΐθ, δα οἰἐθ8 ἃ βισί Κίῃρ᾽ οι 88 
ἰπ ροΐπε ἔτοπαι ἘΠ} βθύϑῃ γϑαῦβ᾽ γ8γ. (2) [Ὁ δἰεγῖαξο8 Ἐ]ι6 νἱοίουυ 
ἴο ΑΒὶβμαῖ, ἀπά {88 βαρεογβοσίρίίου ἰο [6 Ῥβαὶπι δϑουῖβοβ 10 ἴο 
ὅοαθ. Τὴ) ἀϊβθδσοποθ νγὰβ βοϊνθά Ὀγ Οαζυίη, ἀπά ἴον μην ΒΥ 

9. Ὁ). Μιολμαοϊίε δ [Ὁ]]οντβ : 9040 τῦδὺ ἤδνθ σοιμμδηἀθα {89 
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ἅἌττὴγ, Ὀυΐ ἃ ἀθίθομιπρῃί, ᾿θἃ Ὀγ Α ἰβμαὶ, δ Βᾷᾶνο αἰίδοκοά {Π6 
Ἑἀοπίδβ πὰ 5]αἰ ἔμθπι. [πη (μ|8 σα86 [Π6 νἱοίοσυ ΜΟᾺ]ά }ιϑὲ 88 
ῬΓΟΡΘΙΙΥ θ6 δἰγι δαίοά ἰο [Π8 σοιμτηδη ον ἰι οί 6 88 ἴο {Π9 βυθοῦ- 
αἰπαῖο οὔοον." (Ολνοπίξ Ρ. 289, 240 77....---ἶν [8 αὖ ὁπςθ δρραγθηξ 
{880 {π6 Βοϊυοη οθδγοα Ὀγ Βιωσέο»" ἀπά {16 οἴ ΘΒ 18 ποῖ δάπιὶβ- 
81016.. ὙΠῸ νδυιαι!οηβ πὶ ᾿πάϊνάα] πούϊοθβ, οσουγτίηρσ ἴῃ Ρᾶ8- 
ΒΆΡΘΒ (μαὶ Ἄρτθθ δἰἱπηοβὶ νογὰ ἔοῦ ψογά, ροϊῃηΐ ἴο ἃ φοπιπιθῃ 
οὐρῖπαὶ (ὀχί, σι θῖο ἢ μᾶ8. Ῥθθπ ται] αὐθά Ὀγ βαρβοαπθηΐ αἰίογα- 
Πομ8; 8πα ΠΘΠΟΘ ΟἿΓ ἰᾳ5Κ 18 ἴ0 Γαβϑίοσθ [86 Τοχί 00 118 ῥυἰπηϊεῖνο 
ἔοσπη. δηισαϊά ἀπὰ 7Πεπῖμε δάπιϊ {|8, ἀπά ΓΠπουρῇ ΤΏΘΥ μᾶνο 
αἰ(οπιρ θα ἰο βοῖνο {86 αἰ ΠΠΟΆ]Υ ἴῃ ἃ βουιθυμαὶ αἰ ἴθγθης τνᾶν, ἴῃ 
ἔ{ι6 ϑϑβθπίαὶ! ροϊπίβ γα ἃγθ ἃρτεθα,---νὟ, 18, Τάδη ἐδ ΕΠ ἀομιϊίδε 
δεσαπι ϑιδ)θοὲ ἰο Π)αυϊά ; ἴπι 2 ϑδιῃ. νἱῖῖ. [6 }8 βα1 4 5:}}} πλοσθ θμι- 
Ῥμδίίοα!γ, ἐδ αρροϊπίθα οὔοονδ ἴηι αἰΐ Ἑάοπι, ἀπά αἰΐ ἐδι6 ἘΠΔοπιὶίδϑ 
δέσαπιθ διιδ)θοὲ ἰο ]αυϊά, Υ 6 οἂπι ματα Ϊγ Βα ρροβο ὑπαὶ ἐμ|6 οἴδαβο, 
“6 αρροϊηέοά οὔὲσθνγ8 ἴπ αἰϊ Εἰάοηι," Ἀδὰ Ὀθθη ᾿πέθῃ ΟΠ ΠΥ οὐ ἰ6ἀ, 
βἴποθ δ πηδῪ ΘΔΒ1Υ Πανο Ὀθοη ἀτορρθά ἔτοπι {π6 ἰοχὺ ὈΥ πιϊβίδκα 
οἡ δοςουπί οὗ 18 Τ6βθιη 8] πο8 ἐ0 ἴΠ6 ργθοθάϊηρ' οἴδθθθ. ΟἹ [16 
Ἰα80 οἶδαβ6 οὗὨ {16 γϑῖβθ οὗ ν. ὁ ; π6 δοοουπὺ οὗ [Π0 νγαΐβ στὰ 
Ἑάοπι 18 μοῦθ Ῥγουρῃί ἴο ἃ οἷοβθ. 
.. ),14---11; οἱ, 23. ϑαιι. υἱῖϊ. 1ὅ---18.---Υ, 14. ΤῊΘ Βαϊαμηλγν 
ςοπίδϊηθα ἴῃ (18 νθυβθ ἤΌΣ8. ἃ φοποἰ ῃβίομ ἢοῦ ΟΠΪΥ ἰο {86 τοί 
ϑοοουῃξ οὗ [Π6 νγᾶγβ οὔ Τλαν ἃ σίνοῃ ἰπ {π|8 οπαρίογ, θα ἴο {16 
ψ}0186 οὗ {π6 ἢἰϑίοτυ οὗ θαν]4᾽ 8 τοῖρῃ. 1718 ροβίζἴοπ πθσθ ἴῃ [}6 
φΘμῖσΘ οὔ [Παΐ Πἰβίοσυ οδῃ ΟὨΪΥ 6 Θχρίαϊποά οἡ [Π6 βαρροδίξϊοι 
ἐμαῦ ἴῃ {|| οτρίηα] βοῦγοθ ΠΌτα νοι (18 δοοοπηΐ οὗ [Π6 τγᾶῦβ 
58 ἀγάνγη, ἴὰ 414 βίαια αἱ {π6 δῃά οὐ {π6 ἰβίογυ οὗ αν ὰ δἱοηρ 
ΜΠ .116 1180 οὔ οὔ οοΥ8 πο []ον8. ΤῊ ἰβίογυ οὔθ δα] ἰ8 ὑγοαρὰς 
ἴο ἃ οἴοβθ ἴῃ 1 ὅδηι. χῖν. 47--- 2 ψ τ ἔπ δαῖηθ ἀθία!}]8, ἀπ ἴῃ 
Υ̓ΘΙῪ 5:π|118 ψογα8.---Ὗ, 16. Αἰ δῥπιοϊοῖ; [ῃ6 ΘοΥγϑοῦ γοδάϊηρ 18 4 λὲ- 
πιοί οἷ, μα ὨϊοὮ το ἤπιά ἴῃ 2 ὅδ. νἱ]]. ἀπὰ 18 οὐ μοῦ ρᾶββαρθβ ἴῃ τυ μΐοὶι 
186 πᾶπιθ οσοαῖ8 (6.9.1 ΟἾγ. χχῖν. 8, 6). 10 18 βίηρα]αν πᾶὲ {11|8.Α !- 
τ [6 Καὶ ΒΒοια]α Ὀ6 ς4]164 ἃ 8οπ οὗ ΑΙ δίμαγ, ἔον δοοογάϊηρ ἰο 1 ὅϑδϑιῃ. 
χχῖ, 20 ΑΒ ΔΙ τνᾶ8 ἃ 8οῃ οἵ ΑΠἰπιοὶοκ, δηὰ ἴῃ Οὐ Γ ράβ88 σεϑ 
Ζαάοϊ, οὔτε πε οὗ ΕἸ] βαΖαγ, δηὰ ΑὈἰδέμαγ, οὔ ἐπ ᾿ἴπὸ οὔ ΤΠ διπδγ, 
ΓΘ πηθη ἰοποα ἰοροίῃον 85 {Π6 ἔτο ΒΡ ῥρυ βϑίβ ἴῃ {116 τπιθ οἴ αν! ά 
(6. 2 ϑαπι. χν. 24, 8, χχ. 25). ΤΠοπίμ8 διὰ Ειυαίά (( 680Ἀ. 
ἀθ8 Ψο]Κ8 [8ῃ. 11. ρ.. ὅ96) ἀγϑ {πεγϑίοτθ οὗ ορίπίοη ἐμαῦ {Π6 πϑτηθβ 
τπηϑὺ θ6 ΘΓ ὑγδηΒροβοα 80 ἃ5 ἴο τεδά Αδιαίμαν ἐδ6 8οη οὗ Α ἠϊπιδε. 
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ἰεξ.  ε 8Πιου]ά ποὶ μοϑϑιἑαΐβ ἐο Ὀυὶπρ (8 ραββᾶρθ ᾿πίο ΒΑΓΠΊΟΩΥ 
νη [Π6 δοοουῦηΐ ἰῃ 1 ὅδη. χχὶϊ. 20 ὈῪ πηθδῃ8 οἵ βιςῖι ἃ ἰγϑῃΒροβὶ- 
ὕοῃ νγοῦθ ἰξ ποῖ {Πα ἃ ΒΙρᾺ ργῖδθϑὶ Αὐτοὶ ἰ8 Βροκθη οὗ ἴῃ 1 ΟἾν. 
χχίν. 8---81 αἰοῃρ ν τ ΖϑάοΚ, ἀπά ἴῃ ν. 6 [6 18 οβ}] θά {Π6 βοῃ οὗ 

ΑΒίαρμαν. ὍΠ6 δρᾷ ρυιϑβίβ οὗ ἐπ 1ἴπ6 οὐ ΠΠδπλαγ, ψ οπὶ γγα 
80 ΚΘΘΡ ἰπ νίον ἡ] θη ργοπουποίηρ ρΟΠ {Π6 τϑϑαΐϊῃρ ἴῃ 468- 
το, γγϑῦθ [π6 ἐὉ]οσίηρ : Αΐα]} οΥ ΑἸ πιο , Π18 βοπ Αἰ δῦμαν, 
.ἷβ. βοὴ ΑἸἱπλοῖοκ. 76 ἔπεαθθμεν Βπά ἐπῸ σγαπαξαί μοῦ ἀπά 
ῬΥδάβοη ο4|194 ὈΥ {Π6 88πι6 Πᾶπι6 (866, Ὁ Ὁ θβχϑίῃρθ, ἐϊι8 1158. 

οὗ πὶρσῇ ρυϊθβϑίβ οὗ ἐπ6 11π6 οὔ ΕἼθαζαγ, 1 ΟἾγτ. ν. 80---41). 
Ηδπμοθ ἐμ δαυΐμον οὗ {86 ΟἸγοπίοϊθβ γγὰβ δοαυδίηίθᾷ ὑ ἢ 
8η ΑἸ χη 6 οἷ, βοὸη οἵ ΑΒιδίμαυ, το ἀἰβομαγροά {16 ἀθέϊε8 οὗ 
ΒΙρῊ ρῥγίαϑδε ἴπ Ταν 5 σγοῖρῃ, δῃά ἀαπίηρ [Π6 118 οὗ ιΐ8 
ἔλιπον ((Ὸσ Αμαν τγα8 ᾿ἰνίηρσ ἴῃ ἐμ6 ὑϊπιθ οὗ Βοϊοπιοη, 1 Κίπρϑ 
ἢ. 27). Τηΐβ ΑἸέπιοῖοκ 18 πιθηθοπθα ΠΟΘ, 88 γ76]}} 48 ἴῃ 1 ΟἿσ. 
χχὶν. 86 δηά 3], ἴῃ οοηηοχίου 1} Ζαάοκ. ΤΠ Πἰβίογίοαὶ 
θΟΟΚΒ ἀο ποὺ βγη 5ἢ 8 ὙΠ ΔΗΥ͂ ἱπ ογπηδίοη 88. ἰο {π6 οἰγοιπι- 
δίδποοϑ ὙΠ οὶ ἰΘά (ο Αἰ Πλ6]6 Κ᾿ 8 δρροϊπειηθηὺ 88 Πρ -Ῥυῖθβὲ ἀαν- 
ἴῃρ δἰ8 ἔα μου β 118 ΐτηθ, οὐ 88 ἴο [Π6 σϑάβοὴ ψὮῪ ΑἸ τη 6 6 κ 8 ποὶ 
τηθῃ Ἰοποα ἴῃ σοπποχίοη ἰδ [π6 ἀοροβιθίοη οὗ ΑὈϊαί μαι ὈΥ ο]ο- 
ἴῶοη {1 Κιηρβ 11. 27, 8ὅ). Βαϊ 80 τηῦοἢ ἰ8 οουίαϊη [πᾶὶ 6 πᾶνθ 
μῸ τσὶ (0 ἀἰθν {π6 τοδάϊπρ' οὗ {π6 ἑἰθχὲ 8)8π4, ὈΥ ἃ ἐγδηβροβίτοα 
οὗ [μϑ παπιϑβ, γτδὰ Α ὀίαέλαν {6 8οη 9} Αλίηιοϊοί ἴον Αλίπιοϊοίς ἐΐ6 
8π0 07 Αδίαϊἠαν, ἴον ἴῃ {Π͵π40 ὁ880 γγϑ Βῃου]ά ἤᾶνθ ἰο δ](6ν «4 ληιοϊοῖς 
ἰηῖο Α δίαίλα» ἴῃ 1 ΟἾγ. χχὶν. 8, δῃὰ Αἰ λίπισίοϊς ἐδ 8οη οΓ᾽ Αδία- 
ἔλα» ἴηΐο 4 δίαἑλα» ἐ}ι6 δοπ ο" ΑΙ λὐπιοίοῖ ἴῃ ομαρ. χχὶν. ὁ, δῃ4 δραίῃ 
Αλἱπιοίοἶ ἱπίο Αἰ δίαϊμαν ἴῃ ν. 51..---δαὐϑλα (2 ὅπ. χὶν. ϑοραίαἢ) ; 

ἴπ6 τοχὲ οοηίαίπβ ἐμ6 οτἱρίπαὶ τοδάϊηρ ; ἕο ἰπ 1 Κίπρβ ἱν. 8 [Π9 
88 Π16 Π181),) ἃ8 ΥΥΘ ΤΩΔΥ͂ 88 6] ΔΒΒΠῚ6, 18 ΒρΟΚΘη οὗἩ πὰ οΥ {Π|6 πᾶ ΠῚ6 
οὐ δλίδλα, ἀπά 'π 2 ϑδτι χχ, 25 ὑπάρι {πα οὗ ϑδἥουα οὐ ϑἧφία; 
ὙΠ Ιοἢ. οὗ [Π686 [ὮΓΘ6 ΠΆΠ168 18 ΘΟΥΤΘοῦ νγ6 8.6 ποὺ ἰῃ ἃ ροβίοῃ ἴῸ 
ἀ6οἰ46.---, 17. Απά Βοπαϊαΐ, ἐδ 8οηὶ 9} «οδιοίαα τσαϑ οὐθν' ἐι6 
Κροίὲ απὰ Ῥίοεὶ; τ[ῃ6 βατλθ σγογ8 ὁδσοὰν ἴῃ 2 ὅδ. χχ. 29, ἀπά {Π6 

τοδαϊηρ οὗ 2 απ). ν"}]. 18, ὑνΠοἢ 15 Ἰοαπα θα ἀροη 1 Κίηρβ ἱ. 88, 
44, τηυβί θ6 οογγϑοίθα δοοουάϊηργ. Οὐ {Π6 Κταοριὶ δπά Ῥ] οἱ σσῃὸ 
Ἰουιμθά {Π6 βρθοΐδὶ βοάγ-ρυδτα οὗ Πᾶν! (2 ὅδιι. υἱῖ]. 18, χν. 18, 
χα, 7, 38; 1 Κίῃρβ ἱ. 88, 44), 566 τὴῦ Βοἰϊγᾶρθ ζὰν Οἰθβο οι θ 

“(ον 1βγδϑἸ θη ῥ. 18θ---200.---Οὐ Βοπαϊαῦ 566 1 ΟἸιν. χὶ. 22---2ὅ. 
πο Απά ἐδ 8οη8 97 αυϊά ιτυόγτὰ ἐλ ἤγδϑέ ὃψ ἐΐι6 846 οΓ {}ι6 ζἀΐησ; 
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γὸ μᾶνθ ἤϑῖθ δὴ Θχρ Δ δ. οὗἹὨ [86 οβεοϊοία ποσὰ Οὐλαηίπι, 
ψἩΙΟἢ 18 ΔρΡ]Π 6 ἴο ἐμ βοῃβ οὔ Πϑανίά ἴῃ 3 ὅϑδιη. υἱῖϊ!. 18. ΤῊϑ 
Υἱονν οὗ [Π6 οοῃποχίοῃ δίνει ἔΠ6 ποσὰ Οὐλαπίπι ἀπά {86 το: 
ἱῃρσ ἴῃ 186 ῬΆΒΒΑΡΘ ὈΘέοσϑ ὑ8 18 οοπῆγιηθα Ὀγ 1 ΚΊηρβ ἷν. ὅ, σβοτθ 
τη σον β ἼΜ Ἢ Ἴπ ΟΟΟῸΣ ἱοροίθαον ἴῃ {6 Βθῆ86 οὗἉ ηιΐπέδέθν, 

(Οα ενῖ8 Καὶ ᾿ια5 ἐπ ΦΟ]ονίπρ βλ]]6ς ποῖθ : “ Ο΄ὁδθηΐωϑ ἀπά 
Ῥδίηιον" Ἀνθ θοῦ ἀθηΐθά ἐμαὶ Οολαπὶπι ἵπ ἐμ8 Βοοκ οἵ ϑαιιποῖ 
ἀϑποίθβ βΌροσῖοῦ ΟἢοΟΓ8, ἀπ πηαἰπίαίπ ἐμαὶ Τλανί 4 δα οί! 
»γἱοϑέϑ (μοῦδο ΟΥ Ῥ8]8.6- ᾿υ 6818) διηοηρ' 15 Οὐ Β0Π8. Βαΐ ἀρατί 
ἔτοτα 1Π| ἱπηροββι ΒΥ οΥὗὨ Ῥτουΐηρ ἔπ δχἰβέθησα οἱ βιιοΐὶ ραΐβουὺ- 
Ῥτίβδίβ, {818 Βα ρροβίξἰομ [8118 ἂὲ ὁποθ ἐο ἔῃ ρστουπᾶ ἔτοπι [86 ἴδεί, 
1μαὲ Οολόη ἄγβὲ τϑοοῖνοά 1Π6 τηθϑηϊηρ οὗ ργίόδέ ἔγοπαι. σοιηπιοη 
ἀϑᾶρθ δηά ποῦ τΌπι [86 Θἰγτοο]οργ; ἀπὰ {παὲ {1:6 σοπίοχε ρσγο ῖ δὲ 5 
116 ΔρΡΙἸσδίϊοη οὗὨ (Π18 ἀϑᾶρθ ἴῃ 18:6 οᾶ86 Ὀϑίοσθ 8. ΤῊ6 τδάϊοὰὶ 
εἰσηϊβοαίίοη οὗὨ Οολόη, ἴῃ [86 Αταρίο, ἰβ γθβ αἰλοιζιι8 φόρον, (0 αοὶ 
αϑ8 ἐλ6 ρίοπίροϊοπέϊανν ο7 ἀποίΐιον, ἴπ ῃ6 ϑ'γτῖας σϑῆαπ γλθϑῃ8 αἶσθϑ, 
φίονίοδιι8 γζωϊδ, πιὰ 1Π6 δα]θοινθ σαλίποδ, ἰοσιιρῖοδ, ἀΐοθ8. Τὰ ἴΠ|6 
Ἰαϊτου βθη86 ἔπ6 ποσὰ Οοὴἠανίπι 15 αβοὰ ἴῃ 90} χὶΐϊ. 19, σι μότο [88 

ΡΆΓΑ]16] τγογα Ἅ ἐΐθ πιυϊφἠεν᾽ βῆχθυνβ ἐμαὶ 10 σἂπι ΟὨ]Ὺ ΓΟΐΘΙ [0 Βθου αγ 
τηλρηαίεβ (οὗ, Ποδοπηιῶζϊον β μοὶ. δά Ἀ. 1.) ΤᾺ 18 ἴῃ [818 ϑδγ ον 
86ῃ86, πιο οὗ ΒΙρὮ τάκ, ὁ Ρ]θπΙ ρο θη ἀγῖθβ οὐ [86 Κἰπρ, ἐμαί 
[Π6 στογά 15 πβοὰ Βθγθ δῃά ἴῃ {ῃ6 Βοοῖ οἵ βϑαπιπθὶ. ΕῸΓΣ 10 ἰδ ουΐ- 
ἄδπί {πᾶὺ [Π6 ΓΤοίδσθποθ οαηποῦ ὃ ἰο δοίπδὶ ργΐθϑίβ, βίποθ Ζάδοκ 
δηα ΑΠἰπλοϊοῖς ἀγα τηθηθοηθά ἴῃ ν, 17 ἃ5 ῥυίθβδίβ οὐ [μ6 ἐσῖθο οὗ 
1,ογἱ. Απά {16 δῖον [610 1ὁ ἕο 6 ἸΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ἐ0 ΟὈΒοσνϑ ἐμι8ὺ 
{86 βοῃϑ οὗ Πανὶ ἃ σγοσθ Οολαηπΐηι ἴῃ ἃ ἀἸ ἴθγθπ βθη86, Ὁ μ6 οουπ 
αβϑιιπιθ ἐπαὺ ΘΥΘΙΎ ᾿ποοογαῦ ὑοῦ] Κηον 8 ὙΟΥῪ γ06}}. . . . 
ΤΊ βοη8 οἵ Τανια μαά (Π15 {1110 σίνϑη {μθῦμ, βθοδαβθ. ΠΟΥ Ὑγθτα 
(86 τηϑάϊαίουβ ἀπά Τϑργθϑθη δεῖνοβ οὗ {Π6 Κίπρ,, 7π8ὲ 88 [8:6 ῥγΙοϑίβ 
ΘΓΘ πηθάϊαίοῦβ δθίννθθῃ {μ6 ρϑορὶθ ἀπά (δ ᾿πν 8106 Κίπσ οὗὨ {π6 
Ἐμοοογϑογ. ἢ Οδγοηῖβ Ρ. 847.) 

ΟἸαρ. χὶσχ.---σχ. 8. Οἱ οἰδρ. σῖσχ. οἷ. 2 ὅαπι. χ. Βϑίνγθοῃ {8 
βίου οὗ {π6 νγᾶγϑβ οὗ ΤΠαν!α, οοηἰαϊποά ἴῃ 1 ΟἾγ. χυῇ]., πα {πα 
οὗ Ηἷβ ψᾶγβ στ ἐΠ6 50η5 οὗὨἨἉ Απιποη δηά Ασαῖ ἴῃ 1 Ο}}ν. χῖχ., τ 
βπά ἴῃ 2 ὅ8πι. ἰχ. δὴ δοοοὰπε οὔ Πανὶ 48 οοπάποϊ ἑονγατ 5 808 
βοῃ Μερ θοβμοῖμ (ΜΕ θοϑ μοί), τοι υγαβ ΠΘΟ Βα Ὁ οπαϊεοά 
ἔγοτα [86 ΟἸγοῃῖο]88 ἃ8 ποῖ σοτωΐηρ πὶ ΐπ [ἢ 8 Βοορο οὗ ἐμ τγοσκ. 
--Υ. 1. 436ν" ἐλαὲ; ἃ Ἰοοβθ ἔοσιη αἶα οἵ σοπποχίοῃ, ἱπίθπάθα ὑπ- 
ἀουθίθα!ν ἐο ρῖνθ βοπῖθ οἈγοποϊορῖοαὶ Διτδηροτηθηΐ ἴο ἴΠ0 ἀ86- 
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ἔθη δοοοιηΐθ, ἐποπρὴ ἰδ 18 ουἱάθης (δαὶ (ΠΘΥ ἀο ποῖ [Ὁ]]1ονν ὁπ9 
ΔΠΟΐΒΟΙ ἴῃ 8 ΒΕ ΟΕΥ ΠΠγοποϊορίοαὶ ογάθυ. ΤΗΘ ἀ86 οὗἉ [ηἷ8 ἴοτ- 
τη], ἐΒοσϑίοσο, ἴῃ [ἢ ῥραββαρθ Ὀδίογο 18 18 ποῖ δὲ γυῖα ποθ Ὑ ἢ 
156 ορϊπΐοῃ ἐμαὶ ἐπ ΟΠ ρΙΟΡ ουμίαϊῃβ ἃ τηοσθ ἀοία!]θα δοοοαηΐ οὗ 
16 νγασβ τὴ Ασα δπὰ Ηδάδάοζοσ, ἰοὸ Ὑβῖο ἃ Ὀτίϑῦ σοίθγθησ 
Βιδᾷ ΔἸγοδ αν Ῥοθῃ τηδάθ ἴῃ ομδρ. ΧΥΪ!. ὃ---ὁ ΜΝαολαδῖ, (α πδπὶθ 
ΜΓ ΕΪΟΉ ᾿88 Ῥόθη οἰ ὈΥ ἃ βἴτηρ]6 ουβγβι ρα, ἔγοπι 2 ὅδπι. χ.' 1) 
ψ 88 {Π6 Κίῃρ οὗ ΑἸησθοι, πὴ βοτὰ 58] ἰ8 βαϊᾷ ἴῃ 1 ὅδ. χί. 
1 τὸ ανϑ οαγγίϑά οὐ σγᾶγ. ἜΠ6 ἔγίθ]γ οοπηθχίοῃ τοὶ οχἰβιθα 
Ῥοίνγθοη ΝΟ αΒἢ ἀπὰ Πανϊά, δοοογαϊηρ ἴο {μ6 δοοοαῃΐ ἴῃ ἐπ 
ΟἸΒγοπῖοϊθβ, ΤΙΔῪ Ῥϑυμαρθ ἤᾶγθ Ὀθθη οσοδβίοπθα ΕΥ̓͂ ἐμ6 Βοϑβέ!]θ 
τοϊδίϊοιν πῃ συ ίοῖν θοίἢ οὗ ἐπθτη βέοοά ἴο ὅδ}. Αἴἶον λΐ δοη, ἔθ 
Βϑτὴθ Ηδηπῃ ΒΠπου]ὰ δ6 ἱπβογίοθα : 1{ 15 ἰοα πα ἰπ 2 ὅπ). χ, 1, δῃὰ 
ἰδ ΨΟΥῪ ΔΡΡΕΟρυ δου μίνοη ἂὐ ἐΠ6 δοιαπλοποοιηθηξ οὗ 8η δοσοτιηξ 
οὔ Ηδηση Ἀἰπι86}:.---. 2. ἘΠ ἰοχὶ οὗ 3 ὅδ. χ. ἀΠἴοσβ ἴῃ οοῦ- 
ἰαΐῃ σου 8 ποτὰ [Π6 ραβδαρο Ὀοίοσθ α8, Ραΐξ [18 ΟὨΪΥ ἰῃβίαποθ ἷπ 
ΒΙΟῊ 10 18 Δ]Ονγ Δ Ὁ]6 ἴο δἰ έθ ὁπ ἑοχί ἤοπὰ ἐπ οὐ Σ 18 ἴῃ ἐμ 6 
6889 Οὔ γΜ δὲ ἡ Ὁ ψΒιοα ἴον ΠΙΔΥ θ6 βαθβεϊξαίοά, οἔἁ 16. χχί!, 
4; ἘΖοῖ. χίν. 22.---. 8. Το ἔσβι φαρβίϊοη, “ἐ ἀρέΐ, Πραυϊά βοπουιν 
τὴν ξαιλιον ὕ᾽ ἰβ ἱπιτοάποοα νεῖται χη, [μ6 ϑοοοπὰ πῖεὰ να ΐογγ» Ὀθοαιβθ 
8 πορϑξῖνο ΥΘΡΙΥ 18 Θχρθοίθα ἰο ἐΐιθ ἔοττμθσ, 8ῃ διγτηδεϊνθ ἐο (ἢ 6 
Ἰαϊίου. Αἴδῦ [ῃ6 πογὰβ “ἐο δϑαροῖ," πὸ τηῦϑὲ ΒΡΡΙΥ “ἐἐλθ οἱἐν᾽ 
(2 ϑδΐη. χ.), ἐ.6.,) ῆα οἀρίξαὶ οὗ Αταμοι (Β 404) ; {86 ἱπβηϊεῖνθβ, 
ὙΠ οἢ. ΠΌΠΠονν, τ ἢ ἘΠ οἷν οΡ]θοὺ ἐλ απ ταῦϑὲ δ6. ἰγβηϑροβοά, δπὰ 
οοπηθοίοα ἐορΘ ΠΟ» 88 ἰῃ 2 βδῃι. χ., δῇδ εγαβίπρ' [6 σοτὰ Εροζ 
(Π2π4)ὺ τι {16 Ββυ ΣΧ, Ὁ Ἔρψίιο τασβὲ ργθοθάθ ονογγουίηρ, 
πὰ [6 Ἰαΐίον πογά, δοοογάϊηρ ἴο 118 βἰ σι βοδίϊομ, '5 ἀρρ]ο 69 
ἴο 8 ΟΥ̓ ταν ἴΠ8πη ἃ ἰαπά.---Υ, 4, Απά επαυορά ἰΐόηι; ἰὴ 
2 ϑαπι. χ. ΜὙ Βδὺθ ἐδ τοῦθ ῥΑγΕ οἶα δοοοσηΐ ἦδ δλαυθά ο 
{δ μαζῇ οΥ ἐλιοῖν δοαγά, ὶ.6.,) ἢ6 Βῃανθά οδ᾽ ἐμ θϑαγὰ ΠϊΌπι οπθ 
ΜΑ] οὗἨ ἐποῖν ἕβοθβ'ι ὩΣΤΉ ΤΏ ΟὨΪΥ Οσσαγθ μοῖθ δηὰ δὲ 2 Θδτη, 
Χ. (οἴ, 1π6 οορπαίθ ψοσὰ "την 1ωδν. υἱ. 8) 10 18. υϑοᾶ [0γ οἱοίλι68 

τολοῖ γοαοῦ (0 ἐ)6 γθοῖ; (ᾺΘΥ παῖδ οαἱ οὔ᾽ ὈΥ τπ6 ΑἸηπιοπίξαβ ἐπ 
ἐλ6 πιϊδάϊο, τπαὲ ἴθ, 186 βἰκίτε γγαβ οὰδ ο΄ 45. πιἰσῇι ὉΡ 48. “ἐ ἐποὶν 
᾿ϊπάον ρατίβ. ' ὅ. ““Απά ἐδεν τσϑηὶ;" (μ686 τγογάβ αγθ ποῖ 
τοαυϊχεα οα δοοοππὲ οὐ {88 ρῬγθοθαϊπρ' οχργοββίοῃ, λ6 δοπὲ ἕΐθπι 
αὐσαν, δια 8.6 οτωϊ 64 ἔτοτι 2 ϑδιη. χ' Ἂπά ἐπζογπιαύίου ισαβ 
δγοιρῆξ ἐο 2λαυϊά τοδρδοίδησ ἐδι686 πιθηι; [ἢ 8 Βαῖηθ ὑγογὰβ ὁσοαν ἴῃ 
ἴμ6 ϑορέμασίπέ γογείοῃ οὗ βδπιθεὶ, θα ἐπ πογά5 "' γδδρϑοξίπρ (ΐι686 
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τιν" 86 ψιπίϊησ ἰπ [86 Ηδῦτον ἰοχί. ΤΠ6 διαραββδάοτβ μα 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ οοτηθ 88 [ἌΓ 88 υογίοδο οτι {ποῖ σὰν ὑδοῖκ ἔτοπι (86 ἰαπά 
οὗ 116 Απηπιοπίτθϑ, ἔμΕῪ Ὑγατα [0 [ΣΤΥ [Π6γὰ {1} (μ6 ταατῖς οὔ [19 
8} [Π6 0} Βδά γϑοοϊνοὰ μὰ αἰβαρρθαγθά, δπὰ τπθη σοέμρη ἴο 
ογαβαίθαι, Υ. 6. ἸΣΜΑΏΤΙ (6 ΝΊΡΒαΙ ἰδ αβοα ἴῃ 2 ὅδῃι. χ.) 
το ΗΠ Ὦρδ6] οὗἉ ἐπ18 νυ ΟὨΪΥ οσοιΒ μθτθ. [Ι͂ἢη [86 δύνῃ ρουϊοά 
ΟΥ̓ {86 ἰδασιαρο ἴπ6 ΗΠΉΡΑ6] νγὰβ ἔγθα ΘΕ Υ θιαρ]ογοα ἔογ {0 
ΝΊΡΠΑΙ. Τὴ9 ΝΊΡμαὶ ἢ τ (2 ὅδπι. χνὶ. 21) Δηβυγθυβ [0 (80 
σοπῃβίγασίίοι ΜΠ ἢ Μ μα. ὙΠῸ σογάβ, α ἐπομβαπά ἑαϊθηΐ οὗ 
δίϊυον ἰο ᾿ΐρο ἰδοπι οἠανίοίΒ ἀπά λονδοηιθη ἤροπι Αταπι- Ναλαταίπι, 
απᾶ ὕγοπι Αγαηι Μααολαῖ, απὰ ἤγοπι Ζοδαῖ, ἀτὰ ογηϊ θα ἔτοπι 2 
βδτα. Χ., ὙΠΟΓΘ ποιῃϊηρ᾽ 8 Βαϊ 4 οὗ {π6 ῥυΐοο δὲ τβῖο (μ6 Ἰτοορβ 
ψ ΘΓ γα; δὰΐ 1Π6 ἐσ θ68 το ὍΤΟΥ ΓΟΔΑῪ ἰο ΓΠΙΒἢ ἘΠ ΘΠ, 8.Ὸ 
τηθη!]οηθά δ ὁη66 ἴῃ ΟΡ 8 ὁ ἀἰβδν Ὀαὶ 110016 ἔγοτ ὑπ ἤγθὶ 
Ρατΐ οὔ νβϑῖβα 7. [ηβίθϑὰ οὗ Αγαπι- Ναλαναΐηι τα πιά ἴῃ β'δπιποὶ 
Αγαπυ-θει].- Πολοῦ, ἴῃ 18 ργοῦδ0}6 ὑπαὶ Βθ.}}- το Βο Ὁ νγᾶϑ Βα ροϑϑά ἴο 
Β6 π6 βαᾶπὶ|θ οἷἵυ 88 Πολοδοίἢ-Παππαλαν, τ ἈΙΟἢ 18. ταθπεοηθά ἴῃ 
αϑῃ. χχχνΐὶ. 857, δῃὰ βθῆοθ {π6 Ὁποοιηποη πδθ ΑΥδηλ-δοἰἢ- 

ΕΘμοῦ νγαβ δχομβαηρσθὰ ἔοῦ (9 ψ6}-Κῆοσσῃ πδίὴθ ἄγαπι οΥ ἐδ 
ἔϊσο γῖυσγϑ. Βαὶ {8 Θχρίαπαίίοπ οου]ὰ ΠΑΡ ]Υ 6 οογγοοί, ἕο 1᾽ 
8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 8814 ἐπδῦ 16 τγὰβ ποῖ {1}} ἃ Ἰαΐον ρϑγϊοά οὗ {Π| γγὰν ἐμδὶ 
ἐδ ἐπὶ δ 8 οὗ Ασαπὶ Ὀαγοπά ἐΠ6 ΕἸΌΡγαῦθβ, 1.6. ἱῃ Μοβοροία- 
ταῖΐδ, ἴοοῖκ ρασί 'π [Π6 νγὰγ (οἴ, ν. 16), ἀηά, ἐπμϑυθέογθ, νγὸ πιυϑὺ ἰοοΚ 
ἴον Ασϑιῃ- ϑί- ΕθῃμοὉ ἴῃ {Π6 ποσοῦ μοοά οὗ {π6 σου ΠΙΓῪ οὗ {π6 
Απηπιοηΐϊίο8. 8 σοοπ]θοίαγα {πᾶ 10 νγαὰ8 {πὲ ρατὲ οὗ ϑ'υσῖδ, ἴῃ 
γΒ 16}, δοοογαϊηρ' 0 «παρ΄ χνῈ]. 28, {Π6 οἰτγ οἵ ΒΟ - ΘΒ βίοοα ; 
186 ροβίξοη οὗ (ῃ18 ΟΥ̓ γχα οδῆποῖ πῆοσθ ΘΧϑ ον ἀθίθγπηῖηα, δα 
ταυϑέ ἤᾶγα Ὀθθῃ Βοιηθν Β Γ6 ΠΟᾺΓ [86 βου στη Ββορθοῦ ΑΒΕ] Θθάποη. 
Αναπι-πιααοϊιαῆ ((61164 Βρὶγ Μδδομαῃ ἴῃ 2 ὅϑδιω. χ.), [86 
σΟΌΠΕΡΥ ὈΥ ΒΊΟΝ [88 ροββθϑϑίοῃβ οὐ (πὸ 1βγϑθ] 1168 ὁπ ἐξ ϑαϑὲ οἵ 
ἴπ Φοιάδῃ ψγοτα θουπαάθα ἰονσαγά 8 [π6 πουελ (Πϑαΐ. 11. 14; «Ποϑ8. 
χὶ!. ὅ, χἰΠ, 11); 816 βίαἰθιαθπὶ οἱ θρονιθ ἀργθθ8 Μὴ 118, ΥἱΖ., 
1παὲ {π6 οἷἵγ οἵ Μδδομδῇ νγ)88 βιἐπαίθα αἱ {Π6 βουγοθβ οὐ {Π8 47οΓ- 
ἄδῃ οἱ (86 νγθβίβγῃ βίορβ οὔ (μ6 βουίμογῃ ρουίίοη οὐ ΑΠΌ ]Θθάποη 
(οἴ ν. ᾿βαιηιον, Ῥαϊοβιίης ἘΠ, 2, ρ. 206). Ἧγ μᾶνθ πὸ δοοουηί 
ἴπ [86 ΟΙά Τοβίδτηθης οὗ ἔπ οχίθην οὐ {18 8:18}} Κίηράοπι οἵ 
Μδδομβαῃ. Ζοδαλ (4164 'π ϑαπιθθὶ Ασδῃ-ΖΟΡ8}} ; οπ {16 
βἰξααίίοη οὗ Ζοῦδῇῃ 8696 ομᾶρ. συἱ. 8. Υ. 7. Απά ἐλον ᾿ὐσοά 
ἐλιίνὲν απ ἐτσο ἐβοιιδαπά οἰατίοίδ, ἀπά ἐ)6 ξίπρ οὗ Μααοϊιαῖ, ἀπά ἐδ 
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Ῥεορῖς; δοοογάϊηρ ἴο 2 βαΐη. χ. 6 Ασάπὶ ΒϑΒ- ΕΘΠΟ, ἀπὰ Ατδῆᾶν. 
ςοπίτραίεά 20,000 ἴοοί 50]416γ8, ἐμ Κίπρ' οἵ Μδδοῖιδα 1000 τηβη, 
δη4 1π6 Κίησάοιῃ οὗ Τοῦ 12,000 πιθῃ. Τα {πὸ πατιθογβ ἄστθο, 
ὼγ [89 20,000 ἀπά 12,000 ἀτὸ ἔμ 82,000 οὗ {1Π|ὸ ΟἸχοη:ς 68, ἴο 
Ψ ΠΟΙᾺ ταπϑὲ ΡῈ δάἀάοα {Π6 ρθορ]θ οὗ {πὸ Κίηρ οὐ Μδδοβδῇ, νὸν, 
ΔοοογἸηρ 0 {Π6 ΤΩΟΓΘ ργθοῖβθ δοοουηῦ οὗ (μ6 Βοοῖκ οὗὨ ϑ'απιυοῖ, 
ἐαγηϊβῃδά 1000 τπθη. ΤΠ ἀἰδγθμοθ ἴῃ [Π6 ὕνγο δοσοῦπίβ σοηβἰβι8 
ἴπ {μῖ8, (1) ἐμδὲ τη Ἰαπά οὔ Τοῦ, τβῖοῖ πηαϑὲ μανϑ θθθα βοσηθννῃθγθ 
ΠΑΡ 86 ΟΥΟΙ ΘΟΙΠΙΤΙΘΒ. ππθηοπθα ἤθγθ, 18 δἰζοροίμον οὐιἰ θα 
ἴοι [ῃ6 ΟἸὨγοηΐο]θθ, ἔοσ ψῃδΐ γϑᾶϑοῃ τα οδηποὶ (6}} (Ἰ:σαϊά, 
εβοὶ), ἢ, ρ. 617 Ἰάἀοπεϊῆςεβ ΤῸΡ στ (6 Θαῦβα οὗὨ ῬιοΙεπιγ, ἃ 
Ὀίδοο ἱπ [π6 ἀδβογὶ οὐ Ασαῖα, θαῦ [6 ραββαρθβ οὔ {μ6 ΟἹ Τοβία- 
τρρηΐ, ἴῃ πῖον {π6 απ οὗ ΤῸ 18 τείδγγοά ἴο, Ἰηἀϊσαΐθ ἃ το Ὸ 

που ΠΟ ΥΪῪ ροβιοη), ἀπὰ (2) (μὲ [π6 ΠπΘΥΟΘΠΑΥῪ ἰγοορβ τὸ 46- 
8006 4 ἴῃ 6 ΟΠ γΟπο1985 ἃ8. Ὁ,.γ» 8πᾶ4 δοοογάϊηρ ἰο [Π8 ργϑνίοιιβ 
γοβο ἰδοοῦ ἀπ Ῥογαδιῖπι, ἩΠΟσΘαΒ ἴῃ ϑαπλθθὶ [ΠΟῪ ἀγα βαϊά ἰο 
μᾶνθ θθθῃ 411 Τοοὲ 8οϊαϊονδ,--- 8. Υθυμαυκαῦ]8 βἰαϊθιηθηῖ, ΘΠ Ὑγ6 
οὐηϑι 46 ἐμαῦ ἴῃ ΟἾἶΠΘΓ. ραβθᾶρθ8 (6.9. 1 ΟἿ, χη. 4) ἐπ6 Κίηρ οὗἉ 
Ζοθαῇ 18 βαϊά ἐο πᾶγθ μδὰά ἃ ργϑαὶ πιθοῦ οὗἨ γγὰγ οἰατίοίβ ἀπά 
᾿ιοσβθίηθη δὲ ἢ8 ἀἰβροβαὶ. Π16 δοοουπύ οοπίαἰηθα ἴῃ ἐμ6 γοῦβ8 
θαΐογθ τ8 οὐ [μι ὀπσαπιρπιθηΐ οὗ {Π8 ΠΔΘΓΟΘΏΔΙῪ ἔΌΟρΡ8. Ὀδίοτδ 
Μράρδα, ἃ εἰτγ οὔ πο ἐπε οὐ Εβαθϑῃ (7088. χἱϊ!. 16), ἀπᾷ ἐπ βἰαΐθ- 
τηρηΐ {παὶ ὙγὨ1]8ὺ (ΠΟΥ τγοῦο θοϑιθρίηρ {Π18 οἰἐγ, ἐδ «Αἀπιπιοηῖξθ8 
φαϊλονοά ἐοσοίδιον ζροηι ἐδιοὶ» οὐδίθ8 δ.6.. ἀτὰ οὐαϊ6 Ὸτ ἐπ ἰθχὶ 
οἴ ϑαπηποὶ. ΤΉΘΥ οογίδίη]γ σϑϑὶ ἀρΟη 8 ἰβίοσίοαὶ θα815, δ ἃ ὑσοῦθ 
τ κθη Ὁγ ἐπ6 δαΐμου οὗ [Π6 ΟἸΒ τ πίο 68 ἔγοπι ΕΠ|6 βοῦσοθϑ ϑιηρὶογοᾶ 
ΒΥ μἴπι ; ΠΥ ΤΠΔῪ ρουμαρϑ ἤδνθ οὐ ρίπα! }Υ Τογστηθα ρατγὶ οὗ 186 ἑοχὲ 
οὔ βαπιθθὶ, δηα ἔΌτα βοπὴ8 ουθυϑίρσὐ ΠΥ πᾶν θθθῃ οτηϊτἑοά. 
(θα ἐπ6 ἀπο! ν οοπηθοίοα νὰ ἐπ6 απο 8. σίνθῃ ἴῃ {18 

Ῥββαρο᾽ Κοὶΐ 88 : “ 1 ἰ8 ουϊάϑπί ἐμῇ ὈΟΤΉ Ῥαβθαρθ8 8.6 σογγαρί. 
{ ἰβίσαθ ἐπαὺ [π6 ἀοοοιπίβ ἄρτθα 88 ἰ0 {ῃ8 παταοΣ οὗ τηθη ψΒΟΏ, 
[86 ΑἸητηοηΐίε8 Ὠΐγοα, νἱζ., 82,000 πιθῃ, δῃὰ 1000 πιϑὴ ἤοιη 1ῃ9 

Κἰηρ οἵ Μδδοῆδῃ, θὰὲ δοοογάϊηρ ἰο [Π6 ΟἸἈγοπίοϊοθ {πΠ6 82,000 
ΜΓ ποῦ ἰηΐδηί δὰ δοοῦ (ομαγιοὐ- 80] 416 γ8, οσΣ συ -οματίοίβ 
ΨΠἢ ΠοΥ568), δηὰ γαὶ 40,000 ἔοοϊ 50] 4168 ὑγϑῖα β]αΐῃ ; δοοογάϊηρ 
ἴο (86 ΒοοΚ οὗ ϑ'δϊηυβὶ [6 Απιπιοηῖθβ Εἰνθὰ ποπθ Ραὲ ἰπέαπίσυ, 
δὰ γοῦ ἴῃ {86 Ὀαΐ16 ἔΠ6 τ σασ 700 ᾿ὐδοϑῦ ἀπά 40,000 Τογαδλΐηι 
(Βογβοζαθῃ) 8]αῖπ. [Ε ἰβ ποῖ βαβὺ ἰὸ ἀθίβυγπιη ῃθ Ποὺ 1Π|6 ὕνγο δο- 
οοπηΐβ ΑΥΘ (0 6 ΓΘοοποΙΪϊο, ΕῸΓ ἔπ Ρ]δι), βαρροδβίθα ΒΥ Οαἰπιθ, 
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Ψ. ΗΠ. Μειολαοῖδε ἀτιὰ οἴμογβ, οὗ δορὶ πἰπρ' {ἰπθπὶ βθοι5 βοταθυδὲ 
ζογσοθά, ὙΤΉΘΓΘ ΓΘ ΡΓΟΡΘΌΪΥ ΘΟΡΥ βέβ᾽ οὐτοῦβ ἴπ ἈΟΣ ραββαβεδ. 
Βαυΐ, 48 Οἰονίσιοο, Μξϊολαοῖΐβ, απιὰ οἴμοσβ μανθ δἰγοδάυ 8614, ποσὰ 
15 ΠΊΟΤΘ ᾿πίσυ 8] ργΟΡΘὈΙΙΥ ἴηι Ἐἰ6 βίαίθπιθηξ σοπίαϊποά ἱπ ({0 
ΟἸΒγοηϊοῖοα ἐμαὶ 7000 ᾿οολοῦ ποσὰ εἰαϊπ δά 40,000 ἴοοί 50] ἀΐθτ8, 
{παπ ἰπ ἐμαὶ οὗ βαιηποὶ τμαὲ 40,000 Βοχβοῖηθα ὑσοῖθ βἰαἴη, ἀπά 
οηἶΐγ 700 ᾿ϑολοῦ, ἀπά πα ἴοοξ βοϊἀΐοσβ αἱ 41]. ΟἸσομΚ. ρ. 824). 
Υ. 8. 7Τήε τσλοῖδ αγτην ; [Π6 ἀγίίοϊο ἐπ 1818 ραββαρθ ἱπ ϑδηιιοὶ 

ΒΏΟΥΒ πιοξα οἰθανγ {παι 1Π|0 δσρτεϑϑίοη “ ἐἶμ6 πιϊρλίψ πιδη," 8 
ἴῃ δρροβιίοη ἴο “'ἐλδ ὰυ δ ’- νϊΖ.), ἐλα ωὐλοῖε αἀτπιν, ἐδα Οὐ- 
δογῖπι. Τβοκῖμδ 18. οὐ ορίπιοι ἐμαὶ {Π6 οοραΐα [88 θ6θῃ ἀτορί, 
ἀπά {μὲ 186 ἰοχί βιιοά θ6 γοϑίογθα 80 88 (ο σγϑαὰ, ἐδ τολοίδ 
ἀγηῖν απὰ ἐΐα Οὐἰφδϑογῖπι. Τὰ ἰΒ ἴσὰθ ἰπαί 'π 2 ὅδῃιν χνυ. 
117 λό ϑλοῖο ρεορῖθ, αἀπιὰ ἵὰ 2 ϑ8πι.. χχ, 7, ἐΐλδ πιϑπὶ οΥ «]οαῦ 
απάὰ ἰδὲ ΙΚνοδέ απᾶά Ιοίδ, ἅτὸ ταθηιοηθά ἴῃ σοπποοίϊΐοη πῃ 
ΑἸΒδοσίπι; Ὀαΐ 80 ΔΓ 88 1 οδῃ ΥΘΙΘΙΩΌΟΓ, {86 γεβί. οὗ ἐς νχαῦ- 

ΤἹΟΙΒ ΤῸ ὩΘΥ͂ΘΡ ΟΔἸ]6α ἐΐδ τοὐοῖδ ἀγνηὶν ἴῃ ἀϊδυϊποίοη ἔχου ἐδθ 
ΑἸΡΡοχῖπι, [Ὁ 15 ουϊάοπέ ἔγοων νυν. 10, 11, ἐπδὲ 1μ6 τεϑὲ οὗ ἔθ 
ὙΓΔΥΓΊΟΤΒ, 88 Ὑ76]} 88 {10 ΟἹ θοσῖπι, ἰοο Κ ρα ἴῃ {Π|18 νὰν ; πὲ [ἴξ 
068 ποῦ ἐβουθίοσε {0]]}ονν ἔμδὲ ΤΠ6Υ πιυβὲ 6 τιθπίϊοηθα ἰπ {18 
γΘΥ80 ὈΥ͂ {Π6 8146 οὗ ἴπ6 ΟἸΘδοται.----΄. 9. Οἰὐρούδ ἐλι6 οὐξψ ; ἵ.6.) 

186 ΟΕ ἱπίο ψ μοι ἔποῪ μάγον αν ἐποὶν ἀείδαξ (ν. 15). 1ἰ 
πιαδβὲ ἐμογθίοσθ παν ὑθθπ ἔπ σδρ 118] οὗ [π6 Απιηομηΐῥοβ, ᾿ὐαδδαῆ, 
ὙΠ ΙΟΙι ττὰϑ ΘΟΥΓΔΙΏΪΥ [Π6 ΟἿ]Υ οπα οὗ [86 Ατηπιοη 188} οἰεῖθϑ {μὲ 
ὙΓᾺΒ 5 ΠΟΙ ΘΏ γ ἐσ Π 6 ἃ οΥ ἰᾶτρα Θμουρἢ ἰο αβογά ἃ. βαΐδ τοίγεδέ ὁ 
[6 φοπαυοχθα ἀσηγ. «4πα ἐδό ζίηρα ἐδαξ τοϑνο σονιθ (ἴπ. 2 ϑδτη. 
Χ., 188 ἔουΣ ρονγοσϑ, τ Βῖοἢ Βαά βθὴῦ δυΧι Αγ ἐΣΌΟρ8, 76 ταθῃ- 
εἰοποα ἀραῖῃ ΟΥ̓ ΠΑπι6) ἀστδηρθα [16 ογάθν οὗἉ θ8{{16 70» ἐλθιγιδϑίυθθ 
αἴοπο ἔροη ἐλ6 βοϊά, αἴτον {ΠπΘ Ὺ ̓ιδα Ἰοβρ [Π9 οαταρ Ὀθίογο δίθαθθα 
ἃΠ4 σοτηθ ποᾶῦ ἴο {86 ΑἸΔΠΊΟΠ  13}} ΔΣΊΏΥ. [πϑἰ684 οὗ ομέδέάδ ἐδ 
σἱξψ, νιΘ Βπὰ ἴῃ 2 ὅδηι. χ. ομέϑιδ ἐἶ6 φαΐ (οὔ (π6 αἰἐγ οὗ ΕΔ ΌΡ4}}). 
Οὖὺ τοδάϊηρ᾽ 15 ργϑίδσαθ]β 88 Ὀεῖηρ [Π6 τθογθ ἱπίρ!]ρσὶ 0]6, ἕο [Π6 
ςοπίοχὺ ΘυἹ ἀθηΕΥ βῆονβ {Παὐ {1Π|6 εἰέγ οἵ ΒΑΌΡΔᾺ 8 παϑαπξ ; δὰ 
ἘΠ: ὙΘΓΙῪ ᾿ηΔοῆπὶίο Ἔχρχθβϑίοη ομίϑιθ ἐἾ,6 σαΐς ἀο65 ποῖ Βδυμλ ἢ ΪΖθ 
ψ ἢ 116 ῬΘΟΌ ΠΣ ΟἸ ΑΓ 688 οὗ [Π6 τοϑὲ οὗ [Π0 δοοοιπέ ; ἸΠΟΓΘΟΡΟΥ, 
19 γγοχὰβ ἴῃ νυν. 1ὅ δῃὰ 2 ϑδια. χ. 14 “ἐδ πίονα ἱγτιΐο (ἢ 6 οἱ 
τράγο {π6 τοδαϊηρ “ ουέϑίάε ἰδ6 οὐδν," ταῖμοσς [μᾶπ “ἐδ σαίο," 
ἴῃ [86 ραβϑαρὸ Ὀθίοσο π8.---Ὑ.10. Τὴθ ὕαο6 ο ἐΐ:6 δαξέϊε ὅθ. ; 1.8. 
ἴμ6 δαΐέϊο-αγναν οἵ 16 ἔνγο; ἀυτδῖθθ νγὰβ ἀϊγθοίθαά ἀραϊπβῦ εἰπε: ἐΠ0 
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Ἀπιπιοηΐξοβ τοῖα ἄγαν ἀρ ἵπ “πὲ, δῃά {Π0 δυχ ΠΑ ΥῪ ἐγοορ8 
ψοἢ Πδα δάναπορα οι Μοάθρα σγοστο δολίπά. «080 Εἰ πηβο 1, 
δὲ [86 μοδά οὗ ἃ βοϊϑοϊ Βοάγ οὔ βο] 416γ8, αἰίδοκοά (86 1δξίϑγ, βίο 
ἰοστηϑᾶ 1ῃ9 ΒΟ ΠΡΘΙ ῥΟΥΤΟΓ, πα 8 ἀδβίσιαίθά ὈΥ {Π6 δοϊημηοι 
πᾶτηθ οὗ 4γαηι.---. 11. Ἠἱβ8 τοῖον ΑἸ ἰβῃαὶ, τ! ἢ ἘΠ6 τοβὲ οὐ {Π6 
ΔΙΎΩΥ, Ὑγ788 ἀἸγβοίθά ἰο αἰίδοϊς [Π9 Ατηπιοηΐίοβ, Υ. 12. ὙΓυ 

( ὅδ. χ. Ν Ω ὩΣ “Ὠοῦττν): ἴῃ [π0 τηοῦ! οὗ “οϑὉ, ψῇο 

ΑΒ ΤΟ ΒΟΪγοά ἰοὸ ἔρὶ! Ὀγανεῖγ, Ραΐξ Κηθνν γ706}1 {παὐ {π6 τϑβα]ίς 
Ὑγ ΓΘ ἴῃ {86 μαπάβ οὗ (οά, {Π9 ΘΧρυθβϑίοῃ γγ83 Υ̓ΘΓῪ 866 11}, “1 
εοἱδί σο ἐο ὀὄνέπρ {66 ᾿οἶρ,᾽ 1 ν1}} {γγ ἴο μ6]ρ [869.---]. 18. 1ω.δὲ ει 
δοδαυς ομγϑοῖυθ8 ; [86 ρΡᾶγθϊοϊα οὗ τηούϊοη (16) 18 ἀρροπάϑα ἰο 
τὴᾶκο ἐπ Βονγίδίίνθ Ἵομαγδοίον οὗ {μ6 ΜΟΤα πιοσθ ἀρραγθηΐ, Βαϊ 
1λ9 νοῦ τηᾶὺ Πᾶγθ [86 β8116 τηθϑηΐηρ' θη πι864 πιςποῦΐ {Π6 ρᾶγ- 
11616, 48 ἴῃ 2 δι. χ.---  Ὸν οἷν ρεορίδ απὰ ζον' ἐδι6 οὐδὲθ8 ὁ οὐυν Οοα, 
ἐδαῦ ὉΠ686 ΤΑΥ͂ ποί [8]] ἰηΐο [86 μαπάβ οὗ [88 Θῃθιηυ δπά 80 Ὀθ 
Εἴνθῃ ρ ἰο {πεὶσ ροῦϑ.---, 14. Βείογε ἄναηι ἰο ϑαΐέίς (2 ὅϑϑδτα. 
ΣΧ. ἐο δαί(ἰ6 ασαϊπϑὲ Αγαηι). Ὑ͵ΆΘη {Π6 Αὐπιηοηῖίοβ μ84 τοἰγϑαίθαά 
Μη (16 ν18}18 οὗἨ {μον ἐουεβοϑα οἷἱγ ΒΔΡΌα, το (88 
]βγδο]1165 ἀϊ4 ποῖ βισοθθά ἴῃ ἐακίπρ 11] Π|6 ΤΟ] ονΐηρ; γϑαῦ (Παρ. 
Χχ. 1), [86 νγᾶν ἀραϊηβὺ ΑΥΏΤΊΟΠ τγᾺ8 ποῖ ολΥΙΘα ΔΩΥ ΥΒΟΥ ΤῸΣ 
{Ππ|ὸ ῥγθβθηΐ.---. 16. Αἴἴον ὑμοῖν ἀοἔδαξ {Π6 ὑγαυγῖοῦβ οὗ {Ππ6 δοὰχη- 
ἰτῖο5 ἀοδίσυιαίθα Ὀγ ἐπ9 σοπιπιοη Ὡδπιθ οὗ Ασᾶτα δββθι} Ὁ] 6 ἃ ὉΠ66 
τη τθ, δ ηα δβοπὲ τη ΒΒΘΠΡΘΙΒ (0 [ἢ6 Θ. τ η8 Ὀογοπα {Π|6 ΕἸΌΡΓαίο8 
ἰο ἱπάποθ ἔδθτα ἰο Ἰοΐη [μϑῖὰ πὶ 86 γὰρ, Αδοοχάϊηρ ἴο [Π6 πιοῖθ 
Ῥχθοΐβθ δοοοπηΐ ρίγϑῃ ἴῃ 2 ὅπηι. σ. 16, Ηδάδάθζοσ οαυβθά {ῃϑιὰ 
ἴο ἰΔκ6 ρατὺ 'π ἐμθ γαῦ; ἂδῃὰ ἤοπι {Π|8 δίαίθιηθηΐ 88 γ76}} ἃ8 
ἔτοτα ἐμθ ποίϊοθ ἐμαὶ 18. ρβπθιαὶ ϑλορΠαοῖι νσὰϑ ρ]αοϑᾶ δὐ {μδὶν 
[ιολά, 10 βθθπιβ ἰο ΤΌΠΟΥ ἐμαὶ ἐμθ ρόνθν οὗ Ἡδάδάθζον εσίθπάθα 
βογοπᾶ ἐμ6 Ἐπ ρΡ γαΐθβ, δῃὰ ἐμαῦ ὑπ 6 .8 ὑγθῦθ οθχίδϊ ἢ ὈΓΟΥΠΟΘ8 
ο ἔΠ6 ϑαϑὺ οὗἉ 1} υἶνϑι, ρονθγπρά ἴδ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ὈΥ ΡΘΕ ῬΥΐμοοδ, 
ΜΠΘὮ σογθ ἀθροπάθπε ἀροι Ἶπὶ δηα ΟὈ]ρδά ἴο τ πάον αβϑιβίδῃμοθ 
θη τοααϊγοά.---Ὗ. 17. Δ πα σάπια ἐο ἐδιόπι; ἴῃ 2 ϑδτα. χ. 17 νγϑ 
Βπα “ἐαπᾶ σαπιό ἐο Ποϊαηι;" [6 ρίδοθ ἱπ τ ῖςμ, δοοοχάϊηρ ἕο ἐπα 
Ριογίουβ γοῦβθ, {86 ϑγείδηβ. Βαά βϑθὴ ραίμογθά ἰορθίμοι ; ἔοσ 
ὉΡῚ ἰπ 2. β6πι. σ. 16 ἰδ ἀπἀου θα! ν ΟΠΙΥ ἃ βοιπιθν δὲ δ᾽ἑοσοά 

,, τποᾶο οὗ τυϊδηρ πΧΩΣ ο᾽ ὈΐτΡ δηα ἴῃ ΒΟΙᾺ ρῥαββαρθδ (Π6 ϑορέμα- 

σίπε ἀμὰ ϑυγίαο, ἀπά ἴῃ [89 ἰαίθου ἐμ Ῥωϊσαΐο, ἔγοαῖ [π6 νοσὰ 85 

ἃ ῬΓΟΡΘΙ π8Π16 ἃ ττῖο Αἰλάμ τόνου, ρίαηι. ϑοῖαθ 55: οὗ 
ΜΟῚ» 11. 
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πο ϑεορίπαρίηι τϑαὰ Χαλαμάκ, ἴῃ ὙΠΟ ὙΥ6 ἸΏΔῪ ΘΑΒΙΪΥ ἀοίοὲϊ 
16 Ηοῦτον Μαϊαπιαῖ. ΤῈ 15 ἔγαθ ἐμαΐ πὸ ρἷδοθ οὗ {παὲ πᾶπιθ ἰ8 
ταθη οηθα ΔΩγ ΒΕΓ οἶδα ἴῃ {Π6 ΟἹ Τοβίδτηθης, ἀπ {18 ΠΙΔΥ 
δοοοῦπί ἴον {Π6 ἔλεΐ {παΐ, ἴπ π6 ἔγβί ἱπβίαποο, ἰὲ 18 οταϊειθα ἤτοι 
6 ΟἸἩγοηΐοίοβ, ἀπ ἰπ ἐμ6 βθοοπὰ 18 ομβδηρθα ἱπίο ὩΣ (ὦ 
ἐλθηι), ὈΥ ὙΠ] οἢ {Ππ0 Βα ροτήθποτιιβ στϑιλαυῖ, ἐς ἦ6 σαπιο (0 ἑΐθηι ἀπά 
ἄγοισ τῷ ἐδ6 ἀγηῖν αραϊπδὲ ἐλόηι," σἰο ἢ τγγὰ8 ΑἸσοδαν ᾿τηρ 164 ἰῃ 
{86 ποχί οἴδιαβθ, νγ88 ἱπίγσοάπορά 1ηἴο ἐπ ἰοχὲ. ΖΤΑδηζιβ ὉΠ 1π|Κ8 ἐπὶ 
186 ἰοχὲ οὐ [Π6 ΟΠ ΛΟ ]Ή168 οοηΐαΐπ8 ἐπ6 οὐἱρίηδὶ τϑδάϊησ ; Ῥᾳ0 1 
τὰ πΠΔΌ]6 ἴο ρϑγοοῖνθ ἱὺπ ψ]ιαὺ γᾺΥ {πὸ τϑδάϊηρ οὗ βδιητοὶ οου]ά 
ΘΑΒΙΪγ θ6 ἀογῖνοα ἔσοπι ὑπαὶ οὗἉ ἐπθ ΟΠ χοηΐο]θβ ΒΥ {{π|ὸ ἐγαπβροϑιείοι 
οὗ Ἰοξξοσϑ, δπ τηθγα οοῃ]θοῖασθ. [ξῈ πιυϑὲ αἷβο Ὀ9 θοσμΘ ἴῃ ταϊπά 
1μαὴ ἴῃ οδορῆιιδ (Απίΐᾳ. νἱϊ. 6. 8) 1π6 σπσοῦὰ ὁοοῦγβ ἃ8 ἃ ὈΤΌΡΟΣ 
μᾶπιθ. Ηδ σοῃβί ογ5 ΟΠ ἴδηι ἰο παν Ῥθθη [88 πᾶπιθ οὗ ἃ ρονγοῖ- 
0] Κίηρ οὗ {π6 Κ΄ γυῖδῃβ οὐ {πὸ Εἰαβί οὗ {π6 ΕἸ γαΐθϑ, γγῇο βοπὶ 
[18 βϑπθγαὶ ϑαθοκοβ ἢ δὴ ἀγαν οὗ 80,000 ἴοοῦ ἀπά 10,000 
ΘΑΥΑΙΤΥ ἴο (ἢ8 δϑδβἰβίδῃοθ οὗ {π06 Απηηϊοηϊθθ. Ζηισαζά ΒΌΡΡοΒδθ8 
ΟΒοΐδπι ἰο βανθ Ῥθθὴ {π86 πᾶπηθ οὐ ἃ ρἶδοθ οοσυθβροπάϊηρ ἴο 186 
οἷἐγ οὗ Α]ατηδίμα τηθηιϊοηϑαά Ὀγ ῬιΟΙθῚΥ σθορτ. χν. ὅ, {Π6 δἰ ϊοπ 
οὗ νι Π]οἢ σου α ΔΠΒΥΤΟΥ ΥΘΙῪ Ὑ06]1 ἴο {μ6 ἀθβοσιρίϊοῃ ρίνθῃ Πογα 
(οοπιρᾶσθ ομδρ. ΧχνἹ]. 8, “θη ἦδ τοϑηξ ἐο δύγδησίλοη ἀΐδ παπᾶ οη 
ἐλο Εϊωρλναί68)."--Ν, 18. ΒΥ ἄγανι ᾿γὸ τηϑὲ ἁπάογβίδηά 8]] {116 
811164. Θγτίδηϑ. [πειοδά οὗ 7000 Ἄομαγίοίβ ἀπά 40,000 7οοὐ-δοϊαΐδν5 
νος ἠπᾶ ἴῃ 2 β4π. χ. 700 οπαγοίθ αἀπά 40,000 πογβθοιθῃ. ἊἈο- 
φογάτηρ ἰο συ. 6 δηά 7 οὗ {Π18 σμαρίϑν δῃὰ οἴμιοῦ ρβδββαρθϑ σμαγίοίβ 
Δη4 Πογβοηθῃ ςοηδίϊ πϊϑὰ (ἢ6 Ῥγποῖραὶ ἔοσοθ οὗ {πῃ ὥὄὺγσίδῃβ ; 
Δα ἴον [18 ΘΥῪ τ άϑ0Ὲ ἴΐ 18 4}} [ἢ6 τηοσθ βιυ Κίπρ [μα0 1 {86 
Ργεβϑθηΐ ἰηβίδῃμοθ [ἢ ΒΟῸΚ οὗ ΟἸιγοπίοθβ βμοι]α βρϑᾶκ οὗ ἐοοί- 
Βο] ἀΐοσβ 1ῃηϑίθδά οὗἉ Βούβοηθῃ. ΤῊ βίδιθιηθηΐβ ἃγ6 θυ ἀθπῦν ᾿π80- 
οὐτγαΐα, ἴῸΓ ἰῃ βϑϑμαι6ὶ [ἢ ἔοοὐ-Βο] ἀἴθγβ στὸ δἰ Τορϑίμιον οταϊτίθα ἀπὰ 
ἴῃ ΟἸγοηΐοϊοθ ἔπ6 Πουβθίηθῃ. 6 ΤΠΔΥ͂ ῬΘΙ Δ Ρ8 ῬΟβ58688 ἃ ΤηΟΤῈ 
ἀοία! θα ἀοβουϊρίϊομ οὐ 118 νἱοίογυ οὗ Ῥανία ἰῃ 1 ΟἾγ. συ, ὃ 
866.; 8πὰ 2 ὅ΄δῃι. Υἱ1]. 8. 566.) ἔογ 1Ὁ 18 ποῖ ἱπηργοθ4}]6 ἐμαὶ {86 
Ὀυῖθὲ ποῖΐοθ οοπίαϊποα ἴῃ ἔμο86 ραϑβᾶρβθ Υϑίθυβ ἰο 186 ἀθοϊβὶνθ 
γ]ἱοἴοΥΥ ον ΗδάδάθΖοι, οὐ πῖον τ μᾶγθ ἀρϑΐπ 8 δοοουτΐ ἴῃ 
118 βάτηθ ομδρίου ἴῃ ἃ πλοτθ οχίθπἀθα ἰβίουυ οὗ ἐπ6 ὑγαῦβϑ στα 
186 Θγτίδηβ.---Ὑ, 19. Τῇο βογυαπέβ 97} Παδαάοσει" αγ6, δοοογάϊηρ ἰὸ 
2 ϑατι. χ., {16 Κίῃρβ οὔ ἐπ6 ρείέν ϑγγίδῃ Κἰηράοιηβ συ ϊοῃ ὑγοθ 
ἀοροπάθης ἀροι Ηδάδάεζεν. ΤῊΘ ροϊπίβ ἴπ οι ὑΠ6 ἰοσὶ οὗ 
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λ8 νοσβθ αἰ ουβ ἔγοτα. ἐπαὶ οὐ βαιωπθὶ αὔθ ἰο δ6 τοραγάθά ἃ8 
ἘΠΙΠ θη Ομ] ΔΙ ἐοΓΔ 08, ΒΌ ΟΝ ἃ8 ΔΙ ννΔΥΒ ΟΟΟΌΡ ὙΠΘΓΘ 8 Θχδοὶ 
ΘΟΡΥ͂ 'δ ποὺ βρθοΐδ!! αἰπιβά εἱ.---ΟΒαρ. χχ. 1--ὃ ; οἵ, 2 ὅδπι. χί. 
1, χίϊ, 26, 80, 81, τίῆθτθ ἐπ6 οοπαπδϑὲ οὗ ΒδθΡαΒ 18 οοππθοίθα 
σὴ ἘΠ6 Πἰδίουγ οὔ Ὁυίδῃ. ὙΤὴθ Αἰηπιοηίέοθβ, μανίηρ Ἰοϑὲ [86 
Βαρροτί οὗ ἔθ ϑυυΐίδηβ, τὸ ἀθέδαϊθα δὰ ραηίβηθα πῃ [86 
διθαϊεϑι βουθυν ἔν ἐπιοὶν ἱσῃομιϊπίουιβ ἐγθαϊτηθηΐ οὗ [Π6 διιρδ8- 
ΒΆ 4015 οὐ Πανἱ (οΒΔρ. χίχ. 4).---. 1. 4 ἐλ ἐΐπιο 9 ἐδι6 ἑωγη οῇ 
ἐδ ψοαν, {}ι6 ἐΐηια τοΐδη Εἴηισ8 πιαγοῖ, οὐδ ; 1.6.) ὧὲ [6 Ὀορίπηΐπρ' οὗ 
86 γϑᾶγ, ἴῃ [Ππ6 βργίηρ, μθη Κίπρβ ἃγ6 δοουδίοιηοα [ο ΘὨ ΘΓ ΠΡΟΙ 
{μον ταῦ Κα Ἔσρϑά πο ηΒ δον (6 τίου Β τοδί. Α18 γγχθ ἤαὺθ ὩῸ 
δἰ τα] αν ποίϊοθ οὗ {π6 εἶππὸ ἱπ π6 191} οἰαρίοσ, 78 ΤΩΔῪ 586] Υ 
Δββιιηθ [μὲ 411 {Π|6 Ὑγ878 Τ δ τθα ἴο {μοῦ ὁσσυγτοα ἴῃ [Π6 ΘΟΌΓΒΘ 
οὔ [μ6 ῥγϑνίουβ γϑᾶγ.---ἀ πᾶ «οαῦ ἰρᾶ ῥονιλ ἐἶι6 ροιοθν ὁ ἔι6 αγγὶν ; 
ΤΊΟΥΘ ῬὈΥΘΟΙΒΟΙΥ ἱπ 2 ὅδ, χὶ., " ϑαυϊά εθπὲ “οαῦ απά λΐδβ δεγυαπία 
τοἰιθ, λΐπι απὰ αἰΐ ]εγαοῖ;» [86 Οχργοββίοιι τ γυ δτν ΜΠ Οἢ 6 

ΟἾΪΥ ταθοΐ τ ἢ Πατθ, π (Π6 8: πιὰ} ὑγογὰβ ἴῃ 2 Οἶν. χανΐ. 18, 
τηιδὲ ἀθῃμοίθ ὑῃ 6 ὙΠΟ]6 ϑΙτΩΥ, 411 ἐμ8 τῆϑῃ 0 γα γΘ σαρ80]6 οἵ 
θρατϊηρ᾽ ΔΥΠ,8.---Α πα ἦδ ἀρυαϑίαϊδα {6 ἰαπα οΥ" ἐδ:6 ϑοηι8 9 ΑἸιπιοη ; 
ἴῃ 2 ὅδ). χὶ. 1 86 ψοχὰ “"1δπά" 18. ναπίϊησ, Ὀαξ 1 5Βῃου]4 Ὀ6 
ἰπβουϊθά 1 {Π6 ἰοχέ, βίῃοο {1|6 απ οἱ {π6 βοπβ οὐ Απαηπιοῃ 18 α85- 
ΠΏρΌΒη6α ΠῸπι ἔπ οαρὶία] οὐἩ {86 Ἰαηᾶ, ἘδΌΡδἢ, {π6 βίορβ οὗ 
ΨΈΙΘΝ 15 πηϑη!οπ θά ἱπηπηθα αἰ Υ αἴουνγατάβ. Ζλαυϊά γοηιαϊηθά ἐπ 
«7εγιιβαΐονη; ἮΘ ἀἴουνναγ 8. (]]ονυσεὰ ἐπ ἀστγ ἰο ΒΑΡΡδἢ ἀπά 

τοίιγη θα ὙΠ 1ὐ ἐο 7οτυβαίθῃι (τ. 8). 6 ᾶτὸ ποῖ ᾿πίοστηβα ᾿θγθ 
δοῦν ἰδ Βαρρθηθά πὲ Τλανἱα γγα8 ρϑυβοπα!ν ϑηραραά ἴῃ ἔμ Βα.6]9 
Αμαν 411, δῃὰ (86 δοοουπὶ οοπίαίπθα ἰπ {ῖ8. σμαρίθσ ποθ] Β6 
πηἰΠ 6}11010]6 ὑγασθ ἴδ ποῖ ἐπαὶ νγ οδπὶ οοτρ]οίθ ἴξ ἔτομι 2 ὅδιη. 
ΧΙ, 26 β8.ᾳᾳ. ὁ Ἰϑαᾶσπ ἔμθσθ ὑπαὶ “οδ} Ββαά ἰακϑη ἐπ τΌγα] οἰἐγ, 
ὁ.6.)υ 186 σαρ[4], ΤῊ οἰ ΕΥ̓͂ γγὰΒ οομηροβϑᾶ οὗἩ ὑνὸ ἀϊἰδυϊποὶ ραγίβ, 

186 νγαύθυ- οἱ ἐγ, οὐ ἐμ8 ρατὲ πίοι τσαὰβ θαΐ]}} ἴῃ {Ππ6 να]]16 7 οἱ 189 
ΒΔ Κ8 οἵ {Π|6 βι8}} γἴνϑν, ψ οι 18 πον σα ]]6α ἐπο Νϑιν ΑἸωϊηδῃ, 
Δ {Π6 ρογου τ οἷ τγϑβ Τοσβθα. [Ιη ογᾶον ἐπαὺ Ταν]ὰ τοῖρμὲ 
Βανθ [Π6 ΒοπουΣ οὗ δοπαπουίηρ ἐπ Ιαξέοῦ, 48 βοοῃ 48 7080 μά 
Δ Κ6η ἐπ νγαΐογ-οἰἱγ ἢ6 βεπὸ ἕος Πανὶ ἰο σοπιθ ἀπά Ὀοβίθρθ [19 
ΟἿ ({.6.,) ὑπο ἐοχίγαββ), δὰ ἰδΐκθ ἰξ; ἂἀπὰ αν τοὶ 88 γγ88 
τοαποβίθά. ΤῊ πίθον οὗὁἩ 16 ΟἸ γοῃῖο 88 Ῥᾶβ868 ΟΥ̓ 4} (118, 

διά σοπίθηξβ Εἰτη86}} τ ἐῃ9 Ὀγῖθῦ ποίῖοθ, “' ϑοαῦ 8πιοία ᾿αδδϑαΐ, 
απά ἀοείγογοα ἐϊ" ΤῈ ἴβ τοῦ ΘΆΒΥ ἐο τϑοοποῖϊθ ἐδ βέαξαπιθηΐ ἴῃ 
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2 ὅδαι. χίϊ. 26 ἰο {π6 οἴἶδβοί {πὲ “ο8} ἑοοῖκ [Π6 οἱ τίει ἐδαὶ ἱπ 
νν. 27, 28, σποσο Πανιὰ Πϊπηβο 15 βϑαϊὰ ἰο Βανὸ ἰακθη 11. Νοῦ 
ἀο 1 {π|πΚ {πὸ ἔτγο ραββαρθβ οἂῃ 06 5 ο ΒΒ] Παττηοηίβοὰ, 
δχοθρὲ ὈΥ͂ αβϑαπιΐηρ ἐμαῦ ἐΐ6 γογαὶ οἱέψ ταϑπεϊοπθα ἴῃ ν. 306 νγγὰϑ 
[μὲ ρατί οὗ {π6 οἷἵγ ψ μον ἴα οΑ1164 ἐΐ6 τσαίογ-οὐΐν π΄ ν. 21. 
ὙγΈ α {Π18 ρογίΐοῃ οὗ [π6 ΟΥ̓ παά Ὀθϑη ἰακθη πᾶ ἀθβίγογϑά, {Π9 
ξογύγϑϑβ, νυ Ἀ] ἢ «0080 βοηὲ ἔογ Πᾶν] ἴο τϑάποθ, οου]ὰ ποῖ ροβϑι ΒΥ 
Πο]4 οαὐ Ιοπσ. 8.0 τηποῖ, Βονγθνοῦ, 18 οοσίδίπ, ἐπαὺ ἐπ6 δαίΐποτ οἵ 
1π6 ΟΠ γοπ 6168 πλαϑὲ μαν Ὀθθη {ὉΠ ̓Υ δοαυαίπίοὰ σ 10} {6 συ Βοἷο 

ΠΑΥΓΔΕγΟ 88 οοηίδἰ η64 ἰῃ 2 ὅδ. χὶϊ. 26 544., [9 γ οἰ μϑσυγῖβθ {Π6 
ὑττο βίαίθτηθηίβ, “Ἅ Ζζαυϊά νοπιαϊποά ἐπ «ογιδαῖοηι" (ν. 1) ἂπά 
“ βαυϊά απᾶ αἴϊ ἐδ ρεορίθ τοίμινηθα ἐο «ον υδαίδηι᾽" (ν. 8), πσου]ά 
δ6 ααϊΐα ἀμὲη.611101}6.---ἾὟΝ., 2. Απά ἐπ ἐξ οϑνθ ργϑοΐοιιϑ ϑίοπθδ; 
118 τϑδάϊησ Βῃου]α αἶβδο Ὀ6 βιιϑεϊ αίθαά ἰῃ ββδηηποὶ ἔον “ς εσἱξβ ἐδα 
Ῥγεοΐοιι8 8ίοπθ8."---Ὦ. 8. ὙΩΡ Ἢ ΠΌτα {86 τοοῦ Ἢ), Ἡσβῖ ἢ ΟἿΪΥ 
ΟΘΟΌΪΒ ΠΟΓΘ ; [Π6 τηϑδπὶηρ' [0 οἰ ΟἹ ϑαῖσ ἴηι ρίθ668 ἰδ ΘΒ: Δ} 1806 4 ὈΥ͂ 
186 ψογὰ ἃ βᾶνν ἤοτα (86 τοοῖ “}}.--- ὩΣ τοῦδὺ Ὀ6 

ΑἸτογ Θά ἱπίο ΣῊ Δ (8 Κἰπά οὗἹὨ δογέλ6) δοοογάϊηρ ἴο 2 ὅ΄'8η).) 
ΤΣ Βανίηρ θθθὴ τηθη!οηδά ᾿α8ὲ θοίοσθ. Αποῖμον ἔραυα] Κὶπά 
οὗ ρυπίβῃτηθηΐ 18 Βροκϑη οὗ ἴῃ 2 ϑδπα. : λ6 ἑΐγοιο ἐΐθηι ὑπο ὀγὶος 
λῖϊηδ. Οὐτρατθ νἢ {118 [Π6 βθύθσθ ραηιβητηθηὶ ἱπῆϊοϊθά ἀροπ 
Μοδῦ, 2 ὅαπι. νἱϊ. 2; δπὰ Αἰηοϑ 1. ὃ ; Ῥτον. χχ, 26. 

ΟΠιδρ. χχ. 4---ὃ. οὗ 2 ὅδτη, χχὶ. 18---22. Ιῃ 2 ὅδῃ. χχὶ. 1ὅ 
-22 νὸ ἴᾶνϑ ὙϑΥῪ Ὀγῖθῇ ποίῖς68 οὗ νἱοίοσίθβ σαὶ ποά Ὁ [βγϑϑὶ 158 

. ΠΘΓΟΘΒ ΟΥ̓ΟῚ ρἰδηΐβ ἴῃ [Π6 Ἰαπά οὗ [π6 ῬΆ]ἸΒθπ68. ΓΕ ἰ8 Ῥὑγ 8} ]8 
{πὲ ἘΠπ6 86 Ποίίο68 γγογ6 Ὀ]δορά δὲ {Π6 δπά οὗ ὑγουΐκβ οοπίαϊ πίη [89 
Πἰβέουυ οὗ {π6 νγαῖβ οὗ θϑανί 4, ΤῊϊβ σου]Ἱὰ δοσοπηὺ ἴον ἐμ6 ἔλοί, 

ἐμαὶ ἴῃ ἐμ6 βεοοηά Ῥοοκ οὗ βϑδίηπθὶ ἐπ Υ ἴογτι ἃ ἸοΟβ νυ σοππθοίοά 
ἈΡΡεπαϊχ δὲ {6 οἷοβε οὗ ἐπ Ηἰβίοσυ οὐ 1)ανἹά, ἀπά ἴῃ {86 ΟἾτο- 
πΐοϊθβ ἃγθ 1πβουξθα Π6ΓῈ αἱ [Π6 6πάὰ οὗἉ ἔπ δοοοαπί οὗ Τλαν] 8 γ᾿ αΓ8. 
Ιη ϑατηθθὶ ἔθου ΠοΓΟΘ8 ἅτ παηηθά, γῆ ραϊπθα τϑηονσῃ ΓΠΤΟΌ ρα 
{πεῖν σοηῆϊοί5. τ ῬΊ ]Πδεαη ρ᾽αηίβ ; οἷἰπ ἐπ6 ῥραββαρθ Ὀθῆοσβ υ8 
ΟὨΪΥ ἴπγθθ ἅΓ6 πηοηθϊοποά. Υ̓6 οαπποὶ [6}}] ἕο σαὶ σθάβοι {πα 
Ὠἰδίοσιδη μᾶ8 οὐ θα {Π6 βῃοτῖ δοοουηῖ οὗ ἐμ6 αἰΐδοῖκ τηδάθ πρὸπ 
Ῥ αν ὃν [πὸ ρίαπὶ 1580 1-Ῥθηοῦ, ἡ τνὰβ 8]ΐπ ὈῪ ΑΒ αἱ {868 
βοῃ οὗ Ζογαΐδῃ (1 ὅδ. χχὶ. 1---17).---, 4. Αξέον ἐδ; 188 
58126 ἔογσιιαἶα ΟσΟΌ 78 ἴῃ 2 ϑὅδη. χχὶ. 18, αἀπὰ ἔμοσο 10 σοπηθοῖβ Π6 

νοῦβα πἰΠ [π6 Ὀτίοῦ δοοοίηί οὗ [Π6 οοῃῆϊοεϊ οὗ αν δπὰ Α Ὀϊβ[ιαὶ 
ΜΠ ἢ (86 ρἰαπὶ ΙΒΒΡΊ-θαποΡ. [Ια τπ6 ργθβοηΐ ᾿πβίδμοθ [μι 6 δόμα 
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ἡπποιίνα ἔόγπια]α 15 8{1}} τεϊαϊ πᾶ, δ ἐποαρὶ [Π6 ονθηῖ, ἴο ψ μοὶ ἴὲ 
τοίοτβ, 18 ποῖ τηθῃξϊομϑα δὲ 4}1, ἃ οἰβθαγ ρχοοῦ οὔ (86 Ἰοοβθ ἵἸἤϑΠΠΘΥ 
ἴῃ π ΘᾺ ἴδ 15 αϑ64, 4η4 {μδὲ 1ἐ 15 οὗ {116 του! ἰπ ἃ σμγοποϊορίοαὶ 
Ροϊηΐ οὗ νίουν, οἕ. ἐμαρ χίχ. 1.--τ ΟΠ ΡΤΟΡΑΒΙΥ ἄγοβα ἔγοτν [9 
ΟΟΥΤ βρομαΐπρ' γγοσἀ8. ΠΨ ὙΓΠΠῚ ἴῃ 2 ὅτι. ἢ {Π6 ΟΧργθββίοῃ ἑΐθτθ 
δίοο α ταν ΤῸ “ἐα τα» ανο86 ΟΟΟΌΥΒ, 80 ἌΓ ἃΒ 1 δ1πὶ ΔΥΤΑΙΘ, ἴῃ 
{818 Ῥαββαρ6 4] 0η6.--- 4 (΄θ2θν; οἴ, οδρ. γἱϊ. 28 βθα. ΤῊΘ παπὶθ 
Θοὗ ἴῃ 2 ϑδτη. βμου]ά ῥγόβαθὶγ Β6 δἱίδεγβά ἰπίο αεζος (οξ. 716- 
πἰι8), Θιδδοκαὶ ἐ6 Οἠιμελαξλῖέα ντὰ8 οὴ6 οὗἉ [86 ΟἿ ΟΥΙπι, 88 νγϑ 
Ἰϑᾶγτῃ ἤοτι ομδρ. χὶ. 29 σοιηραγθᾶ ψἱ χχυΐ!. 11.---Τὴο οὐὐϊάγοη 
οὐ Καρῆα οὐ [88 Ἀδρβαΐιῃ 'ἴπ [μ6 Ἰαπὰ οὗὨ (μ6 Ρ ΠἸβἐϊη 98 ὑσοτα ἃ 
τοιηηδηΐ οὗὨἩ ἐμ Δροτὶρίποβ. [π {ῃ6 Ἰαπά οὗ {π6 ῬὨ]]Ἰβυηθ8 (Π6 
ΔΌΟΥ σΊΠ68 Ὑγοσ 981164 ἀυυΐηι; {ΠΟΥ 84 θθθῃ σομαθθιθά ὈΥ {Ἐ6 
ῬἈμΠβεΐπ6 8. σσμο ταϊσταίθα ἔτοτα Οδρμίον (Π ϑαΐ. 11. 28). Οδγίαϊῃ 
[Ἀπ 11168 σου θα ἴο 11ν6 ἔπογα ἀπάον Ρ]}15{1πὸ τὰ ]ο (οἴ, “7 8}.. χὶ. 
22), ἀπά ἔγοτη ἔπϑῖὶ {886 ρἰδηΐθ, τιθη!]οηθά ἴῃ ΕΠ|686 γοσβθ8, ὑγΟσΘ 
ἀθθοοπάθά. «πη ἐλόν ([μ6 Ῥ ἢ Ἰβεπ68) ὡὐϑνό λωπιδίοα (Τυάρ. χὶ. 
δὃ; 1 ϑδϊῃ. υἱῖ. 18); ἔπθβθ ὑγογάβ ἃτθ νϑηθηρ ἴῃ β'δηιπεὶ.--- 
Υ͂. ὅ. ὙΠ ρ]δοθ σίιθγο [6 φοπῆϊοι οσουττρα ἰδ ποὶ παηιθά μοσθ, 
δαὶ ἴπ Θαταθο] [6 18 βαϊά ἰο πᾶνθ Ὠδρρεῃθά “}} (π᾿ 600) ρτο- 
ὈΔΡΙγ {π6 ῬΡ]αθ6 οδ]]δά .γὰ ἴῃ [μ6 ῥγϑυΐοιιϑ γϑῦβθ. [π|}18 σϑῦβθ 8150 
οΖῈΥ 'β τχοβί ΠΠΚογ {86 ἔσυθ τϑϑάϊηρ, ἴῃ ἔλοι {86 τϑβϑυι ίδῃςα ἰο 
(ὕθζαν 8 στθαίθυ ἴῃ {π6 Ἰαιίον ἱπβίδποθ ἐμδῃ ἴῃ (86 ἔοστηοσ..--- 
ἰολαπαη; ποῦ ἐμ Ε]Ομ πα τηθηιοπθᾶ ἴῃ οΠΔΡ. χὶ. 26.--- 8 
Κοιῖ Βοη-υ7αῖν 1168 αὖ πὸ ἰουπά δἰΐοπ οὗ ἐμ ργθβθηὺ γϑδάϊηρ οὔ ἐῃ9 
τοχί οἵ βδτηποὶ (υὐααγ-ογοσῖπι). [1 ἰβ ΠΟῪ ρθη δατηϊ ρα ἡ 
(μα νηχρν 18 γυνὴ ὙΠῸ (89 ἸΘΕΓΟΥ8 ἐγαηβροβοᾶ, ἀπὰ ὑπαὺ {Π| ογρύηι 
88 Βθθπ ἕακϑη ὈΥ͂ πιϊβία κα ἔτοτι {μ6 ΤΟ] ονἱπρ᾽ οἴαυδ8.---ΤἼθ οοη- 
οἰαάδίηρ τγοτά8 οὗ [818 νεῖβα αἰ ΗῈΣ ὙΘΥῪ τ] άο] ἔγοπη 2 δι.» Ρὰΐ 
ἵξ 18 δ ὁῃς6 δρραγοπΐ ἐμὲ μόνγονον αἰ θγθηΐ [86 τϑϑάϊῃρ8 ΔΓ ΠΟΥ» 
πο ἰαχὲ νγᾶ8 ΟΥἹρί ΠΑ ΠῪ {Π6 88η10, [Ὁ [Π|6 ἰοίίουβ οὗ [μ6 ψγογὰβ 
ἫΝ ὌΠ Ν ἰπ {818 ραββαρβθ ἀπ χη ἼὭΓΙΥΥ ΛΔ 816. ΨΟΥΥ 
ΠΘΑΙΪΥ ΑἸἸΚ6. Αοροογάΐϊηρ ἴο [Π6 τϑααΐϊηρ οἵ οὔγ ἰοχί, σεῖο 
Τλοηΐιιδ ἃν ἃ τηΔῊΥ οὗἹἩ [Π8 ΘΔ ον ΒΟ Ο]8γ8 τοραγά 88 [86 οτἱρί πα], 
ΕἸοΒαπδη ἐπ βοη οἵ “7 ἷν βίϑυν 1, δομμπιΐ ἐμ8 Ὀγοίμοσ οὐ (ο] 181} οὔ 
Οδῖῃ ; δοοοσάϊησ ἰο πὸ ΒοῸΚ οὗ ϑαμιυοὶ ἘΠΟμαπδπ {Π|6 8οπ οὗ 

δαὶν οὗ ΒεοΙΒΙΘἤθτω βἰθνν ΟἹ δ ἢ οὔ αι. γα δγθ οἵ ορϊπίοῃ 
τ1μαὲ [Π6 Ἰαἴέου 18 ἐμ6 οτἱρίπαὶ δοοοαηΐ, ἔο γγ οδῃ ἀπάθγβϑίδῃα {116 

δτον τῇ οὗἉ ουν γοδάϊηρ ουἱ οὗ [Πα 1 ϑΘιαιηπεῖ, θα  σδηποῦ 566 ΠΟῪ 
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ἴδιο ἔοχτοο οου] 4 ρἶνο σἵβθ ἰο {πο Ἰαίΐοσ. Τὸ ἃ τϑδάϑι δοχυδϊπίοὰ 
στ [Π6 δοοουπί οἵἉ Τλαν 4 Β σομῆϊος σὴ ΘΟ] δι (1 ὅ'δπι. χυἱ.) 
ἴξ οουἹά ποὲ Ὀὰῤ ἀρρθϑᾶγ βίγδῃρο ἴο τωϑοὲ ὙΠ} ἐδπ6 βἰαίθιμοπί 
Βοτθ ἔμαὶ Ε]ΟΒδπδη βονν ἃ σίας (Ο]140ἢ, ἃπ ἃ νγα ΤΩΔΥ σου δἰ ΠΥ 
ἈΒΒΊΠΩΘ ἰμδὲ ὯΟ γϑδοσ ἴῃ ἃποίθηὺ {π68 σουἹὰ ρὲ Βπ0}} ἃπ οχ- 
Ρἰαμδίίοῃ ἀροὴ δῃ 1ΠΟρΊ ΡΥ πείθῃ ἰοχέ. (“6 ΝΘΑΥΥ 81} [89 οοπι- 
Τηθη ϑίο β, 6.4..) ΟἸονίοιι8, ὦ“). ΗΙ. απὰ «7. 15. Μ|ιολαοῖἑβ, 1)6»686᾽ διὰ 
οΟἴμ6υΒ, Θοηβῖ ον ἔΠ6 ἰδχὲ οὗ ϑδπιαθὶ ἰο θ6 οογαρί, πα οοττοοί ἰᾧ 
ἔσομαι ἐμαὶ οὔ ἔ᾿ὸ ΟἸγοηΐο θβ." Κεἰ ρ. 297.)---ὟΚ.. 6. τ ὧν ἶδ 

ΘΘΏΘΓΑΙΥ γορδγάθα 88 ἃ βι βεϊξαΐθ ἔὸν [μ6 Κοίλίδ οὗ 2 ΒΆτα. ΨῈΝ 
γπτ» πυάϊη Ὀοὶπρ' ἰΑΚθῃ 8 {116 Ρ]ΓγᾺ] οὗ για νι 16 ἑδστηΐμᾶ- 

ἴοι ἑπ; θαΐ πιαᾶ ἀοε68 ποῖ τηϑδῃ γιθηβιρα (οἴ, Ηϊέσίς οὐ «16 Γ. χἰϊ. 
25). Ιῃ {Π6 ρ]δοθ οὔ {π Κι ρὶ, πιαάοη (ἰοπσίδ), {1|6 Θοταταοι νογά 
πιϊάααΐ, ἰΒ ἀβθα ἰπ {18 ραββᾶαρθ.0 Ἂἂπά ἢ ἤπιφονϑ απὰ ἔοθ8 τσ67Ὲ δὲ: 
θαοῆ,, ἐοσοίλον' ξοιι" απὰ ἐιυθηέψ ; ἴὰ 2 ϑδτα. (ῃ6 δοοοπηξ 15 Σηο 8 
οἰαθογαίθ, διΐ οἂν Ὀγίοῦ ἀθβου! ρι]οη ἰΒ βιΠ οἰ ΘΠ Ὺ οἶθαγ. Υ.. 8. δ 

δῇ ΔὈΡτονυϊαίϊοη οὗ σι ; ἴδ ΟὨ]Υ ΘσσΌγΒ πἷπθ ἐΐπιθβ ἴπ [86 ΟἹ ά 

Τεβίαπιοπέ, νἱΖ.,) ἴῃ (Π18 ραβϑϑαρθ σπιζπουν 1Π|6 δτθϊοϊθ ἀπά οἱρῃὶ 
τἰπι68 ἴῃ [Π6 Ῥοπίαίθαοι τ] [16 ἀγίϊοϊθ. [08 ΟσΟΌΣΥΘΙΟΘ 15 ἐΠθγθ- 
ἴογΘ Ὑ ΣῪ 8.Ἰίπρ μ6 76, ἴον 1 18 ἕοβηά που ογθ 686 ἰῃ μθ ῬῸΟΚ5 
οὔἽμα ΟἸγοπίοϊθβ, ΤῊ6 οτίρίμαὶι τοδάϊπρ γγϑ ἢπά ἴῃ ϑϑιημοὶ της 
ὙἼΥ ((Π6 πσππογαὶ ἤθιν δἰέδομθᾶ ἰο ἐΠι688 ὑγογὰβ γγχαβ ΠΘΟΘΒΒΑ ΤΙ 
ομρττθα ᾿6γ6, 88 {Π8 Ὀσϑυ ου8 δοοοιηίβ πιθπίϊομ ΟὨΪΥ ἐΐνθ6 οὨ]]- 
ἄγε οὗ Εδρῇᾶ δπᾶ ποῖ οι" 88 'π 2 ὅδ. χχὶ.) ; ἔτοπι (818, ἔπ6 172 

᾿ Βανίῃηρσ Βθοοιηθ 1116 ρ10]6, ὙΠῸ Ὧν νγὰβ ἕοστωθά, συ] ἃ τϑίδγθηοθ 

το οἰαρ. 111, ὅ ; ἐῃ6 ο οὗ ἔμ ΝΊΡΒΑΙ 18 μθῦθ βμοσίθμπβα ἱπίο τ )πά 
αἴον ἔμ ὕ7 νον δὶ ἐπ 1,δπηγ6ἀ 8 ἀου}}]6 (566 [86 5' πα}} 8 ἐγθαϊσηθηΐ 
οὔ τμ6 Ηορἢαὶ ἱπ Ἐχεκ. χνὶ. 4, ὅ, ἀπὰ θη. χ]. 20) : Απᾶ ἐλόν 
εἰ ὃν ἐλιὲ βαπάϑ 07 Ταυϊά απὰ ἢϊδ ϑβονυαηίϑ; [88 Θοποϊ αβῖοῃ 18 8180 
ἐοαπά ἴῃ 2 ὅδμι. χχὶ. 22. [Ι͂ἢ {16 Ἰαύξθν ραβϑαρθ 1 τηοῖθ ουἀΘ ΠΕ] 
8115 ἐπ6 σοηίοχὶ, ἔῸΣ ἔμ γα 8 δὲ 1θαβὲ ὁπ δοοουηΐ οὗ ἃ οομπῆϊοὶ 
θεούνθθῃ αν! ἀπά ἃ βοη οὗ Βδρῇμα, νἱζ., (ἐμαὶ τι 0 ΙΒ} 1 ΒΘμοΡ 
(νυ. 1ὅ---17), Ῥαὶ [π6 {πγθθ βὸπ8 οὗ Βδρμδ, στο ἃτ6 τηϑῃηοποά 
ἢΘΓΘ, ὙγΘΓΘ 5]αἰη ΟΥ̓ ΘΙ Ρθ καὶ, ΕΠ] Δ μδη πα «οπαίμαη. 

ΟΒδρ. χχὶ. 1--27. οὗ 2 βδ. χχῖν. 7716 πιπιδογίηρ ο7 ἐκ6 ρϑορίε 
απ {δι6 ροϑέλζονιοε.---, 1. ΤῊΘ σοιηπιθησοιηθηξ οὗὨ {Π]8 βϑοίίοπι ἴῃ 
2 ὅδ). (" δῃὰ ασαΐπ [6 ἀηρον οὗ 6 θονϑὰ τγὰ8 Κἰμα]6α ἀραϊπβὲ 
15:66] γοίδυυβ ἴο {86 Ηἰϑέουυ οὔ [Π6 Ἀταΐπο, Π|9 ἔσβε πδίϊοπαὶ ρασος 
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ἴῃ Βα] 5 τεῖστι (ομαρ. χχῖ. 1---14), νβοἢ 15 ποὺ τϑοογά δα ἴῃ ἐδθ 
ΟἸἰμροηίοϊθβ. ΕῸν ἐπ8 τθᾶβϑοῃ {1:6 βθοίίοῃ Ὀθίογα 8 πΘΟΘββα 
[88 8 βοιρδνμαὶ ἀΗἴδγαπὶ σοτηπιθποθιθηῖς. Ὑμδὲ πὶ ἢ 18 σθρρα- 
βοῃἰθα ἴῃ 2 ϑ'δηι. ἃ8. {π6 ἱτηπιθαϊαίθ οἴδεὶ οἵ [19 σσαίῃ οὗ αοὰ ἴ8 
ἢοσθ ργοάποορά ὃγ {π6 ἱπίδυνθηίίοη οὔ βδίδῃ, γἢο τϑηγδίῃ8 Βα ]θοῖ 
ἴο Βἴτη δῃ4 ἀο68 ποῦ δοῖ ΟΥ̓ ΗΒ οὐγῃ ροῦγασ. ΤῊ ϑαίαη δίοο τ 
αφαΐηδὲ ]ϑραοἶ ἴο δοοιβθ {Π6 ρθορὶβ βϑίοτθ (σά δηά ἰο Ὀγῖπρ' οαἱα- 
ταῖγ δηα ρπη:βησηθπί ἔγοπι Ἀπ ἀροη [86 πϑίϊοπ, ΤῊΘ τεβυϊ] οὗ 
[15 γἰβίπρ ἂρ ἀραϊηϑί [5Γ86] γγα8 δῃ αἰζαπιρὲ ἴο ΘβέαὈ} 188} μ18 ομασρα 
ἀρδῖηϑί [Π6 Κίμηρ, [Ὁ [Π6 βἰπ οὐ [886 Κίπρ που] 6 βαβεϊεπί ἴο 
ἰμβάποο αοα ἴο ἱπῆϊοί βυβοτνίπρ ἀροὰ ἐπα ρθορὶθ, ἱπ ποι (6 
οἰιαβεϊβίπρ Βαπά οἵ αοα νου] δὲ {1Π|6 βᾶτηθ {ΐπη6 σϑϑοῖ {π6 Κίῃσ. 
Ηδποθ ἰξ ἰβ βαίά “ἀπά 6 ργουοξοά Τραυϊὰ (ρτοοΐβοιυ [116 βδῖὴθ 
ψογὰ 18 αϑοα ἴῃ 2 ϑβδπι. ψῃθῦθ {16 βι})θοὶ 15 Ψϑιοναἢ, ΟὨ]Υ͂ 
ὉΠ 18 δά ἀοα {π6γο, 8οὸ ἐμαῦ {πΠ6 τηϑϑπΐῃρ 18: Φϑμονδὰ ργονοκοά 

Ῥαν! ἀραϊηβὲ ἔμ ΘΠ], Υ]Ζ.») ἀρϑὶηδϑὲ ἐΠι6 18γ86]1{68, .6.) (6 ἱπηρ6}16 4 
Μἴπι ἰο ροσέοσιη δὴ δοίίοῃ τ ἰο Βμοα]ὰ ργονυθ ἱπ)]ατίοιβ ἐο {89. 
ἐβγδ 1:68 (οἴ, 9 γ. ΧΙ. 8.; 1. βδιη. χχνΐ. 19 ; “08. 11. 8) ἐο πιηι- 
δον Ἰϑραοῖ," ἀπὰ Πανϊὰ πατηθαγαὰ {Π6 ρθορὶβ ἀπά {μὺ8 σᾶνα οοοδ- 
βίο ἰο οἄ ἴο νἱβὶς {π6 Ῥθορὶβ συ] ἃ στοαῖ ρίαραθ, οὗ νυ ΐοῖ ἃ 
ἀεβευρύίοῃ 18 ρίνθῃ ἴῃ {μ6 Φ0]]ονίπρ νοῖβοθ.Ό Βαΐ ἴῃ τ μδῦ ΜΨΑΥ 
ἐου]ὰ [Π6 πατηθοσίπρ'᾽ οὗ ἐμ 6 ρϑορὶθ μ6 τεραγάθα 88 ἃ οὔϊπιθ οἱ [9 
Ρατὶ οὔ αν ' Τα {86 ἐἰπιθ οὗ Μίοβ68 {86 ρϑορὶϑ μά Ὀθθὴ πατι- 
θετθά δπὰ (ἀοά νγβ ποῖ δῆρτῃ ἴβθη. Βαΐ οι ἐδ οοσαβίοῃ οὔ ἐμαὶ 
παμῃθοτίπρ {μ6 18γ86]168 μα Θδοῖ σοπίυ αΐοα μ4]} ἃ 586 οὶ ἰο- 
ταρ 8 (86 ὈΠ]]ΔἸηρ οὐὗὨ {π6 ἴάθθσπδοῖθ, “ ὑμαὲ ἐποῦθ τωῖριῦ θ6 πὸ 
Ρίαστια διποπρ ἔμοπὶ μθῃ (ΝοΒ68) παπιρογθὰ ἐμοπι" (Εἰ. χσχ. 
11--10). Ηδποθ [π6 πυιθοτίηρ οὗ {π6 ρβορὶβ ἴῃ 1|56}} νγὰβ τθ- 
δατάθα 85 δῇ ππάογίακίηρ, ὉΥ πἰ οι [Π6 δηρόν οὗ αοά οου]ὰ θ6 
ΘΑΒΙ]Υ ἀγοιβθά, θαΐ θη {116 ΔΥΓΔΠροηηθη 8 γγοτο πηδθ ΕΥ̓ ΜΟβ65 
ἴον [89 ἰακίπρ' οὗὨἨ [π6 σϑθῆβυϑ, Οοα γγὰϑ ποὺ δῆρτυ, Ῥθοδῦβθ {6 
ΡΕΟΡ]8 ὑγθῦθ πα θεγ α ἐγ {Π6 ΘΧΡΓΘ88 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ {Π6 ἴὰχ ἴον {116 
βϑῃοίΠΔΓΥ, δηἀ [16 ΤΠΟΏΘΥ͂ ΜΒΙΘὮ τγ88 ἔππι8 οΟ]]ϑοἴοα (( ἔμ6 δίοπϑ- 
ταβθηὐ ἸΏ ΟΠ 6Υ," ΕἾχ. ΧΧχ. 16) ρρθαβϑά ἢἶτῃ ; Θοταραγ6 ὑΠ}6 ΘΣΧΡΙ δΙΟΥΥ͂ 
Βδουἤς65 οὔ {π6 ΒΟπΊΔ 8 οη ἐμ6 οσοδβίοη οὔ {6 οθῆϑι8. Εὔγοῖγ- 
ἰθίηρ ἀθροπμάβ ὑπογϑέοσα ἀροὸὰ (μ6 ἀθβῖρῃ οὐ (89 οθῃϑα8. Δ 58 
ποίίηρ 5 Βαϊ τεβρβοίίῃρ (86 ἀοβίρῃ οὗ [16 σθηϑαϑ ᾿μβε αὐθὰ ὈΥ͂ 
αν, τγα πηυβὲ ϑπάθανουν ἰο ἀδέθγιηΐηθ ἴδ ΟΥ̓ ΤΏΟγΘ βθΠηΘΓα] οοη- 
βἰἀογαίίομβ. Ζλθηΐιδ οὔβασγθβ ὑπαὶ ἴῃ {{Π|6 δι μον᾿Β σίθνγ {Π6 βίῃ 
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]ΑΥ ἴῃ 188 ἔδοι {πα0 αν! γγᾶβ ργοπιρ θα ὈΥ ρχϊάβ, δῃιὰ ἃ ἀθϑβῖγϑ ἰο 
βοὺ Ὀθίογα Πἰ8 οὐσι Θγ68 [86 ργϑδίτ888 οὗ Ηἷβ ροσυ ἀπὰ ροσγεσ. Τμΐβ 
Υἷθνν 18 ΟἸὨΘΗ͂Υ Βαβίαϊπαα ὈγῪ ἐμ ψγοσάβ οὔ 80 (υ. 8); ναὶ [16 ὙὙ}ι019 
φοπηθοίΐοῃ Τα ἶΓ68 ἃ ΤΩΟΤΘ ΡγΘοῖδ6 οχρ  ἀπαίϊοη οὐ ἐμ 18 ργοϑαμαρ- 
ἴμπουϑ δεῖ. ΟἾΠοΣΒ ἀτγὸ οὗ ορί πίοι ἐμαὶ αν! μα ἔπ ρθορὶβ παπι- 
Ῥογοα ἐμὲ Βθ τηῖϊσηΐ Κπονν [16 πασαθοσ οὗ Β18 Ὑγασυῖοσβ μα ἀγάπα 
ἘΠ6 οὔοΥ Οὗ ΠΑ Π ΑΣΎ ΒΟΥΥΊοΘ ; θαΐ, ΔΙΕΒΟΌΡὮ [18 ΤΥ οοΥ ΑΙ ΠΥ Βᾶγα 
Ῥϑϑθῃ ἰδϑῃ ἱπίο δοοουῃηΐ, βίποθ ἔθ ὩΌσα ΡΟ οὗ ἐμοβο 80 σοῖο ἢΐ 
ἴῸΣ ὍΣ ἷβ ρίνθη ἴῃ ν, ὅ 864. πὰ 1ΐ νγϑβ ἱπιρογίδηϊ [0 Κπονν {86 
ΒΌΠΩΌΟΣ Ὀοίοσθ ἔπ6 δι οου]ά δ6 οΥρδηϊβοα,--- 6 σθηβαβ ἰ(86 1} 
Δη4 {86 τησβίθι- ΤῸ }}8 ἐσαηἀθα προη 1Ὸ τ το ῥυϊποῖρα!ν ἱπίθπάθα 
ἴο ἐδοϊπαῖο ἐμ6 ἰονῪ οὗὨ ἔπθ ἴαχθβ σβῖοῦ μά θεθὴ σϑηάογοά 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ΒΥ͂ {Π6 Τ]ΟΠΆΓΡΟΒΙΟΔΙ ρσονθτητηθηΐ, πὲ 88 ἐπ σθηβαβ 
ἀοβου θά ἴῃ ΕἸΣ. Χχσχ, γ)1ὰ8 ἰδ ῖκθη Ὁ {Π6 βᾶῖθ οὗ ἰαχαίΐοη. ΤῸ 
ἔτοθ οοηρστοραοη μδἀ ΕΠ Ποσίο Κπουσῃ ποιμίηρ οὗ χϑά ἰᾶχθβ ἴῸῦ 
186 βίδία ; Ὀαϊ ἃ ΤΟ ΠΔΙΌΔΥ οουϊά ποί οχὶϑὺ μους θὰ. Τμα 
ῬΘΟΡΙΘ πῖρηΐ ΟΥ̓ ουΐδ, 848 ϑδῃλιθὶ μδα ἐοσγοίοὶὰ, θη {μ6 Κιημ 
ἀοιηδηαθὰ ἰᾶχοβ οὗ ἰμοῖὰ Π ἔθ Κίηρβ οὗ οὔμον παίΐοηβ, ἀπά 
ταῖσηξ 866 ἴῃ {Π||8 ΠΘῪ ΒοΒθιη οἵ Τανὶ ἃ ἃἂῃ ΘΠΟΙΌΔΟΒΙηθηΐ τπιροῖ 
186 ΠΙΡΟΥ οὗὨ [Π6 ρθορ]β, 8 δυβ ΣΑΣ δἰ ἰογαίΐοι οἵ δποῖθηξ οὐϑ- 
ΤΟΙΏΒ, 8 1Π] αέϊοθ, 8 ΟΡ γοββίομ, ἃ ΕΥΤΆΠΠΥ, τ ΒΙοἢ ὑγσογθ ΠΡ 6- 
φοχηΐῃρ᾽ ἰπ ἃ Κίηρ οὗ [δγδθ]. Απά ἰΐ γγᾶ8 χαΐξθ ἴῃ βδιτηοπυ τὶ 
1116 σαβίομῃβ οὗ ἔπο86 {1π168, {μὲ [Π6 συδτάϊαῃβ οὗ {Π|9 ἀϊδιϊποῦνα 
1ηϑεαἰ]0η8 οἵἹὨ 18γδοὶ, (88 ῥσορμοίβ, βΒῃοι]α Ἰουα]ν οοπάοπαπ {18 
ΠΟῪ ἀογὶςθ, 88 ΝΝαίμδη Πδᾷ ϑχρυϑββοὰ ἀἰβαρργοβραίΐοῃ οὗ 1)αν 8 
Ρΐδῃ οὗ δγθοῦϊηρ ἃ θῃιρ]θ ἴῃ 186 ρ͵αςθ οὗἉ [86 πηονθδῦ]6 βδῃοϊ Δ τΥ 
(4 Οικ. χυἹ}.), δπὰ {πγοαίθποά αν ά σι Ραμ !βῃπιθηΐ ἔτοπὶ 
Οοά. ανία Ὠἷμπι5861} δοκπον)οθαρθα {Π|)ὲ ἢ μδά ἄοπθ Ὑτοηρ, 
δα ἀοϑἰβιοα ἔγοπι ἢ18 ππαἀουίαϊῖησ (1 ΟἾγ. χσυῖ. 24). Βυὲ {Π6 
ῬΘορΐβθ νι τ υἱβι θά ὈΥ ἃ ρϑβί!θηοθ, ἴῃ τ] ἢ τγὰΒ βθθὰ ὑμ6 οΒδ5- 
εἰβίηρ; Βαηὰ οἔὗ αοὰ, Υ͂. 2. Απά αν ά βαϊά ἐο “οαὖῦ απὰ ἐο ἐδ 
Ῥυῖμοϑ οἵ ἐδι6 ρεορίε (2 ϑατα. : ἰο ζοαῦ ἐ6 οαρίαΐη, ὁ ἐ]ι6 ᾿οϑὲ υσλῖολ, 
τσαϑ ιυἱίἢ, ἀϊΐηι); 186. οΥὐἱρῖπαὶ τϑδάϊπρ 88 Ῥγοῦδ]Υ ἐο ζ7οαῦ ἀπά 
ο ργΐποθϑ 9 ἐδ6 αγηῖῳ ὠὐἶο τοθν ιοὐἐᾷ λΐπι (εἴ. 2 ὅδτη. χχῖν. 4). 
Τ|16 τασθ γοσα 1 Ὁ} ἐο ὑγαῦθγ86 (1π (μ6 ΟΠ ΓΟ ο1885 {115 τοοῦ 15 ΟὨ]Υ͂ 
τηϑῦ γγ1}}Ὶ ἴῃ (Π6 ὁ Θπαρμδιῖς ἴοστη ἴῃ 2. χνὶ. 9) ἀπά ἪΡ ἰο ἑαζδ ἃ 
οθΉϑιι8,) ΜΥΪΟΝ ΔΙῸ 804 ἴῃ 2 581.) ΔΙῸ ὀχομαηροὰ ἘΥ οὐν Βι5- 
τουΐδῃ ΓῸΣ {116 τηοῦθ Θομμμηοη ἡ ἼΩὉ Ἴ3 Ὁ,---. 8. Ιῃ 2 ϑ8πι. γγϑ 
Βπα {18 νὰ γ89 ἴῃ 108 οὐἱρῖπαὶ Θχ ΘΠ ΘΙ ρΘΟΙ δ: [ΟΥπὶ 88 (Ό]]οντε : 
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πὰ τιᾶν «ε)ουαῖ, τὰν Οαοα αἀά ἰο ἐδ6 ροορίδ α8 πιατν αϑ ἐδιδγ6 αὐ 
90 ἔδιδον (ὩΣῚΣ 7.δὲ αδ ἐΐλον, [8.6 1Βγδθ] έθβ, αρθ); 186 ποσὰ ἰβ πβοὰ 
Βοσθ ἱ χοίδγοποθ ἰὸ {πον ΠΌΣΩΡΟΣ, δηά ἐμογϑίοσο σὴ (ἢ 
ΤΑΘΘ Πρ, διΒ ΤΩΔΗΥ ἃ8 (Π6ΓῸ ἅγα οὗ ἔβοθ. ΟἸἿδτωσα δ ΙΟΆ}}Υ οου- 
εἰάογθᾶ ΓΘ ἰδ {πο δοοιιδαίίνθ οὐ [86 οδῆθοι ρονθγηθᾶ ΒΥ ἢ) ἢ» 
866 {86 Βἰγαῖαῦ ῬαββαροΒ ἴῃ Πϑαΐ. ;. 11 ; Εἶχ. χὶ. 6; 2 ὅΐδῃ). χίϊ, 

ὃ; δά εαἶβο [π6 ποίϑ οῃ 2 ΟἸγ. ἰχ. 11), ἀπά ὧδ πιᾶην αϑ ἰΐογα 
αγὸ 9} ἑΐόηι α λωπάνοα ἐΐπιθδ, ἐδθ δγ68 07) ἐλ6 ἀΐπσ δοοΐπφ ((ῖ5 
Ἰποῦθδβα ΟἱἁὨ {19 ρθ0ρ]6), απά πῖν ἰογά ἐδ ἀΐπφ τολπογοίονο ἴδ ἢδ 
»ἰραδοα ιοὐδῇ, ἐλῖδ ἐλίηρ Ἶ «7080 σῖβιιθ8 ἘΠ6 Κίηρ ἴο χϑῖρῃ οὐδοῦ ἐνῖοθ 
8 ΤΩΔΏΥ ΒΌ]Θοἴδ,), ΟΥἩ ΤΑΙΒΟΙ ΟΥΘῚ ἃ Ἡπηαἀγ α {{π|68 88 ΤηΔηΥ, δηθὰ 
Δῳβ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ἷ8 τῖβἢ, ἐπᾶξ {818 ᾿πούθαδο βῃου])ά ἰδ ρἷδοθ 
ἀυτνίηρ {μ6 118 ἐΐπηο οὔ Ῥανὶἃ (ἐμπἴπθ ογοβ βϑϑίηψ) ἐπαῦ Ἠθ τηϊρμὶ 
ταὐοῖοθ ἴῃ ΒΒ ΠυπΠΊΘΙΟυΒ Βα ]θοίδ. Ηδποθ, τ μθη Π6 δ 48, “ «σλόγε- 
ἔργο ἐβ τῖν Ἰοτά ρίδαδοά ιοἱξῖι ἐδιὲδ ἐἰιῖηισ,᾽ ἀπια ἘΠ 8 ΘΧΡΥΘ5868 Η18 ἀ15-- 
Δρργοθδίοῃ οὗἉ [Π6 τηθαβασοϑ δάἀορίορα ἴον [16 πυτωρουίηρ οὗ ἐῃθ 
ῬθορΪβ, μ6 18 ποῦ δοϊπιαίθά ὈΥ͂ [16 ἀφβίσθ ἴο οοποθαὶ ἔτοτῃ [6 Κίπρ 
188 Ἰατρθ παθρεῦ οὗ 8ῖ8 βυ]θεί8β. ΤῈ τοδάϊηρ ἱπ ουν ἰοχέ 18 
ΥΘΥῪ αἰ σοπὶ Ποπὶ ἐμαῦ οὗ ϑαπιθοὶ; ἐμ ἱπηροτίδηϊ οἰΐπιαχ οοη- 
ἰαϊποὰ ἴῃ ἐπ τϑροιἀΐοι οὗ [μ6 του 8 Ὡ ΣΟῚ ὩΓΤῸ 5 ποῖ βχσργεβββὶ. 
ἴθ οχίγθμιθ Υ ρθου]αῦ πὰ ἐΒβΟΓΟΌΡὮΙΥ δβυϊξαθ]θ σγοσὰβ ") Ὁ 
ΓΝ ΡΠ »ὙἽἼΜΝ (απ α [86 ογ68 οὗἍ ταῦ Ἰοχὰ 11Π|ὸ Κίπρ' Βθοῖῃρ) δ.Θ 

ΑἸτοτθᾶ, δηὰ ἴῃ ΤΥ Ὀρίπίοῃ ποῖ ἱπέθ ΕΟ ΠΑ ΠῪ Ῥαΐ 45 ἔμ τϑβαὶϊὺ οὗ 
ςοπθοίασθ Ομ δὴ 116 ρ10]9 ἰοχὶ, ῸΣ ὑμ6 Ἰϑίίοσβ οὐ ἐμ9 ποσὰβ οὔ 

αν ἴοχὶ ὈΥΤαΣΐ ἸΣΡ ὉΡΘ ἼΡΩΙΤ ὍΝ ΜΌΤῚ ἀ0 ποῖ ἀἰθὲν 
ΥΕΙῪ ΘΟΠΒΙ ἀοΥΆΡ]Υ ἔγομῃ ἴμοβθ οὗ [Π6 δου βροπάϊηρ τγοσἦβ ἴῃ 

ϑδπιαθ “ΌΓῚ ὙΣΤΡΝῚ ΤΉΝ ἼΡΌΙΤ ἜΤ, τ Ύ. 4. Ὑμ6 
ΤΩΔΉΠΟΡ ἴῃ ὙΒΙΟΩ [η6 σΘη88 γγὰ8 [ΔΘ ῃ 18 {ΠΥ ἀοβουροὰ ἴῃ 2 
βδπη χχῖν. 4--38, ὙΠΟΓΟ ἰδ 15 ͵8ο βίαίθα ἐμαὶ “2080 ἰοοῖκ πίμθ 
ἸΩΟΠ ἢ 5 ἀΠἀ ἔνθ πίν ἄδγ5 [0 οοτηρΙοίο 11. ΟὟ ἰδίου Ἰηθ ΓΘ ΪῪ 
τοἰαίθβ ἴπ ἃ ἔδυ ψορά8 ἐμαὶ [ἢ 6 πυπι οσΐπρ' 788 ρδυοσμιθά, πὰ 
ΘΟμάθῃβοβ ἱπίο ὁ16 γϑ 86 {86 οοηΐθηίβ οὗ ἔγε.---. δ. ΤῊΘ παμ- 
Β6Ὶ8 δἴνθη ἴῃ [πΠ6 ἔνο ἰδοχίβ ἀἰἴον ; δοοογαϊηρ ἴο 2 ὅδῃ χχὶν. 9 
ἴμοτθ σσοσο 800,000 πιθῃ ἴῃ 18γδθὶ δῃὰ ὅ00,000 ἱπ ““υἀδἢ φάρα ]θ 
οὔ Ὀθαυίηρ ἀστη8, Βαῦ ἰπ (Π6 ΟἸγοη 6168 ἐπ 6 ΓΘ ἃγθ βαϊ4 ἴο μᾶνβ βθθῃ 
ΤΊΟ0,000 ἱπ 1βγαθὶ ἀπά 470,000 ἴῃ Φυάαι. Α.58 {1:6 παμηθοῦϑ αγθ 
τθοκοηθά ὈΥ ἐπουβαηθ [ΠΥ ἃτ6 ΟΠΪΥ Δρριοσϊ πηδῖῖνθ ΤῊΘ το]1- 

ἅπςς (0 Ὀ6 ρ]δοοὰ ἀροη [Πθιη 18 58}}} [στην αἰ πη! ῃ8]164 Ὀγ {11 ἀ18- 
8 
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οὐθραποῖθθ, Μοσθουονῦ ἔμοῪ ἀο ποὺ ἀρρθᾶγ ἴο μιτηοηΐβο νοὶ] 
νεῖ [86 βἰδίοιηθης οοπίδ!ποα ἴῃ ομδρ. ΧΧΥΙ.. 1---1ὅ οἵἉ {15 θοῸΚ 
(αὶ Τανιά ἀρροϊπιοά 94,000 πιθῃ [Ὁ βογυΐοβθ ἴῃ δῖ τοοπίμ 
ὉΠᾺ6Ρ ἔσνγεῖνα αἰ βογθμὲ οουησωβη 618), 85 (ΐβ δἰδίβιιθῃς ρσαβαρ- 
ῬΟΒ68 (}:8 οχίβίθμοθ οὔ δϑοῖΐέ 800,000 σβρβθὶθ οὔ βϑασγίηρ ἀγηιβ. 
Βαξ. ΘΥΟΙῪ αἰξθτηρὶ ἰο σϑοομοῖϊα ἐμ6 ἀἰδογθπὶ δοοοιπίθ τη 
ὨΘΟΘΒΒΩΣΊΥ Ταδὲ ὌΡΟΠ ΑΥΡΙ ΓΑΤΎ δαβατηρίίομβ. 41] ὑπαὶ οαπ ἢ6 
ἰηξευτϑα ἔτοπι ἔπ στϑδίμοββ οὐ ἐμ6 Ὡυτη ασβ ἴ8, ἐπὶ [86 1η 8 δὶ- 
ἰδηΐ8 οὗ Ῥα]οβεϊπθ ὑγοσθ δχίγαουϊ παν ΠΌΤΉΘΓΟΙΒ 88 ΘΑΥΪΥ 88 
αν ΔΒ εἶπιθ ; τὸ μᾶνθ τηοϑὲ οἶθαῦ δῃά Ἵγϑά]6 ἰεβεϊμιοην ἰο [Π6 
ἴδοι (μδὲ ἴῃ Ἰαίαν ἐΐπιθβ ἐμ ρορυϊαίίοῃ οἱἁ (18 818}} ΘουΠΥΤῪ τγᾶ8 
Ἰπογ Ὁ] ἰαῦρο (860 πὶ Βοϊϊτᾶρθ Ζὰν Οἰθβοῖ. ἀν 1βγδϑὶ θη ᾿. 
481 86ᾳ. υ. αυπιον ῬΑ]. οἀ. 2 Ρ. 81).---Υ. 6. ΤῊΘ δοοοῦηὶ 
Εἴνθα ἰπ (μἷ8 γοσβθ, ἐμαὶ 06} αἰά ποῖ ἴβίκο ΔΠῪ σθηϑιβ ἴῃ {86 
6486 οὗ δ ὑσῖθεϑ οἵ 1,ονἱ δῃά Βοιπζαιιῖη, Ὀθοδαβο [π6 σομιτηδηὰ 
οὗ {μ6 Κίηρ γγαᾶβ δὴ δρομηϊηδίΐοη ἴο μη, 18 ποῖ ἔἕουῃμά ἴῃ 2 βδῃ. 
Οταπιδογο Ῥγοϊθῃ 8 [μα. ἔ}16 ἰδίοτίδη ἱπνθηιθά ἴδ, ἴον τμ8 ῬΌΓΡροϑο 
οὗ ββονίηρ (μαὲ ἴπθδο ὑγῖθ68 στοσθ ποῦ αἰβοίθα ὈΥ [86 ροβί]θποο 
Ὀθοδῦδβθ ὑπο ᾿ιδὰ ποὲ Ῥθθῃ πυπιρεγθα (δοοογάϊηρ ἴο γϑῦβ 12 
δὰ 2 ὅδιῃ. χχῖν. 156 [6 ρϑβῦ]θπος ταρθὰ {πγουριοαῦς 811 {πὸ 
ἰαπά, δῃὰ «}ογαβαίθμι δΙ0Π6 γγῶ8 βραζϑα ; ποίην 18 βαϊά δρουΐ 
1μον] δῃὰ ΒοηἼαπιίπ ϑβοδρίηρ), Ραΐ βοἢ Δ δββοσίϊομ ἀ068 ποῖ 
ταοσῖξ {16 οἰαδογαὶθ δῆβυσθι γΒοἢ ουθνδ ᾿88 σίνϑῃ τὸ ἰδ (ρ. 805). 
ΤΒοσΘ 18 ποίμϊηρ Βαγρσβίπρ ἱπ [16 δβἰδίθσηθπἑ οοηΐαποαά ἴῃ {18 
ψθῖ806. [Ὁ {86 οὐῆοοί οὗ [Π6 σθῆβιιβ νγὰβ ἴο 801] δίθ ἰαχαίίοι,, [16 
ΒΟΟΚἀοἱδὶ ἐγῖρ6 τη πᾶν θθθη δσοιηρίθα οπ δοοοιηΐ οὗἉ ἐμεῖγ 
ΡΥΙνΠ]Πορδά ροΒίἐΐοη, ᾿π80ὺ 88 νγχ πὰ ἴμθπὶ οτηϊ δα ἰῃ ΝΝΌτΩ. 1. 47, 
48---ὅ4: διά δρασὶ δἰψοροίμον ἤγροτα (18, 8}} (μαὲ σδη 6 ᾿ηίθυσοά 
ἔτοιῃ ἐμ ἴδοις ἰμαὲ ὑνγο ὑγῖθοβ μαά ποῖ ὕθθῃ παμπιθογθα ἴ8, {μπαΐ 
Ἐ8ι6 σΘῃ818 ν᾽88 ποῖ σοιηρ]οίθ, δη6 ἘΠ18 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βίαίβά δὲ Ἵἰδρ. 
ΧΧΥΪ,. 88 βε6ᾳ. ΕὟοτι (86 δοοουπηΐ οὗ [Π6 τηδηποῦ ἴῃ ΪοΟἢ {πὸ 
ΘΘΏΒΕΒ γγ88 (Δ Κη (2 βδπι. χχῖν. 4--- 8) γϑταδυ οοποῖπάθ ἐΠαὶ “ αὐδλἢ 
δηἀ Βοη]διηΐη πο ἴο πανθ Ῥθθῃ παπιρογθα δον [Π6 τοδὶ οὔ ἔμὸ 
ἀαἴδθ68 ; {παΐ αἴἴον [Π6 σϑηϑι8 οὗ  υάδῃ μά Ῥθϑη ἰβκϑη “040 δὰ ἴο 

8ο ἴο “}Θγβαϊθαι ; {μ6γ6 "6 84 πιοϑὺ ργο Δ Ὀ]Υ τϑοοῖνϑα ογά 615 ἔγοπι 
αν! ά, το μδα πον ομαηροά [ι18 τηἱπ ἃ, ἴο ργοοθϑά πὸ ἔαγι μον τ 
ἔμ σϑηβθαβ, 8η4 ἐμπ8 10 Παρροπθά ἐμαὶ Βϑη αι τγα8 ποὺ παπι- 
Βογθά δἱοηρ σα (ἢ τοϑὲ ; οἵ. ϑοϑορῆιιδ, Απεϊχαϊοῖθδ νἱϊ. 18..1 χωρὶς 
τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς, ἐξαριθμῆσαι γὰρ αὐτὴν οὐκ ἔφθασεν. 
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79 ἅγὸ ποῦ ἡπιϑι1ῆ64 ἴπ χοραγάϊηρ {π6 δοοουῃὶ σίνθη πὶ (18 νϑῦβα 
88 “(Δῃ ᾿ηνθη οη οὗὁὨ [Π6 ἰδίου, ΠΟΙ 4068 [86 ομϊβοίοη οὗ ἱξ 
βομι 2 ϑ'δμπηποὶ ἀΐβργουο 18 ογϑα ὉΠ γ, ον [μΘ ΓΘ ἃγθ Οἵ μῸ ΣΡ ποέϊοθβ 
ἰπ {818 παστϑεϊνθ τ ἷοῖι ἀγθ ποῖ ΤὈππά ἴῃ βϑδημμοὶ, 6.9. νυν. 20, 28. 
Υ. 7. Απὰ ἰξ τσαὸ ουὶΐ ἴπι ἐδι6 ἐγ68 ὁ «Ζ.ολουαῖι οοποογηΐηρ ἐλὶδ ἐλίπρ ; 
116 οοπβίσποίίοη τ ἢ ὃν ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ὅθδη. χχὶ. 12 : ἴῃ ΟἿΒΟΥ οα868 

180 οαυδο οὗἨ [Π0 ἀἰΒρ᾽θαϑαγθ 8 ρ]δορά δον [ῃ6 νϑῖρ πιΐμβοαι τῃ 6 
ῬΓΘροβι !οἢ, 6.9. 2 δια. χὶ. 27 ; θη. χχχυ. 10. ὍΤῈ6 οοπο]υά- 
ἱπρ' πον 8, ἐλορείονο ἢ δηιοίθ 16γαθῖ, αὐυϊοῖραίθ τ δὲ 18 παυταίθα 
αἴογνγαγ 5 (νυ. 9 844.}» ἀπά {ππ8 ἱπίογτιιρὶ π6 οοῦγβα οὐ {86 Ἀ18- 
ἰοῦγ. [ἡ 2 δῇ. χχῖν. 10 ψγ βπά, ἰπβίθαά οἵ ἐ})18 οἰατιβθ, [ῃ9 
ΨΕΙῪ ΡΘΟΌΪΙΑΥ το 8 “’ απά Παυΐα᾽ 8 ̓θανὲ δηιοίο ζἀϊπι" (οἴ, 1 βδῃι. 
Σχῖν. 60). Υο οδῃ Θαβι]Υ ππάθγβίαπα, ποὺ {π6 τύοσὰβ οὐ [Ὡ6 οῃ6 
οἰδαβθ οου]Ἱά 6 αἰΐογθά ἱπίο ὑμοβθ οὐ {186 οἵδ ΟΥ̓ ΠΥ ὁπ6 ψ0Ὸ 
βίαια σι ῦἢ {1|6 ἀββασωρίϊοη, ἐΠαῦ {π6 ραββᾶρθ οοῃίαϊ πο ἃ γθίδυθποθ 
ἴο [6 ῥαμἱβῃτηθηίβ ᾿πῆϊοίοά Ὁγ αοά. ὙΤμθ ἔγβε οἰδιβο σουἹὰ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ Ὀ6 δἀάοαᾷ ἰο ᾿ηἰχοάμποθ ἀπ δοσουηΐ ἴον {Ππ8 βϑοοῃά, 88 
Μ076}} 88 ἰο οοπποοῦ ἰὺ τ ἢ (16 τοδὶ οὐ [16 παγγαίϊϊγθ, Υ͂. 8. 7218 
ἐδέπσ ; ἂπ Θχρ ἀπδίογυ δαάἰθίοη τ ϊομ ὑΠ6ΓῸ 18 ΠῸ ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ͂ ἰὸ 
ἰμβοχξ ἰπ {πὸ ἰοχί οὗἩ βδηγμοὶ, ἃ8 [Π6 βθῃίθηοο 18 σοτηρ]οίθ σι ποὰΐ 
ἴω Ὑ.09. Απάὰ ἔνι ]ωνἃ βραΐο ἰο αἰἸαὦ; 88 1818 18 {π6 Εγβὲ {ἴτη6 
ἴα Θδά 15 βροκϑη οὗ [Π6 τοδάϊηρ οὗἨ ϑαϊωπθὶ, τ ΐοῃ ἱπαϊοαῦίοβ 
πὸ σμδηρθ ἴῃ {π6 ἀϊϑοοῦχθο (απά ἐΐ6 τσογὰ ὁ «ζ.δδουαῖ σαπιθ ἰο 
6αἀ), ῖΒ Ῥτοίοσδῦϊθ. ὡφδαυΐα᾽δ 866»; Ἡθιηδῃ ἰδ 8150 ςδ]]θά ἃ ῥτὸ- 

ΡΒ οὗ 186 Κίηρ (οαρ. χχν. ὅ), ἀπά ἐπογθίοσο 10 πιαβὶ ποὲ θ6 
ἰπξοστοά ἔγοτι {πο {1116 {πα Ο δά βίοοά ἴῃ βιο ρου 18 ῬΧΟΧΙ ΠΆΠΥ 
το αν, (μᾶὶ [86 ἀπέ οὗ γϑργουίπρ' [π6 Κίηρ [6}1 το πὶ οἢ 
δοοοπηῦ οὗὨ [15 ροβι [10 τηοσο ἔμδῃ ἰο Ναίιδῃ ΟΥὁ ΔΩΥ Οἴ6Γ οὗ 116 
Ῥγορῃοῖβ, Υ͂. 11. γῆ (δὉΥ {116 τᾶτοσ ποσὰ ἴσγδὴ ἴῃ 2 581.) 1 
δργοαά οὐ αὔουθ ἰΐθ6. Ὑ. 11. Τῆι βαἰδᾳι “ελουαΐ, οἤοοδ6 ἐΐθε; 
Δ ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΓΎ οἰδαδο οὗ ὙΙΟΝ οἷν ἰϑίοτίδη 18 [6 δυΐμου, ἃ8 

189 80 οὗἉ {π6 πογά Ὁ οἰθαυν βονϑ. Υ. 12. ΤΠ6 ἀσπιαπά 
“ ρἤοο86 ἐἾ,66᾽᾽ ἰβ [Ὁ] ονγοά ὈΥ ἃ βοπιον μαῦ ἀἰ ογθηὶ ἔουπὶ οὔ Π9 4 65- 
ἔοῃ οοπίαϊποὰ ἱπ ϑασιθοὶ. [1 (86 ἢγβ αυθγ, ἐΐγθθ ψθα78 Οὗ 
απιΐπε ὃ ἰλνθε 18 [μι οογγϑοὺ τϑδάϊπρ' πὰ ποὺ δουθη, ὑ]οἢ τὸ ἤπά 
ἴῃ [86 ραββᾶρθ πῃ 83απι. (Δ πουρἣ πο βοριπαρίης τϑδα8 ἐΐγθθ ἴῃ 
(δαὶ ρϑββαᾶρθ 4180.) ΤῸ {Π6 ἐΐγροθ 601}}8 {βδγθ οοσγθβροηὰ ἑΐγθα 
ΥοδΓβ, ἐΐγ66 τη ἢ8, ἐΐνο6 ἀδγ8, ἀπά {118 Ὀθαι 1} ἀργϑοπιθπξ ἴῃ 
[86 ΠθΙΏΡΟΓΒ 18 σΟμρ] οἰ ν ἀοβίγογθα ὈΥ [89 τοδάϊπρ' δοῦθη. Τῃ 
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186 βθοοῃά απθβίοῃ 2 (2 ὅδ.) 8 {86 οτὔρίπαὶ σϑδάϊπρ ; 

ΓΊΒΘΣ ῬτοΡΑΡΙΥ οτορὲ ἰπίο ἐμ6 ἴοχέ οὐ ἐπ6 ΟἸγοηΐοϊθβ ἐπτουρ ἂπ 
ονοσβίρΐ, ποπὶ [Π6 116] ὉΠ οὗ ἐπ ἰαχέ, [ον 1ῃ6 ραγεῖοϊα ΝΊΡΒΑΙ 
ἄοα8 ποὺ βυϊ (86 Θομπθοίϊοι, βῖποθ Ὁ σδῃ ΒΑΓ ΪΥ τηθδῃ οδέγμοίξοτσι, 
δηὰ ἡγηγ (2 ϑπι. ")})}.0) ἄοοβ ποῖ Βαγηηοηΐθα πίε μα ραγέϊ- 
εἶρ]θ. Τῆι δισονά οἔ ἐλέπιθ δποηυῖθα ουογίαζοίῆ, ; [Ὰ6 ποτὰ ΣΌΣ Ὼ ἴθ 
ἃ ὙΘΥῪ ΤΑΓΘ ΨΟΓα (10 ΟὨ]Υ ΟΟΟΌΓΒ ὁπ66 ἰπ ἴΠ9 ΟἹ Τοβίαπιθηΐ, νἱζ. 
μον. χσὶν. 21), θαὺῦ 1 15 ἃ υσογὰ τ] ἢ ΔΏΒΥΤΘΙΒ ὙΘΙΥ͂ Ὑγ6]} ἰο ΠΡ ΤῚ 

(2 84πι.), απ Ὁ ἘΥ̓ΤῚ τηθδΠ8 0 ριλϑιι6 ετιδὶἰ 0η16 ουογέαξο. 

γ7ο οοποϊπάθ, ἐμογθίογθ, ὑπαὶ {86 οὐῖρί μα] γϑδάϊηρ ὑγὰβ ΣὩ ΓΤ 
γυοῦ ἼΞτν Ῥαυΐ {86 ἢἤγβὲ σγογάβ μανθ Ῥθθῃ δἰζθγοά π᾿ ΟὉΓ 

Ἰοχί, ἔγομη ὑγμαὶ οασβθ γγὸ οαπποΐ (61, ὙὍμὸ {πϊγὰ ᾳαρδβίϊοῃ 
ἈΡΡΘδῖβ ἰο μᾶνθ ὈῬθθὴ στιἐΐθῃ οὐ ρίη}}Υ ᾿π ἘΠ6 ἔοστη ἱπ εἰς τῦθ 
μά 11 ἴῃ {πὸ ἰοχὶ οὗ {89 ΟΒγοη ο]68, “ον ἐΐ6 δισογά οὐ «λουαΐῖ, 
απᾶ ροδέϊϊοποο ξον ἐἤγ66 ἄανϑ ἴπ ἐὴψ ἰαπά Ξ" ὙΠ Ἰαβὺ ποσάβ, “' ἐᾷδ 
απροῖ ὁ «ολουαῖ, τοογβίπρ ἀοϑίγιιοίίοπι ἐπ {06 τολοΐδ οΥ ἐλ ἐογγίονν 
97 1ϑγαοῖ ̓" ταϊρῃξ Ὀ6 τοραγα θα 88 8 ἱπιθγροϊδίϊοη [θη ἔγοτη νυ. 18, 
88 [Π6γ6 18 ὯῸ ἔγϑοθ οὗ ἐΠ18 οἴδαβθ ἱπ ϑϑιωπθὶ; θαῦ ΠΟΥ͂ ΡΥ ραγθ 
[6 ὙΑΥ [Ὁ ἴμ6 βοηάϊῃρ οὐ (6 δῆρθὶ, Ἧ8Ο 18 ἱπίγοάπορα ἴῃ 2 
881). Χχχῖν. 16 αυϊία Βα άθ}]}Υ ἀπὰ ἀποχρθοίθαϊυ, δπα Βθ ποθ ἐμοῦ 
ΔΓΘ 80 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰο 6] οἰ αἴθ {Π6 τοϑὺ οὐ [{|6 παγγαίϊνϑ, (μα {Π6 
οδηποῦ γ76}] 06 αἰβρθηβθά υσῖῃ. [πὸ οὐγ ορϊηΐοῃ, ΓΠογθίογθ, {Π6 7 
ΟΥΡΙΠΑΙΠΥ οστηθὰ ρατὶ οὗ [μ6 ἰοχὶ οὗ ϑαϊαιθὶ α]8θ. οδοιυ 866 
(μλογθ ἔσο] ἐσ ργθββοὰ ἴῃ βϑϑιηθθὶ, ποῖσ πιατὶ πα 866 "7 ΣΊΓῚ 
ΓΝ): δῇον νὴ (6. ὉἽ ΤΊΔῪ ΘΑΒΙΪΥ πᾶν Ῥθθη ἀτορί οα 
δοοοπηὺ οὗἨ {Π6 τοβθι ποθ Ῥοίνγθθῃ {Π6 σγοσάβ.Ό Ἰκλαέ ἀπδισον ἴ 
δλαϊί δγίηρ ἰο πῖν δοπάθγ, ἰο αοἄ ἡ βαϊά ἰο πιὸ: “'σὸ απὰ (οἰ! 
αυϊά, ξο.᾽" (σ. 10). Υ. 18. 716ὲ πιὸ {αἴΐ (Ἰπϑίοδά οὗἩ {π6 τϑδάϊησ 
ἴπ ϑαυπχθοὶ, “οὐ ἃ8 [8}} πον ) ; Θογσγθβροῃϊηρ ἴο [88 Θχργββϑίοῃ 
σ Εἰς ἢ ΠΌ]]1ονν8, “΄ ἰσέ πιὸ ποὲ ζαἱϊ. Ὑ. 14. ἘὸῸΓ [Π6 δῖκα οὗ Ὀγου 
{μι6 δοοοπηὺ οὗἉ [π6 ἀυταίίοῃ οὗ (μ8 ρββέ!]βπο δῃά ἐμ ϑχίθηξ οὔ 8 
τάνδ ρ68, ὙυΒΙοΟἢ το ἢπὰ ἴῃ βϑϑιηποὶ, 8 οχαϊεἰοα μθτθ. Υ͂. 15. γι}. 

ἸῺ Ὀτντ ( 86, μίσο Ὑτ' ΤΌ») 2ήουοτο (ρ. 91) 
ΔΙΡᾺΘ8 ἴῃ ΤΆ νΟΌΣ οὗ {πὲ οὐἱρίπα!ν οὗ [Π6 ἰοχί οὗἨἁ 11|ὸ ΟἸΒγοηίοΪο8, 
Βαῦ ΤΑθηϊιιδ ἸαΒ0}} γουρασκβ ὑΠμαΐ 4.7 18. [Π9 τηοϑὺ ἀρργοργίαίθ γϑϑά-. 

ἴηρ, Βῖποθ ὑμ6 Θουη ΘΙ ὍΤΟΥ “6 ἄναιο δαοῖ {λίπε παπᾶ," Ῥοϊπίβ υ8οκ 
ἴο [86 σοπιπηθῃοοιηθηΐ οἵ [ῃ6 γεῖβα “ἠδ δέγδίοἰθα οὐ 118 λαπά." 
ΤΠ τϑϑηϊηρ 18 ΘΥἹ ΔΘ ΠΕΪΥ 1}: 85 ΒΟΟη 88 ἔπ 6 δηρθὶ οἵ αοὐ, ψίο 
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ἰιλ4 βθθῃ οοπητηβθίομϑα ἐο ἀοϑέχσου ὑμ6 ᾿Βο]6 ἰαπὰ ΒΥ ρβϑβε]θηοο, 
ΔρΡΙΟΔΟΙΙΘα [Π6 οἰ Ὑ οὗ «ογιβαίθια δηα βιγοίο θὰ οαἱ ἢΐβ παπά 
ἰονναγά ἴδ, [ο βτωϊίθ {Π6 οἱἐγ στ 1Π6 βυσοσά σι οἷ τγὰβ ἄγανσῃ ἴῃ 
15 Ββαπά, ἐμ6 Ἰωογὰ τορϑπηίθᾶ οὔ ἐμ 6υ}] δῇ οδ]]ϑὰ ἐο [ΐτη ““ ἄγαν ᾿ 
θαοῖς [Ὡγ Βαπα. Δοοςογχάϊηρ ἕο οἂν ἰοχὲ ἰμ6 Τωογά βοηξ ἐδ 9 
ΔῃΡῸ] ὙΠ ἢ ἘΠ 6 ΟΧΡΓΕ88 ΟΟΙΠΠΙ 5810} ἴ0 ἀΘϑΕΓΟΥ «ΘΓ ΌΒΑΙοτ, ἀπά δὲ 
186 βδπ|8 τιοτηθηξ σᾷψϑ ᾿ἷπὶ ἃ οοπηίοι-ογάον, ἰῃ πὶ ἢ ΠΟΤῈ ο6Υ- 
(Αἰ ΠΙΥ Δρρβθᾶγβ ἴο θ6 1688 ργορτίεῖγ. ΟἿἿ τϑϑάϊηρ  Ἰολίηι μὰ 8 
ΑΙΐίβθῃ ἔτοτα ἐμ6 ἔδοί {Ππαὶ {πὸ Ἰούξοσβ οὐ . ὙΤι ὙΘΓ6 τη ϊβίακθῃ ἔοσ' 
τυ ΤΣ βίοι ΕἸΟΙΐ πὰ νγὰβ {Π|61} δα βεξαἰθα 88 ἴξ ἔγθα πο ΠΕ]Ὺ ἰβ 
ἴα 80 ΟἸτομῖο]θ8. Ἄ4π4 αὐ ἐλ6 ἐΐπιθ 0 ἐἶλα ἀδϑένογίπσ, αἱ πὸ 
ποιηθπὶ ἴῃ ὙΥ Β]Οἢ (Π6 Δηρθὶ σοπηπιθηοθα ὑπ 6 σοὶ οὗ ἀοβίγποίίοη, 
εμουαῖ, δαῖο ; ἴμ6886 σψογάβ, ψ οὶ ἀγὸ ἱπίθηθά ἴο βοΐξθῃ {{9 
ΠΑΥΒΠΠ688 ΟΥ̓ ἐμ6 ἐγδηϑίοη ἔγοτι ὑπ6 οοπαπιδηᾶ ἴο 1ῃ6 σοπηΐου- 
τηδη4, ἀγθ οὐηἰ θα ΠῸμΙ βαμπιυθὶ, μθτθ ΓΠ6Ὺ ψουἹὰ Ὀ6 βαροῦ- 
βπουβ. -γ μ88 θθθῃ σοραγάθα 88 δῃ ϑχοϊδιηδίίοη, δι οὶί, Ποιά, 

ἐποισὴ  ὙἘμαὲ {Π1|8 τηθαπίηρ Βυϊ8 {πΠ6 ποσὰ σαπηοὶ 6 ρῥσονρά 
Ὀγ δὴ ἀρρεαὶ ἰο Ποαΐ. νυἱ. 1 ; ἱπ {18 δοπηθοίίοῃ 1Ε σΔ ἢ ΟΥ̓ ὃὉΘ 

Δῃ 8]οονθ ΟΥ Ποῦ, 8η4 τησβὺ 6 ἰδκθη δἱοηρ Ὑ] 8 (86 νοῦν 
ἰο ἀῤδίγογ, 8ἃ8 ἴμ6 δοουϑαίϊναε οὗ {μ6 οδ]θοὶ : λ6 ϑαϊά ἐο ἐδ 
απρεὶ τοῖο ιτσαϑ αδοιιξ ἰο ἀρδίγον α πιμζέῥξιι6 ; [π6 ]}1} σϑδάϊηρσ 
ἰδ ργεβασυϑᾶ π᾿ β'ϑι). σὙ Ὡν-» ὙΠῸ σγὰ8 δροαῦ ἰο Ὀτίηρ ἀ68- 
ἰτυοοῃ Ὄροτι ἃ ρθε τα ὰἀ6 οὗ Ρθορίο, οἴ, 2 ὅδπι. χχίν. 
11. Ογηαη, τὰ [86 Κι Θ[8 1} οἵ 2 βαπι. χχῖν. 16 ΓΝ; ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ 

οἴου ραβθασα, τ ἢ {π6 Θχοορίίοη οὖν. 19, (Π6 ἘΚ  οΥἹ 15 Ἰοαπά ΤΣ 

(νυν. 20, 21 5844ᾳ.). Τὴ Ἰαύίον ἔοστη [88 ποῖ ἃ ἩΘΟΥΘΥ δβίδιηρ, 
δαΐ Οτηα δπὰ Οὐμπδὴ ἅτ δοῖϊ ΗἩΘΌΓΘΥ ἔοστηβ. ΕῸΓΣ {Π18 ὙΘΥΥ͂ 
τθᾶβοη, Βονγθυον, {86 ἤδη)6 ΑΥ̓ΔνΠΔἢ ἀρρθατβ ἰο ροϊπὺ ἴο 8 ΘΠ] 
τά οη. ἴπ 3 ὅ'δπι. χχῖν. 28 {Π18 Ασαυπδῇ ἰδ 681164 ΐησ, ὅπ 
᾿δπ δου] αἰἰδοῖ τηποῖ ᾿πιροτίδποθ ἰο 6 γϑδαϊηρ ({π6 πογὰ 15 
ῬΓΟΡΑΡΙΥ δῃ ἱπίθγροϊαἐοη) τγθ βΒμιοι]ὰ Ὠθοθββαυη] ἰηξον ἐπαὺ ἢ6 
γ8 [06 ἔοσταον Κίηρ οὗἨ 9608, γο τοίαἰποά ἷ8. ρσορογίυ, ἀπά 
οοπ παρα ἰο 1ἶνθ ἐμεῦ θυθὴ αἤἔοῖ ὑμ6 δοπαπαβϑῦ οἵ ἴΠ6 οἰ ὮΥ 
αν, Ηδ 18 ποὺ ο}]] 6 Κίηρ' ΠΥ μθτΘ 6]5886ὃ. Οἡ ἴμ6 Β}}] ἰο 
[6 πογίμ-θαβὲ οὔ Ζίοῃ, βιθβθα θη [6 ἐθιαρ]6-}}}}}, ἢ6 δά ἃ 
{πγοϑΐηρ-ἤοον, δῃὰ δοοογάϊηῃρ ἰο ν. 20 πὸ νγὰβ θύβυ, {μγεβϑίηρ' 
ἡ αὶ ἔπογο δὐ {18 δἴτηθ (8 βοπιθτμαὶ αἰ δγεπέ δοοουπί 18 σίνθῃ 
ἴῃ 2. 5.4πι,).---. 16. ΤῊΒ γεῦβο ἀο6β ποῖ ἔοστηι ρασί οὔ ἐπ πϑῖγα- 
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ἔἶνο ἴῃ βδπιθθ]. ΑΔ ἢθγθ αν ά ἀπά {}ιὸ 6]4θγβ οὔθ ρθορίθ αγό 
οὐοσρονθγθα ὈΥ (86 νἱδίοῃ οὗ 1:6 δηροὶ, ἀπὰ 18} ὑο (Π6 ϑασίῃ, 8ὸ 
ἦῃ ν. 20 ἀτὸ Οὔηδῃ δπά ἢΪ8 ΟΣ Βοῃ8 βαϊ4 ο πᾶν σοποθαὶθά 
Ἐβοιηβοῖνοδ, θθοαι89 ἐΠΘΥ σου] ποῦ Ῥθαν {88 βίρῃι. Βαΐ γγὸ 5Π8}} 
860 ἰμαὐ [6 τογά8 ἴπ φαρδϑίίοη ἱπ ν. 20 ἀϊά ποῖ οτὶρί Δ} }Υ ἔσται 
Ῥατὶ οὔἼδ6 ἰοχὲ ; δηὰ (μι]8 Θοπῆσιηβ ἔπ 6 βαρροβί[οῃ ἤο πὶ ἢ τ]ὰ 
8.6 164 οη σοταρατηρ ἴμ6 νϑῦβθ τ {π6 δοοοιπέ ἴῃ ὅϑπιμθὶ, ΥἱΖ. 
ἐπαῦ 16 τγᾶβ δά 464 ὈΥ͂ οὔν ἰβίογίδῃ ἴο {Ππ6 οτἱρίπαὶ! σϑοοσά. ΥῇΘ 
Μιᾶνθ πὸ {ὈΣΒῸΓ οοπῆγπιδίϊοη οἵ (μι ΐ8 ἴῃ {Π6 Ἰδηρτιαρθ ϑηιρ]ογοᾶ : 
186 ὀχργθββίου ΥΩ ὈΘΣὉ 15. ΟὨΪΥ τοῦ τ] ΠογΘ (1π ΘΥΘΣΥ͂ 

ΟἴμοΡ οα86 ἐπ Η Πρ 6ὶ ἰβ ϑιηρ]ογαϑά, οἷ, 2 Κίηρβ χίχ. 1, 2, δπά 
[86 ῬΆγΆ116] ραβϑᾶρϑθ ἰπ [5αΐ8}, όπαῆ [1]. 8): {πΠ6 τϑβὲ οὔ {88 
ὙΟΓΒ ΔΥΘ ὨΘΑΙΪΥ 4}1 οὗὨἨ ἐπθῆὶ 80 οοιητηοη πα ἐΠ6Υ τπιϊσῃῦ θ6 
ουπά 1ῃ ΘΥ̓ΘΣΥ Ῥοοῖ οἵ {π6 ΟἹα Τδβίαπιθῃηίι.--- (πα ἢΐδ δισονὰ ἄναισῃ, 
ἐπ δϊδ6 λαπά, [Πῖ8 Ἔἀχρσθββίοῃ ὁοσὰϊβ ἰη Νπι. χχὶ!. 28 ἴῃ ΡΥ ΘΟΙ ΒΟΥ 
μι βᾶτὴθ [ὍΓπι, Πα νγᾶβ ρΓΟΡΔΌΪΥ [Δ Κοη ἔγτοτι [πᾶς ρϑββαρα.---Ἰη 
ΔΩΥ ο886 {Πιἷϊ8 δοοοπηΐξ οὗἩ [86 ἀρρϑάγαμποα οὗἩ [Π6 δηρθὶ 18 ΟΠΪΥ 8ῃ 
ὀχρϑηβίοι οὔ {π6 δουγθβρομπαϊπρ' δοοοπηῦ 1η ϑ'δηλαοὶ, ἔοσ ὑποτὸ 1 ἰδ 
βἰαιθαά οἰθαυγ Θμουρἢ ἐμαὶ ἢπ6 πγθβΐηρ ΗΟ οὗὁἨ Ατὐδνηδ]ὶ νγ85 
βϑὺ δραζί ἃ8 ἃ ΒΟΙΥ ρΙαοθ, ὑθοδιβα ἔπ δῆρθὶ νγ88 βίδπαϊπρ' ΠΘαν ἴΐ, 
8δῃ: νγὰβ β8θ0θῃ. Δοοογάϊησ ίο 2 δίῃ. χχῖν. 17, Πανὶ βανγ [88 
ΔΏΡΘΙ, Δηἃ ἐΠ|6 σοηίοχὺ βῃονγβ (μαὲ {6 Γγϑίδγθηοθ ἔπθγθ 15 ἰὸ ἃ 
ψ ΙΒ: 016 ἀρρϑάγδποθ οἵ ἐϊ:6 δῃρθ].---Ὑ. 17. Ῥαϑ ἰδ ποῖ 1 ἐ᾿αὲ οοπι- 
πιαπάθα ἐο πωηιδον ἐδ 6 ρεορίο (2 ϑατα. χχὶν. 17, τολθη ἢ αι ἐδ 
απφοῖ ἐμαί 8πιοίθ ἐἦ6 ροορἶθ) ; ἴτοτα ἃ δοπιραγίϑοη οὐ {π6 σοτὰβ 
δηα ]Ἰοἰθγ8 οὔ ἐμ6 ἩΘΌγανν ἰοχέ οὗ [Π686 ὑνγο ραβ88ρθ8 ἰΐ 18 ϑυϊἀϑπί 
ἐπαὲ {π6 τϑδάϊηρ οὔ {Π|8 οπθ ἢδ5 οτἱρ παϊθα ἴῃ παὲ οὗ (88 οἴον ; 

δηᾶ 1 18 ῥσθίυ οἶθὰν (πᾶὶ ἔτοπι ονθυβίρῃς δηα ἔοτα ἀἢ θη ἀθαν οῦῦ 
ἴο τϑϑίογθ ἃ ἰδχί, ψ ο Βδά θϑοοπιο 1Π|6ρ]0]6, {π6 τγοσάβ οὐ {Π|6 
ψοῦβ6 Ὀθίοσθ α8 πάνθ στόνῃ ουὖξ οὗ ἐπαΐ ἴῃ βαπιπθὶ. Ατηποηρσ {88 
οὔμοῦ ναυϊδιοηβ [86 [Ὁ]ονηρ 18 Δἢ ἱπηρουίαπί 016 : ἴῃ 2 β'δῃι. 
νι ἤπα "ΥΩ [ΠΤ γπ ΤΊΘ οὐἱρίπαὶ τϑϑαϊπρ νγαβ 
ΡΓΟΡΔΌΙΥ ὙΓΉΨΣΤ ΓΝ ΘΝ απᾶ 7 ἰλ6 δμορλονά ἔαυα αοἰοά 

»ονυονϑοῖψ, ἴον [π6 τϑδάϊηρ οὗὨ οὔγ ἑθχί σου]ά βββι]γ Ὀ9 ογπηϑά ἔγομι 
[8.680 ψγογά8, ἀπ {ΠῸ τϑίδγθμοθ ἰο ἐπ βῃβρῃεσγά σου]ά 6 φαΐίθ 

ΔΡΡτορχίαίθ ἃ8 δῃ δηθ Ποβἷ8β ἠο [09 βθθρ τηϑηῃϊοποα ἀἰγθοιΥ 
δἴον.---Απα ὁπ ἐδ ροορίε ποῖ ζοΥ α ρίασιιο; (88 οχάδν οὗ ἔΠι688 
ΜΟΓ8 18 βισἹ Κίηρ,, γγα βῃι οι] οχρϑοῖ ἔθη γί μου ἴο τη {μ18, “ οη 
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πιδ, ἀπά οπ τὶν ἤοιιδο, διιὲ ποὲ οπ ἐδ ροορῖδ ὕον α ρίασιιο," ἴον τμΐδ 
ΟΥάΘΓ ΒΘΘΙῺΒ Τοαιιϊδἐθ ἐο ρῖνο ἀπ ῥγοπηΐπθηοθ ἰο [ῃ9 οοῃέγαϑέ 
ἱπίοπάθα, [10 18 ροββίθ]θ ἐμαΐ ἴπ ἔῃθβθ ψοσγάβ, οὗ ψΒοἢ πὸ ἔγᾶοθ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ Θϑηηπ6], 6 ΠΊΔῪ Πᾶν {ὔὐὙῦ0 ΤΩΔΓρΡΊΠΑ] ποίθϑ, τ ΒΙΟἢ 
μιᾶνθ ογϑρὲ ἔτοπι {Π6 πηδγρίπ ἰῃΐο {86 ἰθχὲ : “" 70» α ρίασιιθ,᾽ νγ88 
ΡΟΒΒΙΟΙῪ τυ δἔθῃ ἴῃ {Π| τιαυρίῃ ἰο Ἔχρ[αἷπ, “ ἰοὲ ἐὴψ δαπά δ6," ὅἀπὰ 
“πο οη ἐδ ροορῖθ᾽" ταῦ μάν Ῥθθῃ δἀάθα 88 δἢ Ὄχρίδηδίϊοῃ οὗ 
[μ6 ψογάβ “’ οὶ πιὸ απᾶ οπ πῖῷ Καϊ}ι67}8 ἤοιιδε.".--. 18. ΤΠ δῃροὶ 
οὔ θοβονδὰ ἐο14 (ἰδά ἐο δαν (8 18 ἐμ οὨ]Ὺ 8 πηϊ881}]6 Ἔχρίδηδ- 
ἴοι οἵ γον 6.6) ἐο ̓ αυίά. ΤΗδΐ ἐμ ργορμιϑὲ γϑοϑῖγϑά ἱπβέγιο- 
ἴοηβ ἤοτα [6 Δηρθὶ 18 ααϊΐθ ἰῃ Κοαρίηρ σὴ ἐθθ στ 016 οἵ {86 
παιταϊγο, Βυΐ [ζ 18 ΟΠ]Υ͂ ἴῃ ὈΟΟΚΒ οὗ ἃ ἰαΐθ ρουϊοά μὴ να τοδά 
οἵ Δῃρθ]8 βρθακίπρ' 0 ῥτορμοίβ ἴῃ βοἢ ἃ ὙΆΥ 88 ἴ0 ἔοστη [Π6 πηθ- 
ἀϊπη; οὔ οοτηπαπηϊοδεϊοι μϑένγθοῃ (ὐοά ἀπά ἐμ ρυορμοίβ δἀἀγοββθᾶ, 
[η2 ὅδ. (δά 18 ἀθβου θᾶ 858 ροΐπρ ἀΐγεςὶ ἰο Πανὶ, δηὰ ρίνίησ 
τη [6 οοτησηδπά ἰο θυ ]ά δὴ δία; Ὀαΐ 85 {π6 σοϊωϊηδῃα σϑιηθ 

ἔἴτοπι {6 ποῦ οὗ ἃ ῥρσορμεοί, αν οουἹὰ ποῖ ἀουδὲ ἐπδὲ 1 νγᾶβ 
δῖνοῃ ἴῃ [Π6 πϑιηθ οὗ αοά, ΤῊ6 οομηπιαπᾶ [{86]} 18 4180 ρίνθῃ 
ἴβογθ 1 ἔθ ὑγογάβ οὗ ἃ ἀϊγϑοῖ δά άγββ8.-- , 19. 4 ἐῖι6 βαγίηφ ; οΥ 
αροογάϊη ἰο ἢ βαγίη, ἃ8 γα Ππά 16 ἴῃ βαπῦθοὶ, Ῥρλίον 6 δραῖθ 
ἴῃ ἰδφ παθιο ΟΥ̓ ἐἴ6 Τιονά (2 ϑᾶτα. ““αδ ἐδ ΤΠιογά οοπιπιαπβοά "); 
ἴμ6 τοδαϊηρ οὐ ἴμ6 ἑοχὲ ἰ8 δἀορίθα ᾿δσθ θθοδῦβθ {16 οοπχηδμά ἴ9 
πο ἀεβοτι θά 48 οοιηΐπρ ἀϊγοοῖ μι «6ῃόναῃ.---Ὁ, 20. 4πά 
Ονγπαη γοίμρηϑα δαοῖ ; ἰὰ 1ῖ6 ἀΠοαΪΕ ἴο ἀΐβοονοσ ἰοὸ πδὲ ἔΠ|6860 

ΜΟΡΙΒ τοΐοσ, ΤἬΉΘΥ 40 ποῖ βαϊ {π6 [ῃγοδὰ οὗὁἨ [Π6 παγτγαΐϊνϑ, σῃ]οἢ 
ἰβ γο ΣΎ ἀἰβυ πο Ϊγ ργθβοσυϑά ἴῃ βϑϑπγαοὶ, γγῃ 8 γγΘ τϑδά {πὲ ἤθη 
[86 Κίηρ, στο σατηθ τὶ Ηἷ8 τϑίϊπαθ ἴῃ ἃ 80]θπιη ρσοσθϑϑίοη ἔγοπὶ 
Μουηὶ Ζίοῃ, ἀβϑοθπάβα ἰο 6 {πγθϑίηρσ ρον οὔ Οὕπδη, ἀπά Οὕπδῃ 
ΔῈ Ἠΐτα ἀρΡρσοδοπῖπρ, μ6 Ἰοοκθά ἀρ ἔτοτα [18 σους, ἀπά ἢχθά Ηἷϑ 
ογ68 προπ {π6 Κίηρ," ὥς. [Ι͂ῃ [86 ρϑββᾶρβ Ὀβίοσθ 18 ὩῸ Ἢ [89 
ἔτοντῃ οὐὐ οὔ ΠΝ» ΝΎΧΩΙ ἔσομαι ρῸπ ((86 Ἰαϊέον τϑαάϊπρ ὰ8 

Ὀαθῃ τοίαϊ πϑᾶ ουϑῃ ὈΥ υοθορῆιιδ, νἱῖ. 18, 4, ΤΟ ἰπ ΘΥΘΥΥ͂ οἵμοΣ 
ταϑρβοῦ [Ὁ]Πονγβ [Π9 ἰοχὲ 85 γγχ μάν 1δ που) δῃά ΟἿΤ γ.)Σ ΣΡ ἫΝ 
Ὧν δοπα ηΐυ ΘΌΩΝ Ἰντῶν. ΒΥΟΡΘΡΙΥ Κη (2 ὅδμι. χχίν. 20) 
γῺ28 ἢγδί ςμδηροά ἱπίο αησοῖ ; {Ππ|5 οδηρθ γϑηάουθα ἃ ἔασον αἰΐθ- 
ταϊΐοῃ οὐ {π6 ἰδχὶ Ὠθοθβϑαυ, δα [86 ὀσουγγοηοα οὗ {π6 σπογὰ 
Δῃρο] 'ῃ οοππθχίοῃ Ὁ ἐΠ6 πϑιὴθ οὗ ΟΥ̓́ΠΔἢ ΤΩΔῪ Πᾶγ6 Βυρσροβίρα 
ἴλ6 τπουρῶι ἐμὲ [μ6 ραββασα οοπίαἰ πϑά ἃ γϑίδγθῃοθ ἴο ἔμ6 ἱπιργββ- 
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βίοῃ τηδάθ ἀροη ᾿ἷπὶ ὈΥ [Π6 νἱβίοη το μ6 βατσ. [π0 36ρ- 
τυαρὶπὸ 118 ραΒ88ρθ 18 Τϑηἀογϑᾶ : καὶ ἐπέστρεψεν ᾿᾽Ορνά, καὶ εἶδε 
τὸν βασιλέα καὶ τέσσαρας υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ μεθ᾽ ἁχαβῶν» 
ΔοςσουἸηρ᾽ [0 ποῖ ο Σ τϑδάϊηρ καὶ τέσσαρες υἱοὶ κρυβομένοι; ἴῃ {Π6 
Ῥπείφαίε : ρογτο Ογπαη σι διιϑρεαῖδδθέ (ΠῚ 2 τα.) δὲ υἱάϊδθοὶ 
απσοΐμηι φιαίμογηιο Πἰϊὲ οὐδ σιηι 60, αὐδοοπάθγιπξ 86; π᾿ ὈΟΙ 
ΨΘΙΒΙΟΠ 8. ΒΟΠῚΘ ΤΟΊ Π8 οὗἨ [Π6 οτρίπαὶ τϑαάίηρ ἀγα ἰο θ6 ἔοαῃά. 
ΤῊ ϑυγίαο θη άθγβ [Π6 ραβϑϑαρθ {ππ8: “Απά Πανὶά βανν ἐμαὶ [Π0 
ΔΏΡΈ), ψἘο νγὰβ ἀρουξ ἰο Ὀτίπρ ἀοβέγιοίίοη προ [Π6 ρθορ]θ, ἀγθὺ 
Ῥ60Κ μἷϑ Ββαπά." ΤᾺδ οοποϊπαϊηρ υοτάβ “’ ποῖσ Ογπαη τσαϑ ἰἠγοεἢ- 
πρ τολοαΐ," οομπίδϊη ἃ τηοϑὲ Βα βίο, ΟΥ̓ Θσχρ]ηδίϊοι οὗ {Π6 Τϑᾶϑοῃ 
ΨΥ ΟΥ̓μδῃ νγ88 ἰῃ [Ϊ8 ἘΠγοβ ΐηρ ΗΌΟΥ ἢ ΠΟΥ ἀο ποὶ οσσαν ἰπ 
ϑαπιαοὶ, θαὺ ἴῃ 1Π6 βορίπαριπι τ πὰ ἱπβίθδά ἃ σϑιηδῖκ δὲ νυ. 1ὅ 
ἴο ἐΠ6 οβδβοι {πὲ “ὁ [Π9 ροβίϊθποθ μαρροπορᾶ δὲ {π6 ἐϊπιο οὗ (}6 
νυ βοαύ-Βαγνεβὲ "ἢ Πἔγ6 ἀββατηθ ἐπδὲ «οΔὉ σοτηγμηθποθά [Π6 Θθηβυϑ 
ἴπ ἔπο ααϊοῦ βθαβοῃ οὗ δαξαμηη, ἱ.6. αἱ 16 Ὀορίπηΐηρ οὗἉ {{|8 
οἷν!!! γϑὰῦ (Εχ. χχὶϊ. 16, χχχῖν. 22), [89 πίπθ τροπίηβ ἂπά 
ἔθη ἀδΥβ τηθημοηθά ἰῃ 2 ϑδιῃ. σχχίν. 8, σου]Ἱά οχίθπά (ὸ 
[86 πηθ οὗ {πμ6 σῆθαῦ μαγνοδὲ (Εἰσαϊά Οἰ68.0}. 11. 628) : ἀπά 
Βοποθ ὅπ ἀππουποθηιθηΐ ὑπαὶ ΟΥ̓μδΠ νγὰ8 Θηραροά ἴῃ {Πγ65}- 
ἱπρ θοαὶ 18 Βῃοσσῃ ἰο μᾶγο Ὀθθῃ δἰ γθααυ ργουϊἀθά [0 ΤΕΥ 186 
ῬγΓθνίουΒ δοοοιηΐ, 8Πη4 νγὰβ ῥΓΟΌΔΟΙΥ ἰάκοη Υ οὐ ἰβίοσίδῃ 
ἤομπλ {π6 οτἱρῖπαὶ ἀοσαπιοπῦ σοι ἰὰῪ Ὀθίοτο Βἴη).---, 21. 
Οπ δοοοῦηΐ οὗ (μ6 ῥγοβοηΐ ἰοχὺ οὐ {μ6 ῥγουϊουβ νϑῦβθ ἰΐ 18 
βἰαῖοα ἤθτθ ἐμαί, μου Παν] 4 ἀρργοδομθά, Ογηδη Ἰοοϊκοά δπά 

ΒΔ Αἶπι ; ΟΠΪΥ [Π6 οοποϊααϊηρ πτογάβ οὐ [π6 σϑῦβθ φουγοβροπά ἰοὸ 
[86 Ἰαβὲ οἴδιβα οὔ 2 ὅπι. χχῖν. 20.---. 22. Α δοπιραγίβοῃ οὔ ἐπ 
γοῦβ6 ΜΙ 2 ὅδ). χχίν. 21 βαρσοβίβ [ῃ6 ρυ ρΑὈΙ ΠΥ ἐπαῇ [86 Ῥγο- 
βθηΐ γϑδαϊηρ' οὗ ουσ ἴοχὶ μ88 ὑθθῃ εβδοιθα ὈγῪ θη. χχὶϊἹ. 9, σσμθῦθ 
“Ὁ ἩΌΣ5 ἅπά ἔπ γϑιρ 7} Οὐσαγ ἔνγίσθ, ἦιδὲ 88 ἴῃ [818 Ὑθγϑθ, 

δηα ἴῃ ῥγθοΐβεΥ [Ππ6 βᾶπι|θ ογάθι.---. 28, Ζϑέ τιν ἰογὰ ἐδ Κἰπα 
ἄο; τ86 οτἱρίηα! τοδαάϊηρ 18 ἰθὲ ἔΐπι ο7765 (ΤΠ οηΐμ8). Αἴοσ ἐδ 
ἐλνοδἼἑπρ ὑπϑύγιηιθηέβ ἸΠΘγΘ ἀτα δἀάβά ἴῃ ϑασθθὶ ἐπ 6 ἐπϑέγιμηιοηίδ 
ΟΓ ἐλ οαθη, ταϑϑυῖηρ ἐΐ6 τσοοάθη ψοῖο8 ὁ ἐδ6 οαθη. ΟΥ̓́ΠδΔ} οὔδτβ 
ἰο Ῥανιὰ {π6 οχϑηῃ, τ ΒΙοἢ τ τα {πγθϑῃϊηρ [Π6 ΘΟΥΏ δ {Π6 Εἶπηθ, 
Δα αἴ80 {πὸ {πγ βηΐηρ ἰηϑσι πο πί8 ἀπ γοκα8, [88 Ἰαἰδου θϑοδιιδ6, 
Ῥαΐηρ σοτῃροβαοά οἱἁ 51π18}} ρίθοθϑ οἵ ψοοᾶ, ἔμθὺ ποῦ] ἐμο Πξαίθ 
186 Κιπαϊίπρ οὗ {186 ἔσθ. [π ἮἯγάογ {μαὐ ϑυθυυιΐηρ' νὩ]οἢ. τγαβ 
του ϊϑιίθ [0Υ [π6 Ῥυχη-οουπρ πὲρης Ὀ6 δὲ Βαπ 4, μ6 οἥδσβ εἴπ 
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αἶβο ἐδ ισλδαὲ αϑα σίῇ, οὗ νἸΐοῖι πὸ τηθπείοι ἰ8 πιδάθ ἰπ β'δπιαεὶ. 
Τῆο γογάβ. “7 σῖυθ ἐΐ αἰϊ" ΔΏΒΤΟΥ ἰο ἔΠ6 ἤγβε οἰδυβα οἵ 2 ϑδπι. 
χχίν, 28, “(αἰϊ ἰλὶ8 αἰά Αταιπαΐ σίυο ἢ" οὗ {11 τοβὺ οὐ {πὲ γϑῦβθ 

{πογ8 8 0 ἔγᾶδβ ἴῃ ουγ ἰοχί.---. 24, Ὸν {υυἷἱϊϊ ποὶ ἰαΐο τοδιαΐ 
δοϊοησε ἰο ἐἶ)66 70» «]οϊουαῖ, αγια ον α διιντιί-οὔονίπρ οδέαϊπα 70» 
ποίηᾳ 1 ΤῊ ᾿ηβηϊῆνο πρυπ ἴπ {18 ρΡαββαρθ 18 ΨΘΥΎ ΤΟΊ ατΚ- 
8016 ; [Π6 ΟΠΪΥ͂ ΡΟΒ81016 γγὰῦ οὔ ὀχρί[αἰπίπρ [0 ου]ά Ὀ6 ἰο τοραγά 
(Π6 οἶδιβθ 88 8π ἱποοῃιρθίθ ϑχοἰαπιαίϊοῃ, νἷζ. : “' δῃά ἰο οὔῈΓ ἃ 
θαγηί οἰ δυίηρ [Πδὲ σοβὲ ποιμἴπρ' (86. ἢονν οου]Ἱα 1 ἀο ἰ 1) Βαΐ 
ἱξττὸ δοπιρᾶγα ἐπῖ8 ποσὰ ϑ τε χη ρῳ πα ἐπε γοϑὺ οὐ ἘΠ οἴδαβο ἷπ 
2 ὅϑδτη.» ἴδ ἀρρβᾶγβ ὙθγῪ ὈῬγΟ 80]6 {πὲ [πὸ οτρ᾽ὶ πα] τϑδάϊῃρ᾽ γγ88 : 
Τυὶδ τιοῖ ἰαζα ιυλαὲ δοίοπρϑ ἰο {ἢ66 (νῖκ.5) [π6 ἤοον δηὰ Ἰαπὰ σοι 
816 ΠΥ ΡΓΟΡΘΙΕΥ) ἀπά ν}}} ποῖ ον, ὥο.---. 26. Αἴἶεγ {116 
σοσάβ οὐ Πᾶν! ἴῃ [Π6 ῥγθνίοιβ σοῦβα σγὸ δχρϑοΐ (ὁ ἢπά {π8 ἢθ 
Ῥυγομαβοα ποῖ ΟὨ]Υ {π6 στουπά Ῥαΐ 4150 ἐΐθ σαξίϊθ, ἃτιὰ 1815 ἢ6 
8 βα] ἃ ἐοὸ ἢᾶνθ ἄοπθ ἴῃ ϑϑιημθὶ, τ μογα 6 18 ἀββου θα 8 ρίνίηρ 
ΠΗ͂ 88:6 Κ6]5 οἵ βί νου ἔοσ ἔμθ ἤρου ἀπά {Π οχθῆ. ἊΑσοογάϊηρ ἴο 
ΟἿΣ ἰοχὶ 6 ρῬαϊὰ δἠθβοίβ οὶ σοϊά ἐπ τσοὶ] δὲ: ἤμπάγοεά, Τὸ 
ΤΘΟΟΠΟΙΪΘ 86 ἔνσο δοσοιηΐβ δηοϊθηΐ 80 Π01875 (6.9. Νοίάζιι8 δὰ οοπ- 
οογά, Ῥαγ!. ΝΙοί. 719) πᾶνβ βχρυγθβββά [Π9 ορἰπίομ {πὲ ἔπι 86 κϑὶβ 
οὔ ρο]4 πηθηὐϊοποά Παγα ἃ. ἰο 6 σβοϊκομθά 858 β|[νϑι' οῃθδ, ὑπαὶ 
ἴδον ἅτ ςδ]]6 ἃ β8ῃ 6 κβὶβ οὗ ροϊά θθοαιβα {Π6Ὺ ὑγθῦθ ρα ἴῃ ροἹά 
οοἴη, ΜΉ} 180 {Π6 ἀιηοαηΐ δοίμ δ! Υ ραϊᾷ νγὰ8 600. 586 1κ6]8 οὐ βίϊνοσ, 
{πᾶ} ρο]4 νγὰβ ψ γ ἢ ἔνγεῖνϑ Εἰ πη68 ἃ8 πο 845 ΒΙ] ν 6, 8Π4 ἐπ ΓΘ ΌσΘ 
Ῥανὶά ραϊά ΑΠῪ ρο]ά οοἶπ8, ψῃΐοἢ ἀγὸ ἰπ6 ΒΠΥ ρίθοθβ τηθηςοηθά 
ἴῃ ϑαιηιθῖ. Κὰ, ϑαίοπιοη ΒΌΡροββδ ἐμαὶ [π6 ἔνγεῖνα ἐγῖδ68 οοπέτὶ- 
Ὀυϊ64 ΠΕ 53116|κ6}8 βδοῖ, ἀπά {πι8᾽ [ῃ6 ψῃοῖθ διποαηΐ οοἰ]θοίθα 
ψγ88 600 506 Κ6]8. ΟἾΠΘΥ ΟρίπίοπΒ Θα ΠΑ ]ΠΥ ταϑΥν 6] οὰ8 παν θθθα 
ΘΣΡΓΟΒΒΘα οἡ [18 8π0)]6οἰ. ΤΠ ὕνγο δοοοιπίβ οδπποῖ Ὀ6 τΘΟΟΠ- 
οἶεά, (Κεὶϊ αγτῖνββ δ ἃ γεν αἰ θγθης σοποϊαβίοη : [6 8408 (ρ. 
826) “ἴῃ 1 ΟἾγ. χχὶ. 28 ὑ 18 βίαϊθα {πὶ Πᾶν σαν ἰο Οὔηδῃ 
ἴὸν ἐπ ρίασθ (ργοθὈ]}Υ ἐμ μ4}1, Μοχπὲ Μουΐδμ) 600 516 κ6]8 οὔ 
βο] 4, Οπ ἐπ οἵμὺ μαπά ἴῃ 2 ὅδ). χχῖν. 34 τὸ τοδά {πὶ Ὠανὶ ἃ 
Βουρσῆς (86 ἐλνεδλέησ- οον ἀπά ἐδι6 οαδη ἔου ΠΟῪ 8.6 κ6}8 οὔ βῖ]νοσ. 
ΤῊ νῦν νογάβ οὐ {Π6 ἐνο ρᾶβ8ασθ8 βου {πὶ [Π6 Δα ΠΟ Β τσοῦθ 
ντηρ οἵ ἀἰ δγθηί ἐίηρθ, ἀπὰ ἐπογϑίοσγο {Π|6Γ6 18 ΠῸ γθάβοῃ ἴο 81}- 
Ῥοθθ {παᾶὶῷ {Π6ΓΘ ἰδ ΔΠΥ οὐ." ΤᾺ )---Απά Ὺὲ ᾿οανκοηθά ἐο ᾿ύηι 
ιοὐξλ, ἤγ6 ἤγοπι ᾿σαυδη Ὡροη ἐἦι6 διιγγιέ. οὔογέπο, ἱ.6., 6 Βῃθυγϑά ἐμαὶ 
9 δά ἀδίοστωϊηϑά ἰο ἀο] γον {μ 9 Ἰδηα ἔγοπι {116 ροβεϊϊθῃοθ, ἀῃἃ α]30 

Υ01.. 11. τ 
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18δὲ 1Π6 βϑαογίῆςο, νιοὶ μδα θη οἴδυθά ἀροῦ ἐΠ6 ὩΘΉΪΥ οτθοιοὰ 
ΑἸμαῦ δηὰ 10ὴ9 ΠΟῪ ρἷδδα οὗ ββουϊῆςθ, νγὰβ δοοθρίδθ] ὕο μῖπ|, ὈῪ 
βοπάϊηρσ ἤτο ἔγοιῃ βοᾶνθη, ἀπ ἔμππ5 Εἰπ Πρ [Π6 ψοοά τιροι 6 
Αἰίαν οἵ Ραγηξ-οδοτίηρ, τί. 3 Κίηρϑ Ί. 12; 1 Κίπρϑ χυῖ!. 24, 88; 
2 ΟἸιν. υἱῖ. 1; ἀπά ραν ου αυγ Τωον. ἰχ. 24.---. 271. Α ἀεϑατῖρ- 
ἴοι ἴῃ ρογίθες Κοορίηρ ἢ Ἐπ τνΠ0]6 ὕπο οὗ 116 παγγαίνϑ (οὐ, 
ν. 10), οστγτοβροπάΐηρ ἰο ἴῃ9 ψγογάβ οἵ 2 ὅ'απι. χχὶ. 25, 186 ρίαριο 
γγ88 Βίαγοά ΠΙΌΠΙ [6γ86].᾿ ' 

ΟἸιαρ. χχί, 28---αχί!, 19. Τϑαν! ἃ ττᾶβ ποῖ ρογπι 6 ἰο δαϊἃ 
1018 ἴθπιρ]6 Εἰπιβοὶῇ (οἷ, σμαρ. χνἱ!.) ; θαΐ [86 δροῦ προι Ὑνμίος δ 
8ῃου]ά αἴτοσννασάβ 6 θα}, τ πὶ 116 οἷ σα π6 μα οοπ- 
αυογοά ἀπά βοἰθοιθα δ8 [86 σθηΐσα]- ροϊηὶ οὗἁ (9 1βγδ} 8} οοπι- 
ΤῊ Π Υ, νγᾶβ βού δραῖ ἀυτίπρ Ὠἷᾳ |Πδεΐπιθ δηα οοπβοογαῖοα ὉΥ 
Βίρῃβ ἥοπι οὐ μἰπιβοῖ. Ηθ αἷβοὸ πιαάβ ργθρδσαίοῃϑ Ὁ [86 
Ῥυϊάϊηρ οὗἩἨ [86 ἐθιρία ὈΥ ςΟἸ]δοιϊηρ πλδίοσἶ4]8, δο [πὲ ϑοίοτποπ 
γγ88 406 δ ὁὔοο ἴο 86ὲ δϑουξ [πΠ6 ογϑοίομ οὐ [Π6 ΠΟῪ β5 ΠΟΙΌΔΤΥ; 
δηὰ ἰοὸ οοπηρΙοίο ἰξ ἀυσγίηρ [Π6 βγβὲ γθ8γ8 οὗ 8 τοῖρῃ. 

ΟἸιδρ. χχὶ. 28---χχὶὶ, 1, ΤῊ δοοουπηΐ οὔ ἔπ6 πυπιθοσίπρ' οὗ 110 
ῬΘΟΡΙΘ, {88 ροϑε!οποθ ἀπά ἐο Δρρθαγϑηὸθ οὗ [ῃ6 βῃροὶ, 5 Ὀσουρῃὶ 
10 8 οἶοβα ἰῃ {Π|689 σϑιβεβ. Τῆΐδ8 σοποΙ αϑίοῃ ἰβ ποῦ ἰο Ρ6 ἔουπά ἰπ 
19 ΒΟΟΚ οὗ ϑδιαϊμαθὶ, ἀἰἐμβουρῃ 1ὑ 8 ονϊάθηξ, ἔχοτὰ [Π6 σοπηθοίίοα 
δοῖνθθῃ {16 παγταίῖνθ απᾶ {Π|6 Μ8016 οὔ {86 Εἰδέοτυ οὐ Πανὶ ἀπά 
ϑοϊοππου ἴῃ ἐνθ ΒΟΟΚΆ οὗἉ βαπιαθὶ δηα Κίηρϑ, ἐπαὲ [Π6 ΟὨΪΥῪ γϑάβοη 
ἴον [18 ἱπίγοἀποιίου 18 ἴο βῃονν ὑπαὶ ἐπ 6 ρ]δοβθ προὸπ πΐοἢ 'ϑοϊοπιοπ 
δ} {π6 ὕθπιρ]8 τγᾶβ ΠΟΙΥ͂ στουπά ὀνθῃ ἴῃ Πανὶ Β ἰΐπηθ, δηά ἰο 
ΔΠΒΥΟΣ ἴἢ6 “ΘΒ ΟΣ. ὙΓΠΥ {18 δροῦ ἴῃ ῬΑΥΟΌΪΑΓ ντὰ8 βοϊθοιθα (Ὁγ 
1Π6 Ββαποίπαιυ.--Ὗ. 28. 4 ἐλαὲξ ἐΐπιο, αὐίον" ἐἴ.6 οοδδαϊοηι οΥ ἐλ 
ρεϑένίοπιοο, τυλόη Παυϊά βαῖ (λαὲ «ζολουαῖ, λα ᾿ἀθανὰ ἤΐηι ἱροτι ἐλ 
ἐλνοδλίης ἤοον Ο77 ἐἶι6 «οδιιδὶϊο8, Ὺθ βαογίβοοά ἐδόγθ. Αὐοοοταϊηρσ ἴὸ 
1Π6 ῥγϑνίουβ δοοοιηί, Πανία οἤδγαά ἔμ βδογῖῆοο ἀυγίπρ ἐΠ6 ροϑε- 
Ιθῆςθ, πᾶ [Π6 οοβϑαίίοη οὔ 6 ρϑβί!]θησο 18 τργθβθηίθα 88 [Π 6 οοη- 
βθαῦθηο08 οὗ {Π6 ϑ8ογῆςο, το τγα8 δοοδρίθα 8.8 νγ6}}- Ὀ]θαϑίηρ [0 
Οοά (νν. 26, 27). ΤῈ ἰδ ο {18 τπ8ὐ (Π6 Θχργοββίοῃ ““λο λαά Ἀθαγὰ" 
ἴῃ [Π6 νούβθ ὈΘΌΓΘ υ8 ΤΟΙδ 5 ἢ 8ηα ὑπουῦοίοσθ ἴῃ6 ττογ 8. “ἐ απὰ δὲ 

δασγί Πο6α1,᾽ το]αῖθ το ἐΠ6 σοι δ παδποθ οὗ [}6 ργαοίΐοθ οὗ οὔβυϊηρ 
ΒΔΓ β 668 αὐ {18 ρΐδοθ, νυ ϊοἢ πα θθθῃ ἢγϑὲ πϑθά 88 ἃ ρ'βοθ οἵ 
ΒΟΥ ῆοΘ ἀατίηρ ([Π6 ρβϑί]θποθ. Υ6 ταῖρηῖ σὶνο 1Π|8 το οσίηρ 
ἴο 1Π|9 οἴαιιδα : “'ἑΐθη Πραυϊά τσαϑ8 ἐπι τλ6 μαδὶϊ ο ϑαογύβοιηρ ἑξονε." 
--οὟνν. 29, 80. Υ᾽ 6 Ββανο ἴθγθ αὶ βγη θβὶβ, ᾿π θη 464 88 ἃ ΤΘΡΙΥ 
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ἴο {πΠ6 φαθϑέίοῃ, μον ἴξ νγᾶϑ [μα Πᾶν] οδη}6 ἴο ΟἹ βϑδου βοθδ 
δὲ {μ]8 ποὺ ρΪδοθ οὐ βδουιῆσθ, πὰ οπ [8 πθνν δἰέασ οἵ βυτηῦ- 
οἴδοτίπρ, εἰσὶ ἢθ Βαά ογθοίθά ἐμθσθ, ποι ιϑέαπάϊηρ {86 ἔλαι 
{μὲ 186 ο]4 Μοβαῖς βϑαποΐδσυ, [86 σθῃίταὶ ροΐπὲ οὗ [6 σγοσβῃὶρ 
οὗ {π6 ΙΒγ8θ 118} ΘΟΙΩ ΤΉ ΕΥ͂ ΟΥΘΙ δίῃμοθ ἐΠ6 ἐΐϊπια οὗἨ Μοβοβ, νγᾶβ 
8}}}} διαπάϊπρ ἀροη {π6 μἰρῃ ρίδοθα οὗ ΟἼΡθοι (ςῇ, οΒδρ. χνΐ. 89 
8646... αυϊά οουϊά ποὲ σο δαΐονε ἱξ ([π6 Θχργοββίοῃ “' δε,» ἱξ " 
Τοίουβ τὸ [86 ἐἀθ γ 8616 ἀπά (18 δ]ίαν οὗ Ὀαγηι-οὔθυίηρ πίοι 
ΔῈ πηθη οηθα π8ὲ Ὀοίογε ; οἵ. οἴδρ. χυΐ. 4, 87: “Ἅ Ὀϑίοσθ 189 
ΑΙ, δηὰ χυὶ. 89 : “Ὀοίογο {Π|0 ἱαθθυπδο]θ᾽᾽)) ἐο δοϑὶ;: (Ἰοὔ, ἱ.6., ἴο 
οδίδίη [Π6 ἴάανουν οὗ αοἀά δβρβοίβ!!υ δῪ μ6 οἴΐοτίπρ οὗἉ βδουϊοθϑ 
(οἴ 2 ΟἸιν. 1. δ 8604.), 20» λ6 λα ὄφοη αὐναϊά 97 ]ι6 δισονα 9} ἐἶια απροῖ 
οὐ ολουαῖ, (νν. 10, 21), ποῦ ““6Χ [ΕΥΤΌΓΘ ΥἹ βίο ἢ18 Δηρ 1σδθ 1 ὙΠπι1- 
ἰαΐθπι ΘΟΥ̓ΡΟΥΒ οοπέγαχθγαι" (ὦ. ΕΠ. Μιολαοῖ8), Ὀὰϊ πὸ παὰ θθθα 
δθοιοα, δῃά, 48 1ξ τπγϑγθ, οὐθγοοπιθ ΟΥ̓ ἐμ6 αἰβεϊποὺ ἱπεϊτηδίϊοπ 
ὕομι Οοα ἐπδὲ {π6 ρἷδοθ, ψβθγθ {88 Δηρθὶ μδὰ ἀρροαγοά, γγᾶβ ἃ 
ΒΟΙΥ ρίδοθ, νυ μῖοι Θοἀ ᾿ἰπη861} μαά οοπβθογαῖβά ον ἐμ οἴσίηρ οἵ 
βδουἤοθ5, απα ὑμογθίουθ [6 ἀϊᾷ ποὺ ἄδγο ἰο οϑδυ ἐπιθτι ϑἰϑθυσῆογθ. 
--ΟΒιαρ. χχίϊ. 1. Οοππυδέοη οὗ [16 παυταῖνθ ᾿ μοι γα8 ἰηΐο- 
Τυρίοα δὲ ν. 28 ὃγ {μὸ ἱηίγοἀποϊοῃ οὗὁὨ [86 ραγθηίμθβίβ. ΤῈ6 
Ρίβοθ, γβθτο ἴδιο βαποίπαυυ νγα8 ἰο Β6 Ὀα ], 18 ἀβέτιδθα ὃγ θανίά 

88 (δ ἐλοιμδθ 97 Θοά (εἴ. ὅἰοῃ. χχνῖῖ!. 17). 

8. (ΠΔΡ. ΧΧΙΙ. 2----19. 

ΘΑΥΙΌ ΒΒ ΡΕΕΡΑΒΑΤΊΟΝΒ ΒῸᾺ ΤΗΕ ΒΌΙΓΌΙΝΟ ΟΕ ΤΗΒ ΤΕΜΡΙΕ. 

Ομ ρ. χχίϊ. 3---ὃ. Οοἰϊοοίίοη, 97 δωυϊϊἀἰπφ-πιαξογίαζϑ.---- 6 δέραπ- 
98εγδ: 1ῃπαῇ 18, πο86 γἢο τγοσο ποῖ, [8γ861168 ὈῪ ὈἱΓῈΙ θα ᾿ἰγρά ἴῃ 
ἴδτλθ] 88. τῃθιθοῦβ οὗὨ ἴΠ6 οοτημηπηΐέυ ; ἐμοὶ ΠΌΠῚΡΟΡ ἴῃ ὅο010- 

τηὴοηΒ {ϊτπη6 ἰ8 σίνοιι αὖ 2 ΟἾγ. ἴΪ. 16, 17. Αοοογαϊπρ' ἰο 2 ΟἸγ. 
γἱ!, 1---10 {080 ΤΟσαίβηοσβ οομπϑιβίθα οὐ ἀδβοθπάδηίβ οὗ (}9 
Οαπαδηΐίθβ, τνβοση ἐπ 1Βγϑθ ο8 πϑα ῥα ἰ6ἀ ἰο οσίθγπιίηδίθ ΤΠ ΘῈ 
(ΒΟΥ οοῃααοχοά {μ6 ἰαπά, (οἴ, 1 Κίηρβ ν. 21---31, ἰχ. 1ὅ---28.) 
--Υ-Ῥ 8. χη [δ6 Ῥί6] ρατεοῖρ]6, δίπάϊηρ ἐδΐπσϑ; δοοοταϊηρ; 
ἴο 2 ΟἸινγ. χχχίν. 11 ἘΠ Ὑγθτθ ρίθοθβ οἱ ποοά υϑοὰ ἴο οοῃηθοῖ 
ἴμ0 Ὀδδζηβ, Ὀαΐ ἴῃ {μ8 ῥϑδββασθ (ΠΥ δ΄θ ἑροη ὄγαοκοίδ.---Ὕ 4. 
πο Ζιαοπίαπδ απὰ Τυνίαηϑ ἃτθ οἰαββθὰ τορϑίμον ἴῃ πρὶ ΒΒΙΩΘ ὙΑΥ͂ 

τ 
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ἴῃ Εἶτα ἰ1]. 7. ὙΠῸ τηϑδηΐηρ ἀρρθᾶγβ ἴο 6, {πὲ ΠΥ Ὀτουρὶ 
το αν! δῇ δϑυμάδηοο οὗ οϑάδν νψοοᾶ 88 8Π δι[16]6 οὔἁ Θοτημιοτοθ, 
Ιῃ ϑοϊοιμοπβ {π|6 {Π6 Ττίδη8 θουπά ὑμπβπΊβοῖνοβ ΟΥ̓ 8 ἕοτγιμδὶ 
οοπίγϑοῦ ἴο ΒΌΡΡΙΥ [Π6 σϑάδν τνοοά γϑοααϊτοά (1 Κίπρβ ν. 18ὅ--26.) 
-Υῇᾧῇ δ. γουηρ απὰ ἱοπάθν ; 1.0 88 Π|6 δχρ υθβϑίοῃ ὁσοαΒ ἴῃ Οἶδρ, 
ΧΧΙΣχ. 1. Υὴο σδῃηποῖ ἀγανγ Δ ΠΥ ΠΟΠΟΙυϑίομ ἤγτοτι {ἢ 686 ὑνογα 8 88 
ἴο {Π6 δρθ οὐ βοϊίοπιοῃ αἱ {Π||8 ἐἶπιθ, ἕοῦ. όβίιαδ 9 ἀββογ θά ἴῃ 
Ἐχ. χχχὶῖ. 11 88 8.}}} ἃ ὈΟΥ͂ ἴῃ τεϊδίίοῃ ἰο Μῶοβοβ, διε πουρ 1 8 
ον ἀθηΐ ἤτοι [Π6 οΠχοποϊορίοδὶ ἀδία ρίνθη ἴῃ ἴΠ6 Ῥοηϊαίθποι {μδὲ 
Ὧ6 νγᾶβ ΠΟΘ {Π8} ΤΟΥ γϑᾶγβ οἱά, ΤΏΘΥ βμονν, μονγουϑῦ, [}6 
ΤΑΊ ΒΟ 8. ΔΗΧΙΘΟΥ 1δϑὲ ἐπ 6 ρου Β οὐ μἷ8 νου] 5οὸη βῃου!ὰ ὃ6 
ἰηδάθαμπαίο ἴο {πΠ6 στοαὶ ἐαβὶς μι ἢ 6 ἸοΗς ον Εἰμὶ ἴο Ῥοσίοσῃι ; 
Δπα Βθηοδ ἴῃ οοηΐγαϑί ΜῈ [Π|6 801, Ὑ1Π0 18 γοπηρ 8Ππ4 ἔθη 6 γ, ἢ6 

8808, “ ἐλ6 ἤοιι8θ, υοὔοδοῖ, ἐδ ἐο δ6 διε ζον» «ζΖεουαῖι, ἐ8 τον σγθαΐ ἴο 
τιαΐό (ὁπ 16 Τπῆηϊεῖνθ ἴῃ {Π|8 ΘΟ ΠΟχίομ 866 οἤ8ρ. ν. 1, ἰχ. 28, 

χί , 4, χν. 2, ὁπ τηρυγο 866 ομαρ. χῖν. 9) )0γ α παπιθ, παπιϑῖμ Υ 
γοποῖση ἀπά 70 σίονψ τοἱεῖ, γεγορθηςο ἰο αἷΐ ἰαπι8᾽ (οἰιαρ. κῖν. 11), 
(απά 'π ογάδθν [πὲ {πὸ ἀἰβραυ εν Ὀθύνγθθῃ {Π6 ἔνσο τᾶν θ6 βοβϑπρὰ 
ἄονσῃ Π6 ὑ6Β01 7688) “ 7 εοἱἱ πιαζὸ ργοραγαίἑοηϑ 707 λίπα." 
᾿ ὗν, θ--10. 7ι α δοΐοπιπι πιαππον Παυϊά φίυο8 ἰο. ϑοϊοπιοη ἐδ6 
δοηιηιϊϑϑίοη, ἰο δια {δ ἱοπιρί6.---. 6. Α8. 116 [Ὁ] ονσίηρ δ άτεβ8 
βου ἀ5 ΠΠπ {π6 1αδύ οἤδγρε οὗ ἃ ἀγίηρ [ἈΠῸ Ὶ, δηῃά 88 ἴξ βί ΓΟ 
ΓΘ 0418 ἰο τηἱπά, αἱ ἰϑαϑὲ ἴῃ βοῖπθ οὗἨ {πΠ6 Ὄσργθββίοῃβ, {π6 διἀάγϑβ8 
ςοπίαϊποα ἰπ 1 Κὶηρϑ 11. 2---9, τι ]ο}} 15 8414 ἴῃ γ. 1 ἴο ᾶνθ θβθθῃ ἀ6- 
Ἰϊνογθά Ὀγ Πανὶ ὰ ἃ βμογί ἐϊπι6 θϑίογθ ἢἷ8 ἀθαίἢ, δῃᾷ ἃ5 γθίβεοϑ 13 
τη846 (ο ἢ8 ἀοϑί ἴῃ [ῃ6 ρυϑυΐουβ γϑ 86, [6 πιθδηΐηρ οὗἉ [Π6 γϑῦϑ8 
ΒοίοτΘ τ18 οὐ θῖν 189 (μαι Πᾶν] ο6]]6ὰ βϑοϊουηομ ἴο τὰ ἃ βῃοτὶ 
{ἶπ|6 ΒΘΌΓΟ 18 ἄθοθαβθ, ὑπαῦ ἢ τηΐρῃξ σῖνα Πἶτι ἱπβεγαοιοη 8 σα 
τοίδγθηςοθ ἴο 186 θυ άϊηρ οὗ {86 ἰθιῃρ]ο.---Ὑ. 7. Αοοογάϊηρ ἔο {86 
Δοοθηΐ8 (Π6 χοδάϊπρ οὔ ἴμ6 ΚΚορὶ βῃοι]ὰ Ῥ6 δἀορέοά, ἀπά ἐπ {118 
οα86 ἰμ6 δά άγοββ πουἹὰ βαρίῃ σῖτα 1η6 νοσαίϊγθ την δοη ὦ Βαϊ 
ἘΠ6 οοτητπθηοοπηθπί οὐ ἔπ δάἀάγοββ 8 ἀἰβε ΠΟΥ τιαυκοα ὈΥ 10 
βγβὲ ρϑύϑοῃ ρτΌποὰη, 8Π4 ἐβογοίοσγε {π9 ἘΚ ΘΕ (λὲθ 80η) ταπιδὲ Ὁ8᾽ 
τοϊαϊ θα δηᾷ {Π6 δοσοῃίβ ομδηρθά 80 88 ἴο γϑδά : Ὺ6 βαϊά ἐο ϑοίο- 
ηῖοπ ἀΐ8 δοπ. 11, ἰ( ισα8 ἵπι τὴν Ποανέ, ἴῃ οἴμον προσάβ 1 ἱπίθηδοά; 
ν6 πα δἰπιοδβὲ ΘχϑοῦΥ [ἢ 6 βᾶπιθ δα ρυθβϑίοῃ ἴῃ ομδρ. χχνῖ, 2, 

2. ΟἸιν. νυἱ. 7) 8) δ! ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΘΥ ῬΑΒ8ΑρΡῈἘΒ ἴῃ {Π6 δθοοῃά 'Βοοϊς οἵ 
ΟἸἸΟπΙοΪ65 1. 11, 1χ. 1, χσῖν. 4, χχίχ. 10, ὑπὶ 1ξ ὙθυῪ ΧΆΓΟΙῪ 
ὉΘΟΌΥΒ ἰπ {π6 οἴποῦ Ροοκ8 οὗ {μ6 ΟἹ Τοεβιαμπλθηΐ, 6.9.» 1 ΚΊΠρΒ 
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ὮΙ, 17 56α.--- ΤῊ γϑγβθ ροϊπίβ 86 Κ ἴο σμδρ. χυ]]. 1 864.--- 8. 
Αδοογάϊηρ ἴο 186 ν"}}} οὗ (ἀοά 6 θυ] άϊηρ οὗ {πθ ἔϑηλρ]8 νγϑ ποῖ 
ἴο θ6 Θηϊγαβίοα ἰο {π6 γγατῖῖκο Κίηρσ ΤΠ Αν], Ὀαΐ ἴο 8 βοῃ, γγῇο 
ψ88 ἴο Ὧθ ρου θα ἰο ᾿ἰνθ δὲ ρθᾶθθ. ΤῊΪβ ἰβϑίογίοδὶ ἔμοξ 18 
ἀραὶῃ Το οστοά ἰο ἴῃ ομᾶρ. Χχυ ]. 8, αα 1 Κίηρ ν. 17, ᾿Ἐβουρῇ ποῖ 
ἴῃ [86 ΒΆγηΘ ἰβυϊηϑ 88 ἴῃ 118 γβῖβθ. [ 18 σχθοογάβά μδσα 'π ἐῃ6 
ἴσαι οὗ ἃ οοπιιηδπᾶ, σι οἢ τὰβ σίνοη Ὁγ σά ἰο Πανὶ (“ Απά 
1π6 ψοτγά οὗ {π6 Ἰωογὰ σαηθ ἴο πι6᾽). 6 τησβὲ θθδγ ἴπ τηϊπά 
ταῦ ἴῃ ΑΙ ΠΔη᾽ 8 δἀάγοθββ (ομᾶρ. χυῇ!. 4--- 14) 116 ργόβρθγοιιβ γγᾶγβ 
οὔ Ταν! ἀγθ τηθητοηθά, μας ἰδ ἴ8 ποῖ βίαϊβα ὑμαὲ {π686 γταγβ ὑη- 
βεῖθα μιῖπι ἐο θυ] {Π6 ἰθπιρ]68. ΒοίογῈ πιὸ ἔμποι Παϑὲ βῃβά τηποὴ 
δ]οοά ἀροπ ἐπ ϑαγέϊ, ὑπαὶ 18, 80 ἐπαῦ 1 Ἰοοκϑά ἀροῃ ἰΐ.----, 9, 
Α 05. εὐὐϊ! ὅδ ϑογη ἰο ἐΐδ66; 1[μ6 φαγιϊοῖρ]6 8. αἰβο αϑϑά ἴῃ {18 
Β6η86 δου (6 Θχοϊδιηδέϊη δολοία 1 ἴῃ 1 Κίηρβ χϊ. 2. Οὐοτω- 

Ρᾶγο ν. 19 οὗἉ {18 ομδρῖοσ.-- Αἱ πιαη. οὗ γνοϑέ, 116 “76γ. 1]. ὅ9 δπὰ 
Ῥε, χχῆϊ, 2: “ἐἐσαΐθν8 οΓ γοϑὲ,᾽ τησϑὲ ἀθποῖθ {Π}8 πηϑῃ ὙΠῸ ὈχοΟι 68 
Γαϑῦ [Ὁ οἵΠ6γ8 ; ἔτΌμα ἐΠ|6 Δη 6818 α πιαη οὗ ταν (1 ΟἾγ. χχυ. 
8) δηἀ {μι οοπίεχί οὗἩ {18 ραββαρθ, {π6 ψογά πιοποολιαΐ ΘνἀὨΠῪ 
ἸΩΘΔΠ8 γ68έ, Δα Θο]οιηοῃ 15 ο4}164 α πιαη ο7 γοϑὲ, Ὀθοϑυβθ μΘ νγϑ8 

ἴο ΘηΐοΥ [6 Ὀ]Θββίηρβ οὐ ρθδ6θ6.---(πα 1] εοἱἱϊῥ σίυο λΐηι γοϑὲ, οἔ, 1 
Κίηρβ ν, 18.-- στ (ϑοίομηιοη); δοοογάϊηρ ἰο {8 ραββαρθ ἐμ 
ὨδΙηΘ Πα5 {π6 Β8ῃ10 πηθδηΐηρ 88 δ γίοάογίοῖ,, Ὀὰϊ ἔγοτη [Π6 το δίϊοι 
ἴῃ ΜΈΘΗΝ 16 βίαπάβ ἐο {π8 ρϑᾶδθ θη]ογθά ὈΥ̓ 1μ6 ἰαπά ἀυτίπρ 
[8 τοῖρτι, γγθ ἀγτὸ ποὶ ἴο πίον ἐπα [ῃ6 πδῆλβ γγὰϑ βγϑί ρίγθη ἴθ 
Βοϊουαοη πὶ Θομϑθαῦθποθ οὗ {π6 ρϑᾶςβ νυ ῃῖοι μδἃ Ὀ6θη ββίδὈ] 8μ6ά 
ἴῃ εἶθ ἀαγθ8, ΤῺ ττῖζον γοραγὰβ ἰ{ 48. ἃ τηοϑὺ βίρῃϊβοδηῦ οἴηθη. 
ΤῊΘ οἴμον πᾶτλθ “61 Δἴ} τγὰ8 ρίνθῃ ἴο βοϊουμομ ὉῪ Ναίμϑῃ, 
ΠῚ 18. ἀρβουῖθϑά ἰπ 2 ὅδ). χὶϊ. 24 8θα. δ8 ἃ βθοοῃα δηά 
ΒΆΡΘΥΙΟΥ πδπη6, ψΒΙο 6 γϑοοῖγοά ἴῃ δάἀαϊίοη ἰο {Π6 πᾶπιθ οὗ 
ϑοϊοιθοη οη ἀσοοιπὲ 977 «]ολουαῖ,, ἴ.6.,) ὕο ἜΧρΓαβ8 ἐμ6 τοϊδίίοη ἴῃ 

ὙΠοἢ ἢθ νὰ ἰο δβίδηά ἰο «δῃοναῖ. «}661414}} νγὰβ ἃ ΠΘῸ ΠϑΠῚΘ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἐοστηθά [ῸΓ {}}18 ρᾳΓροβθΘ ἀπά ͵8 ποῦ. πηϑῦ νυν ἱ ἢ ΘΙ8θνν Π6ΓῸ, 
ψὮ]8ὲ ΘΒ ΘἸοιηο ἀο68 ποῖ ἄρρθᾶγ ἰο ἤδνθ Ὀβθῆ δῃ ὑπαϑιιαὶ πάμηθ. 
Ἧγο ἤπά παῆγθβ ἴῃ Οὐ ῦ ῥᾶββαρθβ νγἰο ΟἰοβοΙῪ σϑβοπ] θα ἴδ, 
6.9.) δἰοίοηιὶ, Ν απι. χχχίν. 27, δἠδίοηιϊε, 1ω6ν. Χχχῖν. 11; 1 ΟἿ γ. 
ἴϊ. 19, χχυΐ. 25; 2 ΟἾγ. χὶ. 20 (οοπηραγθ {π6 δοοουῃῇ οὗ [88 
Ρθᾶ668 ἴπ βϑοϊοῃιοηβ ἀδλγβ8 αἱ 1 Κίπρβ ν. 4 864.).---. 10. Α ἔτθε 
Το θαγβαὶ οὐ ἐπ ρτοιηΐβθβ οοηἰαϊηθά ἴῃ ΝΑΙ απ Β δά άγθββ (ομδρ. 
ΧΥΪΙ, 12, 18).---Ὑ, 11. ]ολουαΐ, δ6 υὐἱεῖι ἐδλθ6; νν. 16, 18.---ἸΊΊ, 12, 
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Ῥρίδάοηι απὰ ιριἀδγδιαπάϊηρ (2 ΟἿ τ. 11, 11); νι ἀ᾽ 5 τ ῖβὰ τοπιϊηἀϑ 
τι οὗ [86 δοοοτιηὶ οὗὨ ϑοϊοπλοπβ ἀγθαπὶ ἱπ 1 Κίηρβ 11]. ὅ---1ὅ. 
Ὑοσ (86 ᾿πβηϊεῖνθ τ ἰαπιδά, ἃ οοηδέγαοίίοπ ρϑο αν τὸ ἴπ6 
ΔΌΪΠΟΣ οὗ ἴῃ6 ΟἸγοπίο]68,) ἐὸ ἄϑορ 1 ὑπαὶ 186, ἔμοὰ ταῦδὲ Κοθρ, οἵ, 

γ. ὅ.---Υ. 18. Βοίδ 116 Θχργϑββίοῃ “ ἑαζδ ᾿θθά ἰο ἀο᾽ δῃὰ {Π6}υχία- 
Ῥοβίοη οὔ [6 ποσάβ, "16 ϑέαῤεέσδ απὰ )μασηιδηίδ," τϑταϊπὰ τ οἵ 
θαι. χὶ. 82, ἵν. 1, ν. 1, υἱῖ. 4, ἄς. .Βὲ βίγοηφ απᾶ ο7 φοοά οοιν- 
α96, ζραν ποὶ, οἴ. Τουξ. χχχὶ. δ, δῃὰ Ψοβ}ι. 1. 1. “( Βὲ ποὲ ἀϊοπιαψοά " 
ἴπ σομπϑοῦοη ψ 10} 786» ποῖ᾽ ΟΟΟΌΓΒ 4180 'η Π δαί. ). 21, χχχὶ. 8.-- 
Ὑ. 14. γον ποῦ ἐπ τὴν ρουογέμ, Ὀὰϊ ὃν πιν δἰγόπώοιι ἰαδοιιν, 80- 
ςογάϊηρ ἰο ὅθῃ. χχχί. 42 ; 866 {Π|6 ῬγΘοΐβε ]γ δἰ γι τ ΟΣ ρυβδβίοη ἴῃ 
σἤδρ. χχῖχ. 2, .] ἤσυθ ργοραγϑά ιοἵέξῖ, αἰ τὴν τυϊσδ. ὙῊΘ 6ποιτηοῦβ 
διηοπηί8 σίγοη μοῖθ, 100,000 ἐα]οηίϑ οὗ ροϊά δῃἀ ἃ το] οι (αἰ δηίϑ 
οὗ βῖ]νϑσ, τ ποῖ ἔουπα δηγνμθῖθ οἷδθ ὀύθη ἴῃ ἴμ6 Βοοκ οἵ 
ΟἸὨιγοπίς ββ, ἴον ἴῃ ομαρ. χχίχ. 4, θδνιὰ ἰβ βαϊα το πανϑ οοπίτθυϊοὶ 
οὗ μἷ8 οσσῃ ργοροσίυ 8000 ἐα]επῖβ οὗ ροϊὰ δῃὰ 7000 ἰα]θηίβ οἵ ε)}- 
ΥΘΓ, ΜΥΠ1δὲ ἔΠι6 ἔγθθν ]] οἴοσίηρβ οὔ ἢ 1ϑγαθ] ἶβιν ρυΐποαβ ἀπιοαπίο 
ἴο ὅ000 τα]οπίθ οἵ μο]ά, 10,000 ἀΑτῖκα ἀπά 10,000 τα] εη(8 οἱ 5}}- 
ΨΟΓ, ᾿ὨΠΏΘΏΒ6 ΒΪΏΒ ΠΟ. ἀουδέ, Ὀαξ βατπη ὙΒίοΝ τπιαβὲ 6 οδ]]οὰ 
81 8}} ἴῃ ΘΟ ρΑτίθοη Ὑλ ([Π086 πδιμθὰ ἴῃ [89 γϑῦβθ Ὀθίοσα 8, 
ΑΒ 8 ργοοῦ οἵ {Π6 δχίσϑογαϊ ΠΑΤῪ υγθα] ἢ οὔ βοϊοσιομ, ἐὲ 18 ϑέαιοά 
ἰῃ 1 Κίηρβ χ. 14 τπαὐ Ηἷβ ἱποοῖηθ μ84 σϑϑδομϑὰ 666 ἰαἰοπὲβ οὔ ρο]ὰ 
8 Υδδγ, 1.6.) Δροιῦ ἔνθ η τ ]Πἰοὰ ἐπι ]θ τ ({πγθθ τα ΠΟ ρουμάβ 
βιδυ ησ, ΤΑθηΐμ8); [86 ΄αθθῃ οὐ ὅρα ρσχϑϑεπίθα βοϊοπιοη ΜΠ] 
120 τα]οηίβ οὔ σοὶ (1 Κίηρβ χ. 10; 23 Οἢν. ἰχ. 9); Κίηρ Ηἴγαι 
ΘΆγ6 Ὠΐπὶ [Π|6 ΒΒ1ῚΘ β8πὶ| (1 Κίηρβ ἰχ. 14), δῃᾷ βοοογάϊηρ [0 {86 
οοπίοχί οὔ ἢ 6 δοοοιπξ ἴῃ ἐΠ6 ΒΟΟΚΒ οὗ Κίῃρβ ννϑ 8.9 [0 σϑρϑγα {{π|8 
8Β 8 Π ΘΧ(ΥΒΟΓΪΠΑΥΙΥ ἰαγρα διουπί. Απά γοῖ ἴῃ [86 γϑσβα Ὀϑίοτθ 
ὯΒ ψ0 τοδὰ οἵ 100,000 ἐα]οηῖβ οὗ ρο]4 δῃᾷ « τα] ΐοη ἰα]ϑηίϑ οἱ 
δῖ] νον, ἃ βαπη δἰπηοβὲ βαβίοϊοπς ἴο ρΑΥ (π6 ἀθρίβ οὔ 81} ἐι8 βέδίοϑβ οἵ 
Ελυτοραβ.: ΙΕ ἰ8 οαἱ οὗ (6 αιεβίίοῃ ὅο (86 8688 πυταθ 18 ͵π 
{ποτ βεσῖοι ΠΡ σα γ. [ΙΕ ΠλΑΥ οὐ ρί πα] παν θθθα ᾿ηΐθηαϑὰ 88 
ποιμῖηρ; πιοῖθ ἔμ8η ἃ ὙΘΙΥ͂ ἰο086 ΘΧργθϑϑίοη Ὁ] [Π6 τρϑϑηηρ 
Ὁϑρν ριον, απ ουϊγαογαπανῃ απιοιμιξ : ἃ. Κιπα οὗἉ ατουτη]οσαίίοη, 

σ ΠΟ ἢ ΠΙΔῪ 881} Ρ6 βοιωθέϊπηθϑ μθαγά 'π [Π6 τηοαῖηβ οὗ ρϑύβομϑ, 
γΠῸ Ππᾶγθ ποῖ χοβθοϊθά τησο ἀροὰ ἐμ8 σουίμ αἀπα ἱπιροτί οἵ 

1 ΠῊ 8 18 δ ΟΧΔΡῬΕΓΘΙΪΟη, ΤῸ δοοογάϊηρ ἰο ([Π6 δυϊῃον᾿Β οὐγ ΘΟΠΙρα- 
ἰαϊϊοι 7υὺ Ὀοΐοτα, ἴδ νουϊά [4}} γοῦν [Ὰ Ὁ 8πιοσί οὐ Ῥαυΐηρ᾽ ἐπ πιδίϊουαὶ 
ἄουυ οἱ ατοδὶ Βγ ἰδίῃ αἰοηθ.--- -Ἴ Ἑ. . 
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ὩΌθοΙΒ ἀηἀ, ἰὼν [Παὶ νΟΥῪ τϑαϑοη, (8Κ νη ποῦὶ μιοεϊξαίοι οὗ 
τπου δα 18 δπά πυπάτοάθ οὔ πουϑαη 8. ΤΙ δ ορίπίοη [5 οοιβειηθά 
ὃὉγ ν. 10, Ὑγ Ποῦ ἴδ 18 ΘΧργβββὶυ βίαια {Ππαὐ 61:6 ρο]4 ἀῃᾺ 5Β|νοσ φου]ὰ 
Βοῖ 6 πυασιροχοά, ΑΣ ΘΓ ἜΧΡΟΒΙΓΟΙΒ μανα οἰἴμον τοραγαϑά τ} 6 
ΒΙΩΒΘΙΕ, 88 νὸ Ἀπά (δ θτὰ Β6Γ6, β5 ἴῃ Βίοχαὶ δοοογάδποθ Ὑγῖὰ ἴδος 
(μπαθοιηιιθ αμέθηι, 5878 Οοἰουΐιδ, 7)αυνϊ ἑαπίαηι ορηεραγανὶξ 
ϑιαγηηιαῖ.---8800 ἠραρλέηνοογιης πολ ἰῥοπειπα. τα ἰξέενα δαί οὗ ποϑ- 
ἔγαπι Ἱρηιογαπίίαπι αὐἶδο ἀἰδοοἀοπάμην ποὴ δέ, μὲ ρούτιι8 πγατὶ αὐ 
νεπογανὲ ορογέφας δοροαϊοίέοιδηι ἀλοίπαηι δι δ ορὶϊοπΐδ, φυαθ ἑαηὶ 
ὑππηιθΉ808 ἐἰιοδαιιγῸ8 ἱρδί, αα γοσίιρη ἰζροηπιπι φυθρίο σοποϊ αὶ, εἰσ. 
«7. ΕΗ. ΔΜ ολαδΙ 8), οὐ ἸΒΘΥ μανθ ἰγϊθὰ ΒΥ δΥΌἸ ΑΥΎ ἀβϑατηρίουα 10 
τρύσοο [Π6 διμοπῃηῖ; {μ6 Ἰαζίον 18 (Π6 Ὀϑίῃοα δάορίβα ονεῃ ὮῪ 
ΚΚεὶϊ, ν. 884 5η4.---( την 6 Ὑ16}} ἕο θπρρὶγ (86 ὁσρ]απδίδοῃ δαρ- 
βεβίοα Ὀγ Κεἰ ἐο νοι [86 δαῖμον τοῖθυβ. Ηρ βγ8 : “' δοοογά- 
ἱπρ ἴο 1 (Ἐν. χχὶϊ, 14 θανίά ρῖνεβ 100,000 ἑαϊοηίβ οὐ ρο]ὰ δπά 
ἃ το Ποῖ ἰα]θηίς οὗ βῖ] νου ζῸν ἐμ Ὀυ]] Δίηρ οὗ ἐπ ἔθῖηρ]6, δῃὰ δο- 
εογαϊηρ ἰο οἴδρ. χχῖχ. 4 Βρ οομέσ αΐρ5 θ6 846 (8 8000 ἰαἰοπί οὗ 
δο)ὰ 5ιια 7000 ἐ4]6η:8 οἵ βῖ!νϑν, ἴο πυλίοι [89 ΠΟΡ]68 οὗ ἐμο Κίηρ- 
ἄομλ δὰ 000 ἐαἰοηίβ οὗ ροἹά, 10,000 ἀατίκβ, 10,000 ἐπ]οπία οὔ 
βλνεν, δὶ 8 Ἰασρθ πδηεγ οὗ Ὀναθβ ἀπά σοῦ, 11Π16 ἰαϑὲ ἔνγο 
βέβίθιηθιϑἐβ σβῃ ΒΑΓΑΪΥ ὈΘ 68}|104 ἴῃ ααθβίίοη, τβαῖ ὍἯ76 Θομδί ον 
[Πρ ὁρρογίπηϊθθ ϑη)ογοά ὈΥ Τανὶα [ῸΓ 5πιββϑίηρ' ἰποϑ] σι 4816 
ἰζϑαδασθα. Ηθ οοπααογοᾷ {μ6 Ελοχηϊίοθ, ἰῃρ Μοδθῖίδθ, [6 Απι- 
τῃρῃΐαβ, 106 Ατηδ]οκίοβ, {86 ϑγγίδηβ, ἀπά {1:6 ρονγογῆι! Κίηρ οὗ 
Νωθίε, ἡἜοβα οβίοουβ μ84 ρο]άρῃ δ }16148 (2 ὅὅ8πι. υἱϊἱ, 7). Νο 
919 Ὑν}}} ἀθῃν ἐμαὶ ὈΥ 0868 ΠΠΠΠΘΙΌΙΒ νγϑῖ8 Παυ ἃ δηῇ ἐπ 6] ἀθγβ 
οὗ 88 Κἰπρϑοιη τημϑὲ πᾶν ββθῆ δθϊθ ἕο βοουχῃα]αίθ ἱτητηθη88 
ὙΡ,1}. Βοϑίάθ ἐμ18 {86 1Βγδθ "8. οἰ ΘοΥ8. πηάοῦ Μόορβθβ ἐοοῖς 

., οιῃ ἐὰρ ΜιΙάϊδηΐίοβ 16,750 Βμθκαὶβ οὐ φοϊὰ ἴῃ οἰμβίπ8, Ὀγϑοθὶβίβ, 
τίησα, αῃὰ ΟἿΠΘΥ ΟΥ̓ΠαΙηΘη18, ἐπ κἀάἰείοη ἰο ἐμ ὈΟΟΙΥ μὲ τνδ8 
οὐσχὶοῇ οἵ ὈγΥ 16 οοιῃημλοη 80] 1815 ἍΝ. χχχὶ. ὅ0-- -ὅ8), δηὰ 
186 ψεῖρῃις οἵ 1 τἴηρϑ δοπθ, ψβῖοι ΟἸάρομ τϑοοϊγβα 88 8 δ!βυθ 
οὗ ἐϊθ ρἰαπάρν ἰβκθη ἤοπι 186 1β[ηη8 6} 168, σγαβ 1700. δμοῖκρὶς 
(πάρ. νἱϊ. 26). 1Ὲ 18 ἔτι (μ8ὲ, ἀροογάϊηρ ἰο 3 ὅδιη, νἱ}], 11 544.) 
Ῥαν]ὰ ρ]αορά 41 ἐ}}ρ ροὶᾷ ἀπᾷ βἰϊνοσ, ἐμῶῦ παὰ βϑθῃ ἐδκθη ἔγοσα 
16 εἴ 68. 7αβὲ παμηθά, ἴῃ ἐπ6 ὑγβαβαυυ οὐ 188. ἐθυρ]6 ; Ὀαΐ, ποῖ- 
σἰξθδιαηαΐηρ' ἐἴ8, σχθαν σσθα τι τασδὶ ἤᾶνθ ἥονοά ἰῃίο [8 οὐνπ 
Ῥυγαῦθ ἐγραβῃχοδ ἔγοπη [Π6 Κίηρβ, Ὑο οἰ ἐμ ον βοηὶ ἦτ σαι} }8 
ῬχοθΘΠἐΒ 85 8 [16 η4, οὐ ραίά ἐπραϊθ 88 νϑββαῖϊβ. [1 Βοϊοπιοῃ σὸ- 
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οοἰνοὰ 660 ἐα]οπίβ οὐ ρο]4 ἀμπθδ!ν ἔτοπι ἐδ δ] }Π19ἀ Κίπρϑ ἀπά 
βονθτποῦΒ οὔ δα ργονίποβ (1 Κίῃρβ χ. 14 β6ᾳ.: 2 ΟὨγ. 'χ. 1.8 864.} 
Ῥοβί4οβ ἐπ ἱποοηιθ ἀογίνοά ἤόοπι οοιηπιοσοο, Πανὶ, τὸ 8 
1Πι6 Β811}0 ΤΘΘΏΙΘ ἴῃ 186 ἰαίξεν ρατὶ οὔ ἢἷβ γοῖρτι, νι [86 ἐχοορ- 
ἴοι οὗ τμαὲ ἀοτῖνθα ἔγοτα {86 ἔσαάθ στὰ Ορμΐν, πβίοῖι Ὀγουραι 
Βοϊομιοη ᾿ἷ8 Ἔχ Δ ΟΓΔΙΠΑΤῪ τνθα! ἢ, ταῖρηΐ ὙΟΥῪ ὑγ6}} ροββθ88 8000 
τα]οπίβ οὗ ρο]4 ἴῃ Ηἷ8 ρυϊναϊθ ὑγθᾶβισυ. Απᾷ 116 ἐγθαβΌΥ οὗ [9 
τοι ρὶθ τασδὶ Βανο Ῥθθῃ ΘΟμβι ἀοΥ ὈΙΥ Θητομοα ὈΥ [Π6 οχίτδογάϊ- 
ΠΑΓῪ διιοπηῦ οὗ Βοοῖγ. Βαϊ {Π6 βίαίθπιθηί Βθ6 8 δἰπηοβὲ ἴο γθοῖ 

116 ἱπογθάῖ}]6, Ὑδὲ ποῖ ΟὨΪΥ θαιΐεσ Ἱμθοϊορίαπβ, δας τηοάοχπ 
χροβίξοσβ 80 (6.9. 1)26γ686.} δᾶνθ ϑιρροτίοα [86 μιἰϑίοτῖοδ] οἰια- 
τϑοίου οὔ ἐη6 βγβὶ παι θο 8 (ν]Ζ.,) {Ππ6 διποιηῦ ἰπ [Π 6 ἐοτρ]6- ἴγϑα- 
ΒΌΧΥ) ; δῃά, ἴῃ δοῖ, 1 {Π6 πιιπιθοῦβ ἴῃ ΘΥΘΙΎ Οἴμοῦ ᾿πϑίβποθ ὑγθγα 
ἴτϑο ἔγοπι ουγοῦ, γγ οοιἱά δπά τηυδίὶ δάιηὶξ {μοῦ φογγθοίῃθβϑ ἴῃ 
{π||8 ᾿πβίδῃοθ 4180, Ὀθοδιιβ8 θυθγν οαἰοιαξίοη, ἐπα οαπ δὲ δαδρά μροπ 
οὐ» ἽΠΟΉΘΥ, ἰδ ποογίαίη. ὙΤῊΘ ΟΠΪΥ οἷα τ οἷ. γγ6 ῬΟΒ8688 15 1Π6 
βϑοσίίοη οἵ ὕοδορλιι (Απὲ. 11}. 8---9), παὲ ἃ 86 κϑὶ νγὰ8 θα] ἴὸ 
ἔουν Αἰἴο ἀγσϑοῖθπιβ. Βαΐ πθτθ νγὰβ 8ῃ ἰπίθγναδὶ οἵ ἃ {πουβαπὰ 
ΥΘδΓ8 Ὀαύνγθθη ο5θρῃα8 δηὰ ΠΑνῖα, δά, ἢ [Π6 ἔτθαιθηΐ Ομ ρθ8 
ἴῃ 186 ρογθσπηιθηξ, ἔμότα πιαϑέ μανα Ὀθθη στοαί δἰ ἐογϑίϊομβ ἴῃ ἐμα 
γα ρἢ 8 δηἀ πιθαϑαγοβ οὗ {π6 }6νυχ8. Μογθουῦονῦ, ὑπο ἃΓΘ ΓΩΔΠΥ͂ 
Ρτοοίβ ἐπαὶ ἐμ ἐδθηξ νγὰβ ταπο βιηΆ}} 6 ἰπ ἀποῖθηςξ ἐϊπη68 (εἴ. 
Μιολαοῖϊα ἀ6 5ἰοίο απίο οαἰϊ. Βαδνῖ. ἀπ ᾿ΐ8 δωρρὶ. αα ἴθαα. πεν. 
Ῥ. 864 54ᾳ4ᾳ.) Τὸ {{|8 πυιδὲ Ὀ6 δἀάοά {116 ἀποθγίδί ΠΥ 88. ἴο [δ 
80:6 Κ6]5 ὈῪ ψν ΠΙ ἢ [116 ἰΔ]6 πὲ 8 σοῦ οδ]ο]αίθα, νυ μϑί μον ΤΠΘῪ ὙΘ ΓΘ 
ΒΒ 6 Κ6}8 οὐ᾽ {116 βαποί Δ ΓΥ ΟΓ τογαὶ βῃβκϑὶβι [δ [Ὸ᾽ θχϑιηρίο, [Π6 
δηοιηξ νγαϑ σοιηραίθα ἀοοογάϊηρ ἴο {6 Ἰαξοῦ (πα {Π|8 δ ἃ ρο8- 
51016 {πΐπρ), ὦ. 10. Μειολαοῖἑδ τθοκοπβ ἐμαὶ ἴδ που! Ρ6 ποτίβ 
δ40 τρΠ]Π]οη ἐπα ογβ (81. τα Ποη ροσπ 48 βιθυ!πσ). Βαΐ ὀνϑῃ {π18. . 
δατη οουἶ4 ΜῈ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ τοάαοοά, ἴον ἐπ σοἱά νγὰϑ ποῖ 80 ὅπθ 
8.8 ΟἿΓ βίου] πρ' ρΟ] ἃ ; ΠΙΟΥΘΟΥΘΥ, ννγ9 ἅγθ ποῖ δοχαδίπιθα νι (Π6 
τοἰαϊῖνε ναϊὰθ οἵἩ ροϊά δῃά β|7νε ἱπ δποίθπὶ ἔϊπιθβ. ἀρϑὶπ 
Ἐπ8 σο] 4 μα ποῖ 4}} Ῥθϑῃ οοἱ]δούθᾷ Ὀγ Ῥανὶά, θαῦ {π6 διπουπί 
πϑηηθά ἱποϊαἀθα 4}1 [μὲ ᾿ι84 Ῥ6θπ Ὀγουρηϊ ἱπίο [ἢ ἐγθϑβαιγ οἵ 
186 βαποί πα Υ ὈΥ βδπιθοὶ, 588], ΑΡποι, ἀπά «7080 ; [οσ, δοθογά- 
ἴπρ ἴο 1 ΟἸγ. χχυΐ. 28, εἰ γι Β οἷο οὐ επι18 νυγθηῦ ἰμῖο ἐπι ἐθπιρἶθ- 
[απ4. 6 πᾶν δυθῃ δάά 58{1}} δα ]θν οοπύγ δατοπ 8 ἐο {Ππ6 88Π0- 
ἵπαυν, [Ὁ [Π6γΘ 8. πόλη ἰο Ιοαά το [Π6 δοποϊ αϑίοπ ἐπα {Π|6 
{Υθαϑατυ οὗ {6 τ ὈΘΥπδο6 μδα νοῦ θθθὴ ῥ᾽ αηἀογοα ὈΥ͂ Θποπηίεβ. 
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ὙΒΟον ΟΣ ροπ 6γ8 811} {Π686 σβΆβ0ῃ8, ὙὙ1}} δὖ ἰθαβὲ υ ἢ} 014 ΗΒ ἀ6- 
οἰβίοη." Κοὶΐ ΟἸγοηΪΚ. ρ. 584---8860).--- Το ΘΧΡΙ μΔΙΟΥΥ οἰα 89 "Ὁ 
ὙΠ Ὁ σου] ΟΠΙΥ ταθᾶη, ἰπ {π6 τη] οὗ Πανὶά : {05 (σμθα 
Δη δίοιηρ νγᾶβ τηϑθ ἴο υγοῖρα 10) ἐξ τσαϑ Ἰγίηρ πὶ α πιαδ8, 80 {πὲ 
ἴξ γᾶϑ ΠΘΟΘΘΒΑΤῪ [0 ρίνθ ἊΡ 4} {πουρθὶ οὐἨἁ δβοουϊαϊπίηρ {86 
τοὶ ρ Σ ; ΘΟΙΏΡΑΓΟ |6 ΠΊΟΙῈ 51} 016 ΘΧργββίοῃ ἰῃ ν. 8. Α4πὦ ἐΐοιι 
πιαμεϑὲ αὐὰ ἱβονοίο ; 5ε6 2 ΟἾγ. 11. “ΚΞ Πονγ Θοϊουλοη οοἸ]θοίθα βίουϑβ 
Δα ποοά ον {π6 Ὀυ]αΐηρ οὗὁἨ [Π6 ἰοπιρὶ6." Υ. 15. ΤῊΪΒ γϑυβθ 
φοὨ ΔΙ Π8 ἃ ΓΕΐΒΓΘΠΟΘ ἴο γ. 2) ΠΟΥ {Ππ6 βίο ΙΠΆΒΟΠ8 ΔΙῸ Βροίϑῃ 
οὗ 8π4 ἴο ν. 4, νι μο ὑγοαὶβ οὗ ἐπ Ζιἀοπίδῃβ ἀπά ΤΎγδη8 180 
θτουρὶ ἐΠ6 οοάδν νσοοὰ (εξ, 2 ΟἸγ. 11. 1). Α44{| πιαππθν ὁ σμππίπρ 
πθη; ἴπι686 ΒΚ118] ταθομδηΐο8, σποηὶ Πᾶν πδα βεουΓγοα ἴον {Π6 

δυ ]αϊπρ οὐ βο]ομπηοπ᾿β ἰθπιρ]6, ἀγθ τοίουγθά ἰο ἰῃ 2 ΟἾν. ἴ.. 6. 
Υ. 10. 4τῖδθο ἀπά θ6 ἀοίηρ ; ἃ Ῥγθοΐβθὶν β᾽ πιῖ]} χρυ ββίου 18 4180 
ἰουπά ἱπ ΕΖτὰ χ. 4. 

γν, 11---19. Ταυϊὰ σοπιπιαπαϑ ἐδ6 ργίποθδβ οὗ Τϑναοῖ ἰο αδϑὶδέ ἐπι 
ἐν διιϊαΐπσ ὁ ἐ.6 ἱοηιρίθ. Υ΄. 11. ΑΙΪ {26 ργέποθϑ οὶ ]ϑναεῖ ; 
ομδρ. χχῖϊ. 2, χχυῇ!. 1. Υ,. 18. ΤῊι6 οι ϊββίοῃ οὐ δὴν ἱπυϊπηδίϊοη 
ἴμαι [πΠ6 ψγογαβ ἴῃ γ. 18 884. γχϑῖϑ ϑρόκϑθῃ Ὀγ Πᾶνὶὰ ἢ] πιβ6]} ἴβ οὗ 
ἸΏ|6 ὁομβθαιθμςοθ, [Ὁ ου ἐἢ|6 ὙΘΙῪ ἢγϑὲ ρίδποθ [Π6Ὺ ΤῊΔῪ Ὀ6 Τ6- 
οορτ 864 858 ΠΑν 18 σουάβ. 511] {Π γα 18 βοιῃθίίηρ ρθουν ἴῃ 
{8 Δυγαρὲ ἱπιγοδαοέίοῃ οὗ [μ6 ψογ 8 οὐ δῃοίμοῦ. Υἦο ἢπὰ ἃ 
δἰ Π}}1Υ ΘΧΘΙΏρ]6 ἴῃ οἶδρ. ΧΧΙΪ. 4 5806ᾳς.Ὑ. Ζ0» 16 δαί σίσοη {6 
ἱπλαδίϊαπί8 ἱπίο τῖν παπᾶ; οἵ. “ο8ῃ. 11. 34. Απά ἰδὲ ἰαπά ἐδ διὃ- 
ἀμοά; 866 “Ἰ β8ῃ. χυἱῇ, 1, Νά. χχχὶϊ, 22, 29, ὑοσθ {86 οχ- 
ῬΓΟβϑίοη8 δε,ογο υεϊουαῖι, δτιὰ δόίογο ψοι, οὐ δφίονθ ἐδιόηι, νἱζ. 
Ἰι8. ρϑορίθ, 8]8ο οοουσ, ὙΥ͂. 19. ΤΌ ϑθοῖ «]εθουαῖι, ; [ῃ6 τΘρΌΪΑΣ 
οοηϑέγπιούϊοη τ ἢ {Π0 δοοσαβαῖνα σεμοαῦὶ ἐαπιθά 18 αἶβο πηϑῦ "ἢ 
ἐπ 6 ΟἸΓΟΠΊο1 68, 6.0. ΒΙκ. 1. χχί. 80 ; ΒΚ. 2. χνυὶ. 125. 77,6 ανξ 

οΓ ἐλ6 οουθπαπέ ο «]ο)ουαῖι; [86 αὐῖς γγὰ8 Κορὲ ἵπ ἃ ἰθπΐ οῃ 
Μουηΐ Ζίοη ἀπτίπρ {Π6 τεῖσῃ οὐ αν (οπαρ. χν. 1. 1 ΟἾγ. ν. 
2). Τὸ Ῥυίηρ [μ6 τὸ. . . ὑπίο ἐδ λοιιϑθ; ἰμ6 ἴυ θοίοσα 
ΤᾺ 18. μοῦθ ἃραΐη ἃ βίρῃ οὗ [0 δοοιβαῖίνθ δ5 ἴῃ οἰδρ. χχν. 26; 
ΝΘ ἢ. χ. 8δ βεᾳ. Δ) Πν ἱπίο [16 μοῦβθ ἐδαΐ ἐδ ἐο δθ δι; 
οἷν ν. 9. 
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8. ΟΠΑΡ. ΧΧΙΙΠΙ.---ΧΧΥ͂Ι. 

ΘΑΥΙ ΜΑΚῈΒ ΒΟΙΟΜΟΝ ΕΙΝΘ. ὈΙΨΊΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΡ ΡΕΙΞΕΤΕ 

ΑΝῺῸ ΓΕΥΙΤΕΒ ΙΝΤῸ ΟἸΡΑΒΒΕΑ, ΑΝῸ ΑΡΡΟΙΝΤΜΕΝΊΥ ΟΕ ΤΗΕΙΒ 

ὈΤΙΕΒ. 

1. Ομαρ. χχιϊ. 1. δὴ υϑῖ» ἷπ οἶμον οαβαβ τὸ Βπά (δε 

δἀ᾽οοξῖνθ ον ὉΞ᾽ ο᾽ γ»ϑὺ δίομπο ἴπ [Ππ9 8Β8Π16 5686, 186 [07- 

τοῦ ἴῃ Θ΄6ῃ. χχχνυ. 29, δπά Ὅοῦ χἱπ. 17, 1Π6 Ἰαξίον ἴῃ οῃ, χχν. 

8. [Ιῃ {8ῖ8 ἱπβίδποθ νγα Βᾶνθ [Π9 {Π|Γ4 ραύβοη ρεγίδοϊ οὔ Καὶ ἢ0}- 
Ιονγθά ὈΥ ἃ ποὰῃ ἴῃ {π86 δοουιβαῖῖνθι Ἑύσοπὶι {818 ἰδ [Ὁ]]ον8 {Ππδὶ 
ΤΡῚ ταπβὲ 4180 θ6 {Π6 {Π|γτὰ ρϑύβοῃ ροσίδθοϊ οὗ [π6 σοσῦ. 11 πιαίΐε 

δοίοπιοη, ᾿ἀΐδ 8οη [μων οὐθῦ Ἰβραθὶ ; {818 18 ποῖ ἃ Ῥαβδίπρ' Του δΥὶς (0 
ἈῈ ἰδκθῃ Ἂρ ἀρϑῖίῃ δὲ ἃ ξπαΐαγο {{π|6 (6.9. δὖ οδρ. χχῖχ. 22), δαί 

.8ῃ ἱπάθρθπάθηϊ βίαἰθιηθηῦ, ὑπο 18 οοπηρίοίθ ἴῃ 1186], 84 ἔΌστη8 
186 σοτηπλθποθιηθηὺ οὗ [Π86 δοοουπὲ οὔ {π6 ἀυγϑηροιηθηβ πιϑὰθ 
Ὁγ αν ἀυτΐηρ {16 ἰαβὲ ἄδυβ οὗ μἷ8 [16. [Ι͂π ἔμοβϑο ἴδε 
νογάβ 6 πᾶν {πῸ βῃθβίαηοθ οὐ (6 παισίν Ἵοοπίαϊηθα ἰπ 
1 Κίηρβ 1,,) στ μϊοἢ οου] 4 ποῖ ργορουὶυ 6 ᾿πβοσίρά αὖ ἰθηρτῃ ἴῃ 116 
Βοοῖ οὗ ΟἸιγοηίοϊθβ, 88 ἰξ 18 οἴοβθὶυ οοηπϑοίθα πεῖ ἐπ6 δοσοῦπί 
οὔ δὲ ἤλπιῆγυ αἴαῖτβ οἵ Πανϊά σγεϊαθα ἴῃ [86 ΒοοΪκ8 οὐ βαπιμοῖ ἀπά 
Κίηρβ, ἀπά {πὸ ρἴδη οὔ οὰγ μἰβίοσίδη θά δῖα ἴο ἀνοϊά βις ἢ ἰορίοϑ 
ΔΙ τοροίμου. 

2. ΟἸαρ. χχίϊ, 2---χχνυῖ. α. ὙἘ6 παμιθοῦ οὗἁὨ [86 Τ,οντ68 ἀπά 
{μοῖν οοσιαραίίοπβ, ομαρ. χχὶϊ!, 2---.ὃ. ὁ, ΤῈθ ἔδιμουθ -Βουδο8 οἵ 
πο Τωϑνῖῖα8, ομαρ. χχῖϊ!. 6---28, τῖθ ΒαρΡ] ΘΠ ΘὨΤΑΓΥ Τοτη δ 8, τν. 
24-98. ο. ΤῊ ὑνοπίγ-ΟΟΓ ῥυϊοβυγ οἶλββθβ, ομαρ, χχὶν. 1.---19. 
ἀ. ὙΠ Ιοδάϑῦβ οὐ {Π|0 ολ5868 οἵ [ἢ μον 88, ομὰρ. χχίν. 20---ὃ]. 

6. ΤΠ ὑνθηΐγ-ΟῸ οἾΔ8868 Οὗ ΒΠρΌΥ8, οὔαρ. χχν. Κ ὙΠ οἰα8868 
οὗὨ ὑπὸ ἀοογκοθροῦβ, ομαρ. σχχνΐ. 1---19. σ. ΤῊΘ πηδηάροῦβ οὔἢ6 
{τϑϑβυ 68 οὗ {πΠ6 βαποίαδγυ, ομαρ. χχυΐ. 20---28. . Δ. ΟΥ̓σο18 δρ- 
Ῥοϊηϊοά [ον δχίθσῃδὶ δαὶ γβ, οἰδρ. χχυὶΐ. 29----82. 

(α.) ΟἸιαρ. χχιϊ. 2---ὅ.---. 3. ὙΠποὴ Πανὶ αϑϑενιδίρα (86. ἴῃ 
1π9 αδὲ ἄαγβ οὗ [ιἷ8 1ΠΠ|8 οὐ οἴαρ. χχνὶ. 81), αἰ ἐδ6 ρτίποϑϑ οὗ 
Ἰεναθῖ; οὗ, οἴαρ. χχὶ!. 1. [Ι͂ἢ οδᾶρ. χχν. 1 γχὲ σϑδά ἐπαὶ [Π6 
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Ῥγΐμιοϑϑ οὐ ἐδ ἠοϑὲ ἀβϑιϑιθὰ Ταυὰ ἴῃ ἀγταπρίηρ' {ΠΗ βίησοσβ, ΤῊΘ 
τηθϑηϊηρ᾽ 18 ἐπα΄ Τανία τηδ 46 ἐπ δυγδηρομηθηίβ, τ αἰ οὰ γα αὔοι- 
ταρἊ8 ἀθβογ 64, ἴῃ 8. 80] θα ΔΒΒΘΠΊΘΙΥ οὗὨἨ [Π6 ῥυΐποοβ ({.6. [86 
Τερχεβθηΐδίγεβ οἵ ἐπ6 ἰαγ- τ 068) δηά οὗ (π6 ργὶθϑίβ δῃᾷ 1μϑυ 068, 
Δρρογαϊπρ᾽ (ο ΟἴΠοΙ ράβϑασαϑ [Π6 ργίποοϑ 97 ἐποιιδαπι8 βιοοά ἱτηπιο- 
ἀϊαίοὶΥ Ὁ 116 βἰ4θ οὔ Τανὶά (οβαρ. χίϊ. 1), ἀπά {μ6 οἱάθνδ οὔ 
[ϑγαθὶ τὸ ταθηἰοηθᾶά ἴῃ οοππθοῦίοι ἢ ἴμθιι (Πρ. χν. 25).--- 
Υ 8. Τροπι ἐδέγέμ γϑαν8 ἀπά ὠρισαγᾶδ ; }ιϑὲ 88, δοοογάϊηρ; το Ν τι. 
ἷν. ὃ, 28, 80, 89 544.» (λδ οαπβαβ νγαϑ (βκθη οἵ 4}} 1,ϑυῖτθβ θϑίνγθοη 

ἴδ6 δρθ8 οὗ ἐγ δηά ΠΗ͂ ἴον [μθ βογυΐςβ οὔ (με βαποίπασυ (8ο- 
ον Ἰηρ το Ντα. γὴ, 28 ---2ὺ Θναῖν Ιμονυΐτο οὗ ὑπθηίγ- ἔνθ γθαῦϑ 
014 δῃὰ ἀρνγαγα νγ88 ἴο ἰδίκθ [͵8 [σι ἴπ (86 Βουνίοθ οὔ ἐμθ ἴρ6γ- 
Π8016), 80 ἤθσα [Π6 οθηϑι8, 8 Κθὴ ὈῪ ΠΑν]ά ἰονγαγάβ. {μ6 οἷοβθ οὗ 
5 1|8, δι γαοθά 411 ἔμ9 1ωϑυ 68 ὙΠῸ ὑγοτο τ γ γϑαῦβ ο]4 δἀπὰ 
ὑρπατά. ΤῊ τοϊδίϊοη, ἴῃ συ] οἢ [18 ποθ βίδῃ 48 ἐο [μ6 δοοουπὲ 
οὐπίαἰποά ἴῃ Υ, 24 οὗ {Π18 Ομαρύθυῦ, γγθ 888} σθβοσυθ [ῸΓ ἀἰβουββίομ 
ΠΟΣῚ ὙγἼ6 ΘΟΠῚΘ 0 {μὲ γϑῦβθ. “δὲν ἐποὶν ροῖϊ8, πιαπὶ ὃν πιαη :"Ὁ 
[16 βδοοπα δχργοββίοῃ ἀ6ῆπθϑβ (6 ἤγβί 80 ἃ8β ἴ[ο ρύουβ {μαΐ ὑχοϊηθη 
δ ΟἸ]ἀτθη σγοσθ ποὲ ἱποϊαἀβά.--Ὑ. 4 564. Α.8 Βοοῃ 88 [π6 παπι- 
δὲῦ μαά Ῥθθῃ ἀοίθστηϊποᾶ (88,000), αν βροῖκθ (ἔπαῦ {8680 
γΈΓδῈΒ οοηΐδίη δὴ δἀάγοββ Ὁγ Πᾶνα 18. ουάθηΐῦ τ [6 ποσὰ 
Ὑῶν» ἰδ ν- δ; τπ6 Δργαφὶ ἱηἰτηἀποιίοη οἵ ΠΑνἹα᾽Β νγογάβ ἴβ ποὲ 
ΠΟΥΘ ΤΕΙΏΘΥΚΔΡ]6 ἴῃ {818 ραθδδρθ 8μ8η ἴῃ οὔδρ. Χχὶϊ. 18 864.}, [ὉΣ 
ἴθ ράγμοθο οἵ ἀθογθοίῃρ τσμαὶ παμπαρον οὗὨἩ [μϑνῖφοβ βῃοιἹα θ9 
δρροπίοα ἰο [Π0 ἀϊθογθηϊ οὔο68.--- Τιοοπέν- ον ἐπουϑαπα οὗ ἔπθπὶ 
ὙΕΓΘ 86 ἀραγέ ἐο σοπάμοξ ἐἾ)6 τοογὰ; 0 {1.6 λοιι86 9" υδμοναΐ (ἴον 8 
ἸΏΟΣΘ ὈΓΘοἶβα Ὄσρ  δῃδίϊοη οὗ {π18 Θχργοβϑίοῃ 866 ν. 28---82, δἀπὰά 
ΒΡ. ἰχ. 18) : ἀταοὴρ ἐδ ἀἰβδσυθης ἀθραγίπιθηΐβ οὗ 1818 σγοῦκ 
γΈγ6 (1) ἐλ δογυῖοα ὁ ἐἾ,6 κοῖψ Ὁ} κοῖδθδ, ὙΤΪΟΝ νσὰβ οοτωτα θά ἰο 
[86 τχίθδίβ (ομδρ. νἱ. 49), σο σοῦ αἰνἀθά ἱπίο ἐνγεπίγ-ξουνῦ 
Οἷαβδαθ, 88 ἀθβοσῖ ρα ἱτητηθάϊδίθυ αἴμοσνσαστάβ ἂλ ἢ αρ. σχίν.; 
(2) ἴθ ““τοογὰ οὗ ἐἶ6 8ογυΐοο,» νι ΙΟἢ 8 βα] 4 ἴῃ Τρ. ἴχ, 19 ἰο 
μᾶγθ Ῥβθὴ σοχατητῖοα ἰο 1η6 ζοι" ἐπουιϑαπα ἀοονβθορονβ; (8) [π9 
“ραδισαγα διιδίπι688" τηθητοπθά ἱπ οἰδρ. χχυΐ. 29, τί ἢ νγὰβ 
Αἰϊοιίοα ἰο {16 δὲν ἐδοιθαπά βοτῖδθ8 απὰ }ιάφοϑ; (4) ἐΐο ὡὐοντᾷ οΥ 
(δ δίπσονβ (οΒλρ. κχυ. 1), οἵ ἔμ6 ἔοὰ (Βοιβαμά βίηροτθ, ιὐἦο ργαΐδε 
«Πελουαῖ, υοὐιἦ, ἐλε ἱπδίγιμπιοοξδ, τοὐιιοῖ, 1 ἀαυθ πτιρᾶθ 70» ργαϊδίηρ ; 
εἴ Νομοτα. χὶϊ, δύ, [86 ᾿πδινατηθηΐβ οὗ ἔαν! (86 πιδῃ οὗ δά, Ὀγ 
τ δΙΟΚ (06 Βα μθά ἰῃδέγαπηθη 5 ΘΕρΘΟΙΆΠΥ 816 τηϑϑηΐ, 2 ΟἿ. χχίχ, 
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26; {ποθ 18 880 ἃ ραββαρὸ ἴῃ Απιο8 (ν]. δ) ἴῃ τ οι ΠΑν]α ἰ8 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ 88 [Π6 ἱμυθηΐοῦ οὗ πιυβῖο8] ἰΠΒ ΓτηΘη δ. 

(δ.) ΟἸναρ. χχὶ!. θ6---28, Τῇ ἐιοοπὲν- ἔοι" ζαϊλονθ᾽-ἰουιδθ8 οὕ 
ἐλὲ 7, ουϊίο8. ὈΡΓῊ τμῖ8 Ῥοϊπεηρ 18 αἰ5ο ἔοα πα ἴῃ ΟΠ Δρ. χχίν. 

8 (σἤογο, μονσθυοῦ, τοῦθ δοσυγαία δα ἘΠ Οη8, ΤΣ ΘΧχδΠΊρ 6 {μπὲ οἵ 
ΚΕ. νονσί, μαννα ὈΡΤΡ.)} Ῥοβί4θϑ ὑπθ86 ποῦ ἃ ΜΒ. δπά 

Θἀ"οπβ ἴῃ το γα ἤπά {π6 ογάϊπαγυ ΡΙ6] ὈΡῬΓΡῚ Δηα ἃ ΤΆΓῈ 

θαΐ ἱπί6]]Πρτ0]6 ἔοσπι οὗὨ ὑπὸ πηρογίϑοι Καὶ ὈΡίσττν (ἡ ὑ. Η. 

Μϊολαοῖΐα ποῖ. οτἶ!.). ὙΠῸ 1αβὲ ἔογπι ἰ8 δοοιοά! θα Ὁγ ΖΚ, }). 
Κιριολιέ, ἴα οἰαρ. χχῖν. 8, πα ἢ ΘΧΡΥ ΒΒ Υ βίαίθβ [Πδῇ {Π|6 σορυ αν 
ΌΓΙΩ ΔΠΒΥΨΘΙΒ ἴο ἰΐ ; οὐ, Κὶ. Νονξὶ οῃ τ} ϊβ ραβϑδασθ. Υ7 ἃγὸ 16ἀ ὃ 
ΒΠΟἢ, ραββαρββ 88 οὔδρ. χχίν. 4, ὃ; 2 ΟἿ. χχίϊ, 18 (χχν!. 21) 
ΝΘ Πθιη. ἴχ. 22 ἰοὸ οχρϑοῖ ἃ }͵ὶ. ὙΤ|ιὸ ΝΊΡΒαὶ, νι ῖςῇ νΘΓΥ 86|- 
ἄοπι οσσυγ8, του ἢανα ἴο Ὀ6 τοπάογοά ἀἰδέρι διέ δἰδῖ, ἃ. Ὑθη46Γ- 
ἴῃρ σοι νου]ὰ οδῦβο βοίηθ αἱ] οα]Υ ; 5.1}} τσ τοῖρσῃς Ὀτὶπρ 
όγννατα [6 ἔστ πἰλυε ἘΖοκ. σχἱ. 18, 1π Θχρί απδίϊομ οὔτ 

α86 οὗ ἴπη6 ΝΊΡΒΑΙ ἰπ ἐμ ποτά τ ΤΆΜΣ ὁ πιυβὲ Πθοθββα 

Ῥτοποῦῃοθ τι ἃ ῬΙθὶ (π [88 ΟἸιγοπΐοίββ ἰδ ὁοθατβ πονίθγα δαΐ ἱπ 
ΘΒ8ρ. χυἱ, 8) [δ {π6 ροϊπείην ΡΥ (ςΞΞ - ΕΙΆΜΝ ψΟΣΘ Βαρρογίοα 

Ὀγ ροοὰ ΜΒ5., Ραὺ {18 18 ποῦ {16 οαβθ. Ὑῖ8 ροϊμίϊηρ ἀρρθᾶϊθ 
ἴο ἃ8 ἴα παν οΥὐἹρίπαίθα ἴῃ ἃ ὙΘΓῪ δ᾽ τ ρ16 σοπ]θοίαγα, δηά ἰῃ (88 
ννἰϑἢ}: το δα δβεϊ αξθ ἃ β' ΠῊ}}} ΘΧΡΓΘββίοῃ ἔου {π6 ὑγα 1018} γϑδάϊηρ 
ὈΡΓῊΝ: Εν {118 Υθᾶβοῃ νγθ ᾶῖθ Ὡπ8Ὁ]6 ἰο 5. ΒΟ 6 ἴο (10 

ορίπίοῃ οὗἉ (Ο΄φδοηῖιθ ({Π68. Ρ. 488) ἀπὰ Ζιναϊά (ΘΒ γΡ. θά «.) 
ἐἰαῦ Ἐμ6 ῬΊοὶ νγὰβ {6 ἔοστω οὐἱρίμα ΠΥ Ἰηϊοπάοά, ὈΡΌΓΤΝν ν ΔΙ οἢ 8 

ἔθ ροϊμθϊηρ; [μὲ πιυϑὲ Β6 δἀορίοά Βοΐα μθτο δπὰ ἰπ ομαρ. χχίν. 8, 
Δ μλ 8 οὗ ΧΡ] δμδίϊοη 88 ἃ Καὶ ; ἴῃ φομβθαιθῃςθ οὗ [Π6 βυ χ [80 
ὕννο σοπμβοηδηίβ Κορῆ ἀπά 7, απιοά ἴοβα {μοῖρ σον οἷ, δηα {π6 ΟἸοίῃ 
Ῥοέοσθ {μ686 ἔνγο γόνγθ]]688 Θομβοπμδηίβ, ἡΥΪοἢ 88 ἃ (ἀαὐίαγα! νγ88 
ΡΙΘΥΙΟΌΒΙΥ τυ θη ψ ἢ Ῥαίδομ, Ποῦ (αΚ68 ἃ απιοίζ. Τὴ οἱβδῦ 
(8868 ἰπάἀθρά {Π6 γοντοὶ, τ μῖοῃ μ88 Ὀθθη ἀγορί, ΓΘΆρρϑαυβ ἴῃ 8η 
ΘαΥ ον ρατὶ οὔ [Π6 ψογά, ἃ8 [Ὁ δχϑῃιρὶθ ὈΠΆΨΏ ἔτοπα ἼΒ Ωγ ἘΣ. 

χχ. ὅ, θαὺ 48 [Π6 ρΘΠΘΙΆΙ ἰανγβ οὗ ἱπβθχίοη ἂγθ πο ορροβϑά 1 [ἢ 
1ηβουθοη οὗ ἐπ6 Καπηϑίζ, αῃὰ {μοῦ ἃγθ οᾶβ68 ἱπ ὙΠ] ἢ 1Γ 18 80 
ἰηβοσιδά, 6.9. ἴῃ ΘΓ ἔτοπι ΓΤ 2 Κίμηρβ χ. 14, γὸ πϑοὰ ποί 

Βοβίταϊο το αβθατηθ ἐππαΐ 8 Καπιοίζ [88 θθθῃ ἰηἰγοάυσοά μοτὸ, δῃὰ 
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τπδῦ [Π6 Ραίδοἢ πάθον [6 Ὑοά [88 ββθὴ ΘΟηΒθα  ΠΕΪΥ οπαπροά 
πο ϑ'θρβοὶϊ, δοοοσαϊηρ' ἰο ἃ "7611 ζῶον τα]θ. ὙΉθτθ οδη 6 ΠῸ 
ἄουθδι {μὲ 9. Κὐπιολὶ μαά {8 Θχρί απδίϊοη οὔ ἐπι ροϊπείπρ ἴῃ "18 
το, συ θη βίαυεπρ Ότη {6 ΤΘΡΊΙ]ΔΤ ΤΌΓΠΙ Ὀρίτρ. (ον ὈΡ ΓΙ.) 

86. αἰετίθαϊοά {0 σἤδηρα οὗ {π6 Ῥαίδοῃ. ἀπάρθγ ἐπ6 Υοά Ἰηίο 
ΘορἘΟ] ἴο {π6 ἱπῆποποθ οὗ {π8 Ὁ] ῖπρ Ἑ απιθὶζ -πρρροποὶ ͵δ 

ἴμ6 δοοοῃμᾷ Δοοιδαίνο: ὑπίο ϑϑοίϊοηϑ ἀσοογαϊηρ ἰο {ἴι6 8δοπ8 07 Τιρυΐ, 
Θ΄ γβῆοτι, Κο]ιαΐδ, απα ταν, ἰ.6. Δοσογάϊηρ ἴο {π6 {πγβ8 σγϑαῖ 
ξλτΉ1Π1658 ἴηΐο ΨΏΙΟΙ (Π6 ἐγῖθο οὗ Τμονὶ πιὰ Ὀδθη ἔγοηι {6 ἱπηταθ- 
τη τα] αν! 464, ς΄, ἐμαρ. ν. 27, νἱ. 1.---Αἴον [η6 δηῃοιηοοιηθηΐ 
ἴπ ν. ὅ, ἀπά {8 ἔουθροίπρ' νβύβθθ, γγχ6 ὄεχρθοῦ ἃῃ δοοοπηὶ οὔ {16 
ἀἰβοσθπῦ βθοῦοηβ ἱπίο σι ῖο {π6 Τιονϊοβ ποτα αἰνιἀοά ; Βαΐ 

δορογαϊηρ ἴο {Π6 βιαἰθπιθηὶ ἴῃ υ. 234, τ οἷ ἔογπι8 πη ἰπίτοάποίίοη 
ἴο {π6 ΒΌΡΡΙ ΘΙ ΑΥΥ ΤΘΠΊΔΥ ΚΒ. πῃ νν. 24--- 82, {{Π|0 50η8 οὗὨἨ Τ,ανΐ 
ΔΓΘ ΠΟΥΘ τηθηιϊοηϑά ἤγδί δοοογάϊηρσ ἕο {Ποῖν (Δ ΠΟ θ᾿ -Ποῦβθβ, ἀπά 
ἴῃ ἔλοϊ ΟΠΪΥ βᾳοἢ οὔ [Π|6 ἔἈ Πο θ᾽ -Πο888 δγα παπηθά ἃ8. ρογίογηιοά 
ἴῃ8. σοῦ σοπποοίθα τ ἢ {Π6 βούνίοθ οὐ {π8 ποῦβα οὗ 6]οναῖ, 

{πὲ 18 ἐο 880 {Π6 24,000 πιοη!οποά ἴῃ γ. 4; [Π6 βίπρονβ, ἀοογ- 
ΚΘΟραΥ8, βουῦῖθοβ ἀπᾶ ἱπάροα ἀγα ποιϊςοά αἴδογνσατάβ. ΤῊ ὑννοπίγ- 
ἴσαν ὑπουβαπά δ]οπθ ἃγθ ἀββουϊ θά ἢθυθ, 88 γ7θ ΠΊΔΥ͂ 866 ἤτοτπι [6 
ἴλοῦ Ἐμὲ πιδηγ οὗ [Π6. πδπλθβ στη ΐοῖ ὁσσαγ ἴῃ {}η18 ραδβαρα ἅγθ π|6ῃ- 
Ποηθά ἀρδΐη ἴῃ οἰαρ. χχίν. 20---81, ψθθτ γα πᾶν ἃ ]18ὲ οὗ {Π6 
μιοδα8 οἵ ἐπ Βοιιβ68 οὗ ἔπϑο 1ωϑυ τθβ, ἀπᾶ ἱπ οπᾶρ. χχυΐ. 20---28, 
ψ ἢ θτΘ 1Π6 τηδπαρθιηθηὶ οὐ [16 ἐγβαϑα γα οὐ [86 ἤουβα οἵ Θοά, 
ὙΠΟ σγα8 οοτητηϊ θα ἰοὺ οογίαϊπ ἰηάίν!ἀπι418 διηοπρ ἔπθιω, 15 
ἰγθαϊθά οἵ, ψμθυθαβ τ πα ἰοία !}]}Υ ἀἸ  γθηΐ παπιθ8 ἴῃ 1[Π6 δοοουηΐ 
Οὗ [π᾿ ἔνγθπίγ -ἴγ οἶαββθ5 οὐ βίηρδγβ (οἴδρ. χχν. 1--- 81), οὗ 1π6 
ἀοουκοθροῖβ (Παρ. χχνΐ. 1---19), ἀπά οὗ 16 βουῖρεβ δά ᾿πᾶρσοβ 
(εμαρ. χχνί. 29--- 82). Α58 {πὸ ἐἈιποῦθ-πουβο8. οὗ 1η6 ρῥυίεϑὶβ 
οοἰποῖάθ τὴ! 16 ἐνσθηγ- ΟΣ Ο[48568 ἰπίο ψ Β]Οἢ [ΠΟΥ πϑτα αἰν!ἀοὰ 
(εδαρ. χχῖν. 1---19), 80 τηϑύ ψα σομποῖμἀθ “ἴμαῦ {Π6 ΤΑ οτθ᾽- 
Βουβο8 οὐ ἔμοβ 1,ονῖίθβ, ἢ οὐδὲ 1οΐ8 ἴῃ ἐπ ΒΑΘ ΠΙΔΠΠΘΙ 88 
[πον Ὀσβίμγθη 1ῃ8 ρυίθβίβ, οοἰ πο θα τε] [86 οἴαθβθβ, Υ͂6 δύθ 

ποῦ Ἰπίοσιηθά ἴῃ ἐπ ΒοοΙ οὔ ΟἸτοηίο]θβ ἱπίο ἤονν ΤΊΔΠΥ͂ οἶα5568 
[8686 Τμενῖτο8 ὑγοσα ἀἰνί θα ; Βαϊ 48 [Π6Υ οαβύ {Π6 1οΐβ ργθοΐβε!υ ἴῃ 
ἴδ 58 Π)6 ΠΊΔΠΠΟΙ ἃ8 {88 Ὀγἱοϑίβ, Ὑ76 ΤΗΔΥ͂ 586] Δ581η16 {παὶ {ΠΟΥ 
ῬΟΓΘ 450 αἰν! 46 ἀ ἰηἴο ὑνγθηΐυ- ΟῸ Ο]45565, Θβρθοία ΠΥ ἃ8 τγ8 ᾿θαΥΉ 
ἔτοπῃ γ. 35 {πδὶ [Π6 5ῃρογ8 8180 ἔοστηϑά ἐνγοπέυ- Ὁ γ οἰαβθο8. ὙΠ θη 
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οθορῆ 8 ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΥ͂ βαγ8 (Απῖ. 7, 14, 7) [δὲ Πανὶ ἀϊν!ἀοὰ {π686 
1μονίϊοβ ἱπίο ἐνθηῦγ-ἴοαΣ οἷα8868, Ὦθ οου ΔΙ Η]Υ οαίο 68 186 τηθ8π- 
ἴῃρ οὗ [πὸ δῃηποπποθπιθηΐ 'π οἢδρ. χσὶν. 81. [0 ν}}} ἐμογαΐοιθ 
ΒΘ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἴο Θχϑπιῖπ6 ἐἢ6 γοσθθ8 ὈΘΙΌΣΘ τ18 Ὁ [ἢ 6 ρᾷχροθο οἵ 
βθϑΐπρ' ἢ θίμ 6. ἔΠ6 ΓΘ ἀτθ ἔπθηῖς -Ὅαν ἐλ  Πογθ᾽ -ποιβοβ τηθπέϊοποά 
ἴῃ ἔμ6π|. [π σϑρὶ γίηρ ἴο {18 φαθβίίοη τ)79 8}}8}} σοσραγα οἰ8Ρ. 
χχῖν. 20---31, αἀπὰ χχνὶ. 20---28, 88 ὙΘΥῪ πιδηΥ οὗὨ [8 ΠΑΠΙ68 
ἢ οἢ ὀσσαγ ἴῃ ἔπ6 ραββᾶρα ὈΘίΌΓΘ ὰ8 ΔΓῸ τορϑαίθα (Π6γθ. 

γυ. 1---11. Θονολοη. ΤῊ ἔνο Ἰϑδάϊηρ Ὀγαποο8 οὗἩ (ὑϑσβμοι 
ΜΘ Γ6 Ζααάαηπ ἀπὰ ϑλίπιοί. Ὑ'΄. 8. ΤῊ ῥυϊποῖραὶ Ὀγαποῦ Ζααάαη 
Ὑγ88 ἢγβέ αἰν!ἀθὰ ἱπίο ἔσθ ἔδίμοσβ-μουβθθ, [πΠ6 μοδά οἹοἠέσί, 
Ζείλαπι, ἀπὰ «7οεῖ.---. 9. 1π 1Π6 Δ Ποτβ᾿ -Βοιιβα οὐ Γ,δαάδη ἔμοτα 
ὙγΟΓΘ αἰβο ἱποϊ πάρα ῆγθο 808 οἵ ϑ'μϊπιοὶ, ποῖ 1π6 ϑῃϊπιοὶ τπθη- 
εἰοποά ἴῃ υ. 7, ἡ Π.086 Β0Π8 ἃΓ6 ρίνϑῃ ἴῃ υ. 10, αῦ {πο86 οἵἉ Δποίβεῦ 
Β.πι6ὶ ὈοΙοηρίηρ ἴο μ6 Αμαν οὗ Τ,δλάδη. ὙΠ} ἰῃτθο αι μοῦθ- 
Βουβ68 οὗ ϑ μοὶ σοσο ϑλοίοην δ (Κ 611) οὐ ϑλοίοηιοίῃ, (Κ οἰ818), 
Οπλαξὶοὶ ἀπά Παγαη. ΤῊθ ποΐρ, 686 ἂτθ {π6 6845 οὔ 6 [ἈΠ 6γ8᾽- 
μοῦδβοβ οὗ 1,δδάδη,᾽" δίαίβθ τηοβί αἰ βυϊ ποῦ]γ, ὑπαὶ ποτ ὑγοσο ὃ χ ὃ 
[λυ μοῦ -πουβοβ θοϊοηρίηρ ἴο [μἀΔάδη.---Ὑ. 10. Νον ἢγβὲ ἀο νὸ 
σομη6 ἴο ἔπ6 ἐλ  μοτβ᾽ -ἤουβ68 οὐ [ῃ6 Θῃἱπιοῖ, σἢο 18 τηϑη!οποά ἱπ 
ν. 7 ὉΥ [8 8146 οὗ [ζαδάδῃ. ΤΉΘΓΘ τγογθ [Ὦγθ6 λ Πποτβ᾽- Ποῦ 868 "6- 
Ἰομρίπρ᾽ ἴο πἴπι ; [8686 ΠοιΒ68 769 Το πάἀθα ὈΥ ἔΟΌΓ 8015, ὕοολαίῇ, 
Ζίπα, οὐ Ζῖίσα (ν. 11), ϑδιιδῦ ἀπ Βονίαδ, {16 1α8ὲ ὕνγο ἑουτηίπρ' 
ὁη6 ζαἰλιογ᾽8-Ἰοιιδ6 απὰ ὁπ οἤὲοίαϊ οἷαθ86 (ςἶαρ. χχὶν. 8, 2 ΟἿ, 
ΧΥΪΙ. 14) οπ δοοουπί οὗ [86 ῥϑυςοΥ οὗὨ {πμδὶγ παπηθογ8.----ΤἼι8 
Οὐοσββου δά πίμϑ λυ μ γ8᾽ -οιι868, βὶχ οὐ ἔπθπὶ 1ῃ6 ἔλιμοΥ8᾽-ἤοι868 

οὗ 1μαδάδῃ δῃά ἔμγθο [μ6 ἐλ ουβ᾽ -μοῦβ68 οὗ βῃϊηηοὶ. 
γν. 12- 20. Κολαιϑι.---Ψ. 12. ΤμΘ ἴον Ιοαλπρ Ὀγάποβο8 οὗ 

ομαί ἃγθ ρίνθῃ 'π ῥγθοίβο υ [Π|6 β81ὴ6 ὙγᾺῪ ἴπ οἤδρ. ν. 28, νἱ. 8; 
Ἐκ. νὶ. 18, ἄς.---τν. 18. ΟΥ̓ [16 Βοπ8 οὗ 4πιγαπι, ΑἌΓΟΙ 18 ποῖ 
Τϑοκοηθά μογθ, 705 ἦθ τσαϑ 86ὲ αραγὲ, ο σοπιϑθολαΐθ ἢμἶπι αϑ πιοδί οἷν 
(π λοῖν ὁ λοῖδο8, ἃ. ἴϑττι πυΒΙ οἷ 18 πο ΓῸ ἶ56 ἀρρ] θα ἴο Αδτοπ); 
ἦς απὰ ἢΐβ 8οη8 7ο᾽ δυὸ» ({πᾶὺ {ΠΟΥ πιῖριῦ ἀἰβομαγρθ {86 Ῥυ θῇ 
ἀπε168) ἐο δόρυ ἀΐηι απα ἰο δῖ688 ᾿ϊδ παηιθ; (8 ἀπέγ, Βονγουθὴ 
γγ88 ποῦ οοηβηθά [0 {ποτὰ, θαΐ ὈοΘ]οηρθά ἰο {π6 οὔθ ν 1μοΥ]068 αἰ80) 
θθαΐ. χ. 8. Δαγοπ᾿ Β 808 ἔογπὶ [88 Βυθ]οοῖ οὗ οἢδρ. χχν. 1---19. 
--ὟΔΥῇ. 14. Ηδποθ ΟὨΪΥ͂ βαςῖ οὗἉ {π6 ἀθβοοῃπἀδπίβ οὗἩ Απηγδπιὶ 819 
ποίοοα ἢοῖ8, ἃ8 Ὀθ]οπροά ἰο {8Π8 1ἴποὸ οὗἉ ͵ 8 δοῃ Μοβθβ, [Ὁ 22,086 
εἶθ πιαῃ ὁ αοα (ΠΏ οαϊ, χχχῖ, 1 δῃὰ οἰβθυθγθ) :ὲθ 808 ανὸ 
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παηιοά ασοογἀΐηρ ἐο {δι6 ἐτὶδό οΥὙ 1, εὐἱ, ΤἸᾺΘΥ στ ΓΘ τθοκοηθα διοπρ' 
186 1μονῖο8 ΚΘ ΠΟΓΘΗ͂Υ ἀπα ἀ14 ποί Ρεϊοπρ ἰο ἐμδὲ ρογίίοῃ οὗ 1μονὶ 
ἴο πίοι ἔπ6 ῥτίθβοὶυ ἀπίῖ68 τγογὸ δϑδῖστιοά.---. 1ὅ. ΤῊ δἰτιἢ οὗ 
Θεγελοηι ἰβ ναθπεοπϑά ἴῃ Εἰχ. ἰϊ. 22 : Οἰδγϑῆοηι δὰ ΕἸ θσθν' ἀτθ 
βρόΚβϑη οὗ Εἰχ. χυἹἹ, 8 86η.---΄. 16. ϑοη8 (ΑἸ ΠΟ ΡΝ ὉΠΙΥ ὁπ6 πᾶπιθ 
[Ό]]ονν8), ϑἠϑδιιοὶ {δι λϑαα ; ἔτοτα 16 τϑιμδυῖ πιδάθ ἴῃ ν. 17 γγϑ πλαῦ 
ΘΟποπἀ6 ταὶ Οοσβθομι μδά Οἵ 80π8, Ὀαΐ (Β6Υ στο τῸ γσϑοκοπράᾶ 
88 ραγΐ οἵἉἨ {Π6 Δ. μοτθ᾿ -ἤοσβα οὗ Οϑυβμοι, δηὰ ἐπογθίοσθ ἃγθ ποῖ 
παπηθά.---Υ͂, 17. ΕἸ] ΘΖον ΒΔ οὨ]Υ οη 6 8οη, Πδοπαδίαδ, τ Ποβο δε γθ᾽- 
᾿οῦβθ ἱποϊα θα υϑρν πιαπψ. ΤῊπΒ [π6 ἀθβοθπάδηξβ οὐ Απιγαπι, 
ὙΠῸ τ 6 ποῦ ῥσίϑβίθ, οοηβίβιθα οἵ ἔντο ἐδίμοσθ᾿ -μοῦβ68 : Κ'Βθθιοὶ 
δῃ ἘΘοΒΑΡΙ4ῃ.---. 18. ΤῊ βοῃβ οὗ 7σλαν [οσπιθά οπθ [α μοτθ᾽- 
ἰοῦβο ϑλείοπιϊ (ΒΒΘΙοιποῖι, ομαρ. χχῖν. 22). Υ.. 19. Ολεῦνοπ 
οοῃϑίϑεοα οὗὨ ἔθου Σ ΤΑ ΒοΥθ᾽ -πουδβοβ, {Π6 Πα Π168 οὗἩἨ τ ΠΙΟὮ σου ἀραῖῃ 
ἰπ [μ6 βαῖλθ ογάθι δ σμαρ. χχῖν. 29.---. 20. ὕυξεϊοῖ οοπίαϊηοά 
ἵπο ΤΆ Πογβ᾽ -μοῦδοβ, νυ ἴθ} ἀγΘ τηϑπιϊοηθα ἀρδὶῃ ᾿π {{|0 8810 ὙΓΑΥ͂ 
δὲ οᾶρ. χχῖν. 24 β6.. Τμπ8 Κομαίΐ νγὰΒ 80 ὑπὸ ΟΠ ον οὗ 
πίηθ Του] εἶςα] {Δ ΠοΥϑ᾿-μου865, 6 81498 {π6 ρυϊθϑίβ, ἀπὰ {Π|θ856 ὩΪΏΘ 
(4 ροΐῃξ νγοσίμυ οὗἁἨ αὐξθῃ!οη}) τ πιθῃ οηθα ἀραίη ὈΥ [86 88Π16 
ὨΔΠΊΘΒ ἂἃΐ σΠΔρ. χχὶν. 20---25. 

γν. 21---28. Μογανί. ΤῊ6 ἔτο βοπ8 “αοϊιδ δὰ Μιιβῆΐ ἃγθ 
ἀρεου θα ἴῃ ομαρ. νἱ. 4, Εἰχ. νἱ. 19, ἀπὰ Ναμῃ. ἢϊ, 88, 88 [6 
ἵνο Ἰοδάϊηρ Ὀγαποἢ 68 οὗ Μογασί. Βα ἴῃ οἤδρ. Χχχῖν. 26 864. γγὸ 
βη {π6 πᾶτηδβ οὗ [Π6 8015 οὗἉ .ααξίαῆ, ἐϊι6 ϑοη 97 Μονανὶ, ἃ {πϊτά 
Ιοδάϊΐησ Ὀγδηο 80 πγογθ [6 ἔθαπάθυβ οὐ {πγθθ ἐἈ Ποσβ᾽ -μ 868, 
δλολαπι, Ζαξζιι», ἀπὰ 71ὁγῖ, Αοοογάϊηρ [0 411 ἐπαὶ ργθοθάβθβ τγϑ 
ΔῈ 8.864 ἴῃ δβϑυταΐηρ (Πὺ [Π6ΥΘ 15 ἃ ρουδοῦ ΒΑΥΤΉΟΠΥ͂ ϑύνγθθῃ 
{μα 118ὲ οὗ Μογανῖ᾽8 ἀθβοθηἀδηΐβ σίνϑῃ ἢ6 ΓΘ δηᾶ {πὲ οοπίαἰ θα ἱπ 
εἶδαρ. χχῖν. 36 --81, δπὰ οδὴ {πϑγοίοτθ ϑηϊοσίαίπ πὸ ἀουδὺ [Παὲ 
δαιλζίδῃι δπὰ ἢἷ8 ΤΠΣΘΘ 8018 ΘΓ ΟΥΡΊΠΑΠ]Υ πηθηθοποά ἴῃ 186 [18 
βαίογο 8. Α8 ἴνγο 80η8 ΟὨΪΥ, ΜΔΟΒ] ἀπὰ Μυβμῖ, ἃγθ ποι οθα ἴῃ 
Οἴδον ρϑβᾶρθϑ, τ78 68 ΘΑΒΙΪΥ ΘΧΡ] απ ποὺ {86 {ΠΣ ΠΆΤΩΘ σδιῃθ 
ἴο Ὀ6 οτηϊξίοα Πογθ, Ὑγ}}1}180 ΤΠΘΓΘ 18 ἼΟῸ ὙΓΑΥ͂ 'π ὙΠ Οἢ τγο σου] 6χ- 
Ρἰαΐπ ἃ βιρββοαυθηΐ δηἋ δΥΡΙΤΆΤΥ ἱπίοροϊδίοπ οὗ ἔπθ πᾶπιθ.---- 
Υ. 22. Ἐ]οαΖαν μα πο 8018 ; δ8Β ἀΔΌΡὨΓΟΥΒ ὙΕΙΘ τηδυτϊθά ἴο [Π6 
8008 ΟΥ̓́ΚΊΒΗ, ἐλοὶν" δνοίξγ θη, 1.6.) Ἐμοἷρ Ὀ]οοά γτοϊδέϊοηϑ, δοοογαϊπρ' 
ἴο {86 Ἰὰνσ (Νπ. χχχνυὶ. 6---9). Αὐδὰ [πο η ̓ιδά 8018 ; {ἘΘΥ͂ 8.6 
ποῖ πϑτηθα ποτα, Βαϊ γα ποι θα ἰῃ ομδρ. χχὶν. 29 : “' ἐδδ 80η8 οΥ 
Κιρὰ «εναληιοοῖ,"---Υ. 28. ΤῊ βοηβ οὗ Μυβῃϊ ἂΐθ αἶβο παιηβὰ ἴῃ 
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οἤδΡ. χχίν, 80. [π 1086} 10 18 ποῖ βίσδηρο, {πᾶ {ποτ 8ῃου]ὰ ὕ8 
ΔΠΟΙΠΟΡ ΜδΟΝ]ΐ ἀπο {μ6πὶ, ἕο 1ῃ6 βαἴηθ πᾶΠΊ68 ΟΟΟῸΡ ἴῃ ΟἾμοΓ 
᾿πϑίδ πΠοθΒ διμοηρ Το δίίοηβ; δυδ [Ὁ 18 Βίγδηρθ ἐμαὶ {π6 ὑπο 
πϑῖη68 Μυβηὶ ἀπά Μδο] [Ό]Π]ονν οἰ ΟΒΘΙ Υ [86 ὁπ ροπ ἔμ οἴμοῦ, 

Δα 1ξ ΤΙΔΥ͂ ΓΘΆΒΟΠΑΒΙΥ Ὀ6 οοπ]θοίαγοα ἐπὰξ ΜΑΟΉΪΙ τγᾶ8 ρ]δοϑά ἱπ 
116 ἰοχῦ ὈΥ τηϊδβίαϊκο, δῃὰ (Πδὲ {818 Θυτοῦ θα ἴο {Π6 δ ἀϊἴοη οὔ Π8 
6. ἐΐγόθ, ΜΙ] Οἢ νγα ἀο ποῦ πᾶ ἱπ οδρ. χχὶν. 806. [1 μοη 
γγ)6 ἀΒβΌπι6 ἐμαὖῦ ΜΆΓΟΝ] ννὰ8 ποῦ οὐἱρί πα! γ ἴῃ {86 ἰοχί, [π6 164- 
ἱπρ' Ὀγάποὶι οὗ Μογασὶ δοπβίϑίθα οὐ βἰχ ἔδί μουβ᾽ -ἤοῦβ65 : ϑλολαπι, 

Ζαΐζκιιν», 1», Κιο]-ὐὐναϊηιοοῖ, Εάον, “ογοπιοίθ. Τῆυ8 ΘΒ τα 

νὰ8 {Π6 ΤὈσΠάοΥ οὗὨ 5, χῖυ- Πῖπ 6 ΤἈ Ποσβ᾽ -μοιιβθβ, Κόομδίῃ οὐ πίπο, 
Μογαιὶ οὗ βὶχ, ἴῃ 8}} ἐισοπέν- οι». 

ες ἣν, 24---82. διρρίφνηδηίανι νοπιαγδ.----, 24, Τῆ 686 (186 ροῖ- 
8018 180 ΠΑ Π1641) αγὉ ἐἦι6 80η|8 Ο 1],οὐἱ ασοογη ἰο ἐπεὶν γαϊλιον8᾽- 
ἤοιι868, ἐδο ποαά8 ὁ ἐλ [αἰ)ιθν8᾽ -ἰιοιιδ66 ἀασοογαϊπα α8 ἐδόν τοθγ6 πιηι- 
δεγοά (Ναι. 1. 21 βα4ᾳ.; ἔχ. χχχ. 14), ἐπ α [ἰδὲ ὁ} ἐδιδῖν' γιαπιθ8 
(Νααι. :. 18, ομδρ. 11]. 48) αοοογαϊΐηρ ἰο ἐιοῖγ" ἔδα(8, ρογγογπιῖης ἰζέ 
τοογῖς (πϑσο τον» 858. ἴῃ 2 Ομιγ. χχίν. 12, χχχίν. 10, 18, 

ἘΖτα 11}. 9, Νϑῆϑαι. 11. 16 (οἷ, 2 ΟἸν. χὶ. 1), 18 παγά]γ ἃ Κη ρστι αγ, 
Βαϊ Δ ποίμπος τηοάθ οἵ ττϊπρ {μ6 ογα ϊπατῪ Ῥ] ταὶ το)», τγμΐοῖ 

οὐσαγβ ὈΥ {Π|6 546 οὗ τηρὴν ἱπ 2 ΟἸιν. χχῖν. 18 (οἴ. 12), χχσίν. 

17 (οἴ. 10), Νοιιθηι. χὶ. 12, χἱἱ. 10, δπὰ δον ἀΘΠΕ Ὺ [88 [Π6 5ᾶπιθ 
βἰψηϊβοαίοη) ,ο» ἐδ ϑο»υΐοθ 97 {λ6 ἔοιι86 977 .ελουαῖι, ζοπι ([πο88 
ΜΝ ἢ Ὑ6Γ6) ἐϊσοπέψ γθαγ8 οἷά απὰ ὠριυαγάβ. Ασοογαϊηρ' το {818 {π6 
1μονίϊαϑ ΠΟ ὙΥΘΓΘ ὑυγθη τ Ὑ68γ8 Ο]4 Ὑγ6γΘ ἴο (86 {Π6]Ὁ Β|ι8γδ οἵ 
116 ἀυῦ68, ΠΘΥΘα8 ἴδ τγὰ8 βίαίθα δἱ υ. 8, [Πδὲ {6 1μανὶξθβ ὑγΌγῸ 

πυιθογοά οὔ [Ὸγ βουνίοθ ἔγοπι {μοὶν ὉΠ] Γ 60} γοᾶσ. ΤῸ σϑοοηοὶ!θ 
18ι688 βῥαἰοιηθηίβ, Αὐηιολιὶ ἃ πα βοῖπα οὗ {Ππ6 ϑδυ ον ΟἸ ΓΙ βίϊαιι δχρο- 
βἰἴογ8 (6.9.) «7. ΗΗ. Μϊολαοῖδ8) ἀββαιαθα ἐμαὶ Τλαν!ἀ ἤγβὲ ἰοοκ {6 
φΘη888 δοοογάϊηρ ἰο {Π|Ὸ αν (Ν απ. ἷν. 8, 28, 80) ἱποϊπάϊηρ ΟὨ]Υ 
ΒΌΘΝ 88 ὙΕΓΟ {ΠΣ γϑαγϑ οὗ ἀἂρθ, δα ἐπαὶ θη μ6 ρογοθῖνϑα {μὲ 
ον η ἴπιο88 0 ὙΥΘΓΘ ΟΠ]Υ͂ ΕὐΥΘΠΤΥ ὙΘ 878 0] γγογα 86 ἴο ροσξοστα 
[16 ἀυιεῖεβ οὗ ἐμ6 βαποίπδγυ, Ὑ μΐ ἢ ὑσοῦθ ΘοηΒι ἀογΆθ]ν Πρ ίοποά 
πον {Ππᾶὐ ἰδ νγαβ ΠῸ ΙΟΠρΘΡ τηονθα]6, μ6 ἱποϊαἀθά ἴπ {Π6 βοοοπά 
σΘη8.18, ὙΠ] Οἢ. γγ88 ἴα Κοη, δοοογάϊηρ ἴο ν. 237, ἰοτναγβ {Π6 οἷο56 οὗ 
18. 18, 411 1πο86 ΠΟ ὙΘ.6 ὈγΘΠΓΥ γοαγβ οὗ ἃἂρθ. ΥΥ 6 οδπμοῖ 
ΒΡ βουῖθ6 το {18 ορὶπίοη. ΕῸγ (1) π6 οϑῆβαβ οὗ {Π6 1,δν 68 οὗ 
ΤΟΪΓΕΥ γϑατβ οὗ ἂρ σάν 8,000 (ν. 8); {686 8ὅ8,000 ποτὸ 
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Δρροϊηΐθα δηᾷ Ὧο προσ: ἴδ 18 ποννθογα βίαϊθά ἐπαὶ ἐμ ἷβ πάπα θα 
ἀἸὰ ποὺ βαίῆοο, ον τ[μδὲ {π6 ἀυταηρθιηθηίβ ἑοαπά θα προπ ἰδ (νυν. 4, 
ὅ) σσοῦθ ποὺ Ῥβυ ΔΗ ΠΥ τηδἰπίαϊπϑά ; (2) 186 ἰβέοτίαῃ βῆονγβ 
Οἰθαυν Θπουρὶ, {πᾶὺ ἢ ἰ8 ἀροαξ ἴο πη} ἃ βίδίοθπιθιξ ἤθῦθ π ΐ ἢ 
αἰΒδῚβ ἔγοτη [Π6 δοοουπὶ ἢ [δὰ ργθνί οι! Υ ρίνθη, ἔῸΣ 'π ν. 2ὅ 
864. Π6 ΤλΘηΠΟῚ8 [π6 ΥϑΆβοη ὙΠΥ Πᾶνα νγᾶ8 ἱπἀπςοοά ἰο ἀδρατέ 
ἔγοτῃ [8 ἀποϊοπέ 16 σ8] ργαβοσρεϊοι νΙ γϑίδγαεποθ ἴο [ῃ8 πατηθοῖ- 
ἵπρ' οὗ ἐμοβθ ψῇο γθγθ ᾶθονθ ἐμ] ΓΕ γεδ18 οἵ ἀρθ, πὰ ἴῃ ν. 27 ἢ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ροΐπίβ οαὐΐ {Π6 δουγοθ ἔγοπι ΜΒ ΟΝ 116 ἀογῖνϑα (8 1δ8ὲ 
δοοοιηί. Ηθηοθ [Π6 αἰἰθιηρίβ ἴο Ὀτίηρ [Π6 ὑνγο ἱπίο ΒΔΓΙΩΟΗΥ͂ 
σαππηοῖ Ὀ6 βπδίαϊηθα, ἴον [86 δνϊἀθηῦ ἱηἰθμίϊοπ οὗ [9 ΔΈΟΣ Ὑγ88 
ἴο σογητηπηΐϊοαίθ ἔννὸ αἰ δγθηῦ ἀοοομηΐβ, δοοογαΐηρσ ἴο 1Π16 ὁῃ6 οὗἁ 
τΒ ἢ 1μ6 1μονἰξεβ ἴῃ Παν 8 {{π|6 σοῖο παι θογθα ἔγοπι {πεῖν 
νου ἢ γϑαγ, ψ 1151 δοοογάϊπρ ἰο 6116 οἴμοῦ αν! Πδα δἰ γθϑα 
ἱηιτοάασθα {π6 ρ]4η, Ὑ}16}} νγα8 Βα ΒΘ ΘΒ ΠΟΥ [Ὁ] οϑά (2 ΟἸιν. 
ΧΧΧΙ. 17 ; ΕἰΖγὰ 1Ϊ, 8), οἵ ἀρροϊπείηρ (Π6 1μον 68 (ο ἐμοῖν ἀΠ168 δὲ 
Π6Ὶ ἐννθη θὲ γοᾶτ.---Ὗ. 2ὅ 864. Φοθονδη λὰ8 σίυθη γνοδί ἰο ἠΐδ - 
»εορῖφ, 8ο {μα [ΠΟΥ πο Ἰοῃρον πϑοᾶὰ ἴο ψϑπάδγ ἔτοπι 009 ρΪδοθ ἴο 
ἃποίμον ΜΠ ἢ {Π6 ἀνν ] πρ' ρίαοο οὗ “6ῇῃοναῖι (ομδρ. χνἱ], δ), ἀπά 
1.6 σομβθαιθποθ οὗ [18 18, ὑπαὶ ὧδ ἀιυοῖ8 ἐπι 7ογιιδαΐθηι 707 θυθν, 
απᾶ ἐλ6 Ζωουΐϊίο8 αἶϑδο ἔαυθ πὸ ἰοπρὸν ἰο σαγνν ἐδ6 αισοϊϊἧπρ ἀπά αἰ 
ἰ(8 υϑϑ86ῖ8 {07 {06 βογυΐοθ ἐλογοοῦ (Ν ατα. 11. 7, 8 ; δῃὰ ἱν. 4-- 
88); γγθ ΠΥ ΘΆΒ1]Υ ΒΌΡΡΙΥ ἴΠ6 σοπο]αβίοη δὲ ψὨΐο ἢ [Π686 τογ8 
οὗ Ῥανία ροϊπί, νίΖ. βίπεθ {πμ6 μαγὰ Ἰδιθοὺν 15 δὲ δ δπᾶ, {ῃο50 
ὙΠῸ ἀγΘ ὑνγαπυ γ8 878 0]Ἁ ΠΊΔΥ [Ά 6 ραγί ἴῃ [Π6 βοσνῖίςβ. ΝῸ ἰοπ- 
96» ἐο σανγῳ; οἴ. 2 ΟἾγ, ν. 11, χχχν. 18.--ν. 27. Νοι αοοογάϊης 
ἰο {}ι6 ἰαδὲ σογιπιαπι8 οΥ 7])αυϊά (ὦ. ΗΠ. Μιολαοῖῖ5), αὶ ἐπὶ ἐλ6 ἰα8ὲ 
πιθηιογίαῖβ ὁ Παυϊά, ἴῃ νΥὨΪοἢ {που 6 15. ἃ σϑίθυθ ποθ ἰο ἃ ρογίοη οὗ 
βοηθ [ηἰβίοσί ἃ] ὙγοῦΪς, 88 ομαρ. χχῖχ. 29 οἰθαυῦ βῆονγβ. ΣΩΣΤ 
ΒΟ» αγ96 ἔι6 πιρριϑον" (1.6.7) [Β8 ῬΘΥΒΟΠ8 ΠΌΤ ΘΓ64) ὁ ἐΐ6 8οπ8 οὗ 
Τὶ ὕροπι ἐΠιοῖν ἐισοη οι, ψοαν.----, 28. Εν ἰλοῖν ροβὲ τσα8 (πο 
ἰοησου [0 ΟΑΥΡΥ ἴΠ6 ἀπο] πρ ρ]αοθ ἀπά 118 βδογθᾶ γεββαβ8, 0) ὃν 
{6 οἷά6 ο ΑΙαγοη.--- ΓΥΥΝΥΤῚ ὧν Οὐ {6 βογθοοιινίδ. ὡοὺ, 
[18 ἰαπιφρᾶ οὗ Ἰπάϊτθου σοππβοίίοη ἴμεν [6 σοηβέγαςε βίδα, ῬΞ οἡ 
ἴπθ οἵ βοῦ βαπά 2 ΟἾγ. χχχ. 19).-ΥΑὶ. 29. [Γηβίοδά οὔ {9 ργβροβῖ- 
ἴοῃ αἱ νγϑ βπά ἰαπιθᾶ ἴῃ [Π6 δα υβθαιὸπὲ ρογίομ οὗ {π6 παγγαίῖνθ. 
Απά οὔθ» αἷϊ {Π|6 πιθαδιινε8 ἀπά 8.268, Μ Ἀϊο τ γ Κορὺ ΟΥ̓ [86 
Ἰμονῖτθ8 ; 19 τη68] ἀπά ο] ἀπά πῖμϑ μιᾷ 4]] ἰο Ὀ6 οἴδγϑαά ἴῃ δϑσ- 

[αἷῃ ἀοβηϊία αυδη 68 ἴῃ οοπηθοίίοπ πεῖ τπ6 Ὀαγηῦ οἴουϊηυϑ 
ΤΟΙ, Π. υ 
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(οἴ, ἔχ. χχίχ. 40).--. 80. 70 ἐμαπᾷ ἀπά ἐο ρναΐϑ6; ἔδοτε ἴβ8 πὸ 
τηἰπρ το βῆονν (μαὲ {πθ80 ποσὰβ σχοίδϑν ἰο {86 4000 1,ονῖῖοβ, σθυ 
ὝΕΥΘ βθὺ Ἀρασί ἴο ργαΐβο ψϑβουδὴ Ὑ1 1} ̓Πδιγαπιθη 8, ΠΟΥ ο8Π ἰὲ ὉΘ 
Ῥτονθά ὈΥ ἃ τϑίδζθποθ ἴο ομδρ. χχυ. 8, ὑγβθῦο [Π6 νγοσάβ ἃγθ υβοὰ 
ἴ ἃ ἀἰβογθηΐ σοπποσίοθ. Τὴ 24,000 1,ονῖτο8 νν1}}} ἀββαγθα]Υ ποι 
Βανο ἀἰθοβαγροά ὑποὶγ ἀαίῖο8 Π|κὸ ἀπηι βουνδηΐβ 'π [Π6 βαποίθατγ, 
--ν. 81. 9 νοίοσθ πὸ Τηβηπεῖνο, νγμΐο ἴδ οΙο μοὶ Υ φοπποοίοὰ 
ὙΠ} {Π6 ΠΟ] ]ονίηρ; βαϊβίαηεϊνο : απα 70» ἐλ τολοῖθ οΥ ἐδι6 8αονὶβ- 
εἷπρ ὁ διυρπέ ογενίησϑ.---- ἢν τὴ 6 πωπιδον (2 ὅϑδιη. 3. 15); ἐδ.) 
Δοσογ ηρ ἴο {Π6 ΠΌΠΟΙ ἀρροϊπίοά ἴῃ ἔδθ Ἰᾶνγ σοποθγηΐηρ [80 
(ϑϑεῖναὶβ (Ν πι. χχνἹ].). Οοπεϊπμαϊῳ ; [18 4068 ποῖ γϑῖδϑυ' ἴο (86 
νογὰ πιϑηραὲ τ ΙΟἢ ᾿πηπη ἀἸ ἴΟΙ Ὁ ̓γθοθάθϑ ἰδ, θὰ  ἰο {πΠ6 διινπέ- 
οὔδονίπσε 70» ζολουαῖ, πῇ οι σσογο σοπέϊπμαϊ, Ὀθοαιβο ἸΠΘῪ Πα ἰὸ 
Β6 Δἰνγαγβ οἤδσθα ἀραΐη σῇ {Π6 δρροϊπίθα ἄδγβ σϑίῃθ τοπηά, 
φοραο ΝΌμι. χα. 6, ὥο., “'α σοπέϊηιιαϊ δωγπὲ οδονῖηρ.᾽"-- 
Υ. 82. ὙΠ} τη ποτὰ γοῦν ἔθ δοηϑεσιοϊοῃ 18 Ὁ] ογθα ἀπά ἃ 

ΠΟΥ, ΘΟΙΩ ΘΠ ΘΘΙηθηΐ τη 46, [ὉΣ Ὁ’ ῸΓ δυ ἰπ ν. 80 [Π|6 τϑραΐαῦ 

οΥου σου] σϑαυΐτθ δ ΟΥ̓ ὙΩ- 4.8 ἃ σοποϊ αδίοπ, ἔπ} σγβο]Ὲ 
: ττςς 

οὗ {π6 βουύνίοβ οὗἩ (ῃ6 1,ϑνίϊ88 18 ὈΣΙΘΗ͂Υ ἀοβου θὰ ἰπ [μ6 ν6}}- 
Κηοσσῃ πογάβ ἤτοι ΝΠ. συ], 8 864. : ἀηὰ 80 9}αϊϊ ἐξόν ἔδορ ἐδέ 
οἤαναο οΥ {δ 6 ἑαδονπαοῖς (Ν μα. χυῖϊ, 4 ; 10 [Ο]ονγθά ἃ8. ἃ στηδί(ον 
οὗ οΘουγβα {πὲ {1Π|8 Ιᾶὺγ 4180 χϑίδσσϑα ἰο 1886 ἰθιαρὶθ ἀθουὺΐ το ὃθ 
Ῥ»υ 1}, το τγα8 ἴο (8 Κ6 ἔμ6 ρἷδοθ οὗ ἐπ ἰββθϑγῃβο!θ) απ ἐδ 
οἱιανσθ 97 ἐ6 λοῖν ρίαοο ΩΝ ΌτΩ. ΧΡῊ]. δ), απὰ ἐ,6 οἤαγοο ΟἹ ἐἶι6 8οη8 
9} Αἀγοη (εἴ, Νμ. χν}. 8, “ΚΞ {ΠΟΥ 5.41} Κϑθρ Π}}7] σπᾶτρθ ἢ). 

(Ὁ) Ομαρ. χχίν. 1---19. ΤΆ ἐιυεπέν- οι» ργἱθδέϊν οἰα8568.---Ὗ. 
1. Τῇιο Ὀυϊοῦ ὀχργϑββίοῃ, “ ἀπά ασσογαϊηρ ἰο {6 8οη8 οὗ Α΄αγοη ἐλεὶν 
οἴα8868," 18 ῬΟΥΙΘΟΕΙΥ 1η|6}}1 010 ]6 15 γγα δοπαραγο 16 τ Ὲ ομδρ. χχιϊ. 
Ὁ. ὙΠι6 ἔουγ 8οη8 οὐ Ααγοπ; 866 ομᾶρ. υ. 29 ; Εἰχ. υἱ, 28.---Ὁ. 
2, Οοιηραγα [,6γ. χ. 1 864. δὰ Ναπι. [ἢ 4, ἴῃ ψΒῖ ἢ το βπὰ 
αἰπηοβί Θσϑοῦγ {Π6 88 Π16 ὙΌΣ 8 88 ἴῃ [ῃ6 γϑῦδθ θοίογα π18.---Ὗ,, 8, 
«πὰ αἰϊδἐνἰδιιοα ἐλόηι, οἴ. οαρ. χχὶ!. 6. ΟἹ “ ΑἸ τη ]6 κ θ6α ΑΡἰ- 
186 (γ. 6) οὗ [Π9 1ἰπ6 οὗ ΠΠδτηαν ὈΥ {Π6 ἐτδθ οὗ Ζδάοκ οὗ {16 
πὸ οὗ Ἐ]δθαζαν ἢ Θοταρᾶτθ οΒαρΡ. χυὶ, 16. Αοοογάϊπρ ἰο ἐλεὶν 
οὔοίαὶ οἴαθ808 (ομᾶρ. χχὶϊ. 11) ἐπ ἐλοὺν 86» υἱοο.----, 4. οτε 
πη θΡΟιι8 εὐ, τοραγτὰ ἐο ἐδ ]ιθα(8 Ὁ ἐἶ!6 πιθη, ἴ,6..) ποῦ τ] τ- 
βατὰ ἰο 188 πυπιθοῦ οὗἉ τηθη᾿Β ἢθϑ48 (866 ομδρ. «ει, 8) θὰ ν1} 
τορατὰ 9 τμ6 ἰοδάθεβ οὔ [16 θη θα ἀἰϊνι θά ἱπίο ἐμ μετθ- 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΧιν. ὅ, 6. ὃ 807 

Βόιβ68 (566 οῃβδρ. χχνῖΐ. 12 86η.). 5611 186 ἕλος ἐμαὶ {Πθγ8 νγᾶβ ἃ 
Ἰαῦρα ΠΌΤΩΙ οἵ ἔα 6.8 -ποῦβ68 διά οὐ {πεῖν ἢθδβ οὐ ργοβδι ἀθηϊβ 
γγ88 πὸ ἄστει οδιιϑοά ὈΥ [86 ΘΧΟΘΒ8 ἴῃ [868 ΠΠΊΡΟΓ οὗ ρΥΐθδίϑ θθ]οπρ- 
ἱπρ' ἴο Π6 ἔλθη γ οὗ Ε]Θαζαγ. Απά (Πανὶ, Ζϑάοκ, ἀπά Αἱ πηθὶθ Κ) 
αἰὐυτάφα ἐπι: ὅον ἐδ 8ογι8 ὁ} ΕἰἸθαζαν᾽58 λθαάϑ ὁ} ζαἰ]ιον8᾽ -ἤοιι868 δὲ:δ- 
ἐθόγι, απο ζον» ἐὖι6 50η.8 οΥ Πλαηιαν᾽β (λθαἋ8) ὁ" ζαὐλιονϑ᾽ -ἤοιιδο6 εἰσ. 
Υ͂. δ. Τῆδ66 υοἱἐῇ, ἐξοδϑθ ; ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἴῃ Βα ἢ ἃ τηϑηπον ἐμαΐ Ε]Θα ΖΑΒ 
δἰ χύθθῃ ἐλ μοτβ ΠΟ δΒ65 Κορ ὈΥ ἐμθπηβοῖνϑϑ ἀπά Πα πιατ᾿β (ἢ γ᾽ - 
μουβθ8 ὈΥῪ {δμοηιβοῖνθθ, δηὰ ὑμαὶ {π6π {ΠΟῪ ἀτθνν (Π6 [οἱβ δἰξϑγ. 
ὨΔΙΘΙΥ δοσογαϊηρ ἴο (Π6 γα]θ ἀθβουθϑα ἰἱπ ν. 6. Τῇ Ἰοἱβ γγϑὺθ 
ἄταν ὈΥ (Π9 ΑΓ ογβ᾿-πουβθ8 οὔ ἰῃ6 ἔνγο, Βαοαῦβϑθ ἔοι ἘΪπ|θ 
ἱπητθηλουίαὶ [Π6γ0 μα Ὀθθη ἴῃ ὈΟ᾿Ν ἔλπλ 1168 λον ρνΐηοοβ (18. χΠ . 
28, Θαυϊνα!επῦ ἰο ““1Π9 Ῥχΐῃοθϑ οὗ {Π6 ρυίοβίβ," 2 ΟἸ"ν, χσχχυΐ. 14 
«ἢ 96ἐ. 11. 24) δῃά ργίποϑβ ὁΓ αοἄ (ϑερί. ἄρχοντες κυρίου, ἀῃ 6χ- 
ῥγαβϑίουν ΟὨΪΥ τηθῦ τ] ἢ Π6γ6.) Υ. 6. Απά δεήονο ἐλ ᾿δαάδϑ οΥ ἐδια 
“3 αἰλεν8᾽ -ἤουϑ868 07 ἐλ: ργἱοδ8ὲ8 απιὰ 07 ε,.6 ν68ὲ 97 5.68 Π,ϑυΐί68, ἸΓῚΣἃ ἼΤΥΜ; 
τ18 ὀχ ρυϑϑβίοη δηά [Π6 γνογά8 ΓΝ ἩΓΤΜ τ ΒΙΟἢ ΤΌ]1ουν ἰπιτηϑα αἴ  Υ 
αἶαν, ἀγὸ Ὀυηα ἴπ ποαῦΐν 4}} 6 Μ58.,) [Ὁγ νϑυὺ ἔδνν ἴᾶνθ ὝΓΙΜ, 
Ὑπ|.. ΤΒοΌρΗ βοπιθ δχροβίίοσβ (4.5. Οαρρεῖϊι5, (ΟἸγοίδιι, απιὰ θνθῃ 
ΘΟ βοηΐιι8, [μ65. Ὁ. 68) ργΌποῦποο (818 [Π9 οτὶρὶπαὶ] τϑαδίπρ, ἘΕῸΓ 
8 Θχρ]απαίίοη οὔ [Π6 σγογὰ ἘΠ 76 ΠΊΔΥ τοῖον ἰοὸ ΝΠ. χχχὶ. 80, 
41: τὲ ἀδποίοθβ ἐμαὶ τ ΒΙΟΙ 15 ἴα Κοη οαΐ οὗ ἃ ᾿δύρθὺ πα θογ, ἃπά 

ἀοοογάϊηρ ἰο ἔπ οοπίοχε ἴῃ ἐΠΐ8 οα89 [ἀκϑὴ οαὐ ΒΥ οί. ὟΥ 6 τ18 0. 
ΠΟΥ ΙΟσΘ, ΤΌ Πά 6 ̓  [π6 σογὰ ἃ Ἰοΐ, {.6. (πὲ ἢ ΐοῖι 18 ἀθιογηἰηϑα ὈΥ͂ 
Ἰοξίογυ, δηα ἐγδηβίδίθ ἴπ| ραββαρθ δοσογα! ΠΡῚΥ : α βίπρίθ ξαϊιθγ᾽8-- 
ἄοιιδ6 τσαϑ α ἰοὶ ον» Εϊδαξαν, απὰ (ἃ 5ϊηρ]ο ἔμΈΠογ᾽8 Βο86) α ζοΐ, 

α ἴοΐ ζον» 7Π]}ιασιανυ. ὙΤῊΘ ογάϑν οὔ [6 βἰχίθοῃ ξαϊμογθ᾽ -ἢοι868 οἱ 
Ε]βαΖαῦ, ἀπά οὗ ἐδ εἰρῃξ οἵ ΤᾺΠατ,δγ, νγγα8 ἰο Ὀ6 ἀθοϊἀ64 ὈΥ͂ Ιοΐῖ, 

. 8Πα {Π6 ρΙαῃ ἰο Ὀ6 δάορίοα τνᾶ8 ποῖ [ὉΓ 4}} ἔπι ἐδ μουθ᾿-ποῦβοβ οὗ 
Ἐ]οαΖαν ἴο ἄγαν ἢγβί, ἀπὰ ἐπθπ ἔποβα οὗ Τὺπαπιαγ, θαΐ [π6 ογάον 
οὗ ἐΐ686 απ ἐΐοθ6 τγὰ8 ἴο Ὀ6 ἢχϑά αἱ ἐδ βαπιδ ἐΐπιθ, ν. ὅ.ἁ ΝονΝ 
[86 πίηθϑ οὗ [ῃ9 ὑπνϑηΐγ-ὉῸΥ ἔδυ Γ8᾽ -ἢουβ68. τηϊσῃξ μὰν Ὀθθῃ 
Ραΐ ἱπίο ὁπ6 τη, θαϊ ἴπ ΟΥΔΟΡ ἴο Βθοῦγθ [ῃ6 ἀοβίγοά δ᾽ θγηδίϊοπ 
οὔ [π6 Ποιβ68 οὐ {π6 ἔνγο βΆμ 1168, 1δ νγὰϑ α͵8δο ροβ818]6 ἐο ρδοθ [ῃ6 
Ὠδτη65 οὗ Π6 βἰχίθοη ἤουβ68 οἵ Ἐ]ΘαΖαν ἰπ ὁη6 ὑτη, ἀπά τΠο56 οὗ 
ἴμ6 οἱρηῦ ποιβ68 οὗ ΠΠατηᾶν ἴῃ ἐπ6 οὔμοσ, Τὸ δοοοιηπιοάδίο [μό 
οηβέϊηρ οὗὁὨἮ [Π6 ]οβ ἴο {86 ᾿πϑαιδ] γ οὗ [Π6 παπΙ ΓΒ βἰχίθοη δηά 
εἰρῃξ, 18 νγγὰβ ἀυγδηρϑα ἐμαΐ ΘΥΥΎ Πουδ6 οὗ ΤΠ μηδ 5μου ἃ γτθοκοπ 
88 ὕνγο ἰοΐβ, οὐ, δῦ 18 (Π6 Β8η19 {πη ρ, Ἐπαὐ ΘΥΘΥΥ ὕνγο ΠΟΌ868 οὗ 

υ2 
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ΕΠΘαΖαν βου δ6 [Ο]]ονγθά ὈΥ͂ ομβ οὗ ΠΠπᾶπιαρ, [1 {πῃ γα βπρ- 
ῬΟΒΘ ἃ ΘΟΠΙΠΘΠοθηθηῦ ἰὼ παν Ὀθθη τηδάθ τ ΕἼ]θαζαγ, {Π6 
οὐάθῃ πνουϊὰ 6 858 ἔθ ]]ον8: 1 δπὰ 2 ΕἸ] θαζαῦ ; 3, ΠΙΠαταδν ; 4 δπὰ 

δ, ἘΠοαΖατ ; θ, ΠΗ απιᾶγ; 7 δὰ 8, Ε]θαζαῦ; 9, ΠΠΑπιᾶΡ ; ἀπά 80 

ἔουῖμῃ., ὙῈ6 οὐδ ἴῃ ἘΠ Οἢ ἐΠ6 ραγιοαϊαν Πουβ68 ὙγαγΘ ἴο 866 
νγαϑ ὑπθη ἀοοϊἀοα Ὀγ Ιοῦ ἱπ δοπίὈσταὙ Ὑγ1 Δ Π|18. ἀΥΓΔΠ σθηηθηΐ, 
ΤΠ γοϊαϊΐοι θθένγθθῃ [6 πΌΠΙΡοΓΒ 8 δῃά 10, δῃἀ {116 ὑγογ 8 ὙΓΤΝ 
δπα ΝΜ ἩΠΝ πῃ 0818. γοῦβα 1684 18 [0 {{|8, ΟΥ̓ ΒΟΙῺΘ Ββἰ τ}. οοη- 
ο᾽υθίοη ὙΠῸ τοίδσθποθ ἴῸ {Π6 πιδηηθῦ, ἴῃ τ μίο [Π6 ογάθν οἵ 
βουνίςθ νγὰϑ ἀοίογιιίηθά Ὁ ἰοι. [ἡ {πῸ ἀϊβδυοηξ νϑυβίουβ 116 
βίαίθπιθῃβ οοηξαϊπϑα ἴπ [818 ραββᾶσθ ᾶνβ ββθῃ δἰ ἐμϑν οὈ] ἐθγαιθα 
ΟΥ 8] ογεά ; 16 ἔοστωθν 18 {π6 σϑϑ8 'π {μ6 ϑερέμασίπὲ (εἷς εἷς τῷ 
᾿Ελεάξαρ καὶ εἷς εἷς τῷ ̓ Ιθάμαρ, {π6 ϑυγίαο ᾿658 16 8ᾶπ|6 Το Πά6Γ- 
ἱηρ, Βυΐ {π8 ἀο68 ποῖ βυ 86 παμαθογβ 8 δηὰ 16) ἴῃ ὑπ Ῥισαίό 
[π6 τνογὰβ δῦ δἰίοσθά (υβαμε ἀοηιίηι, ψιαθ οδέουὶδ ργαδογαί, 
Εἰοαξαν; οἐ αἰέοναπι ἀοπιιηι, φαθ ϑιὖ 86 μαδοδαΐ ςείονο8, Ζέαπιαν). 

ΤῊ οχροβίτἴοη ρσίνθη Ὀγ {16 ΒΑΡ 115 (6.9. ΚΚὐπιολιὶ) 18 ἴο τὴῦ ταϊπὰ 
Ἐπ Π[6}] 101} ]9; οὗ, ὦ. 11. Μειοϊιαοῖλδα ἴῃ Ἰοοο. Υ. 19. ΤΆθ86 ατὸ 
ἐλιοὺν οἴα8868 ὁ οὔῆοα γον ἐλιοῖν' δογυΐοσο (ν. 8) ἐο δοπιθ ὑπίο {716 ᾿οιιδὲ 
Γ᾽ «6)ουαῖ, αδοογαϊπς ἐο {16 ογνθν,, ιο]ιλοῖ, ισαβ αρροϊιέθα Κον' ἐλισπι 
ἐδγοισὰ Ααγοη ἰλιεὶν γαΐιον" (ολαρ. υἱ. 17) αϑ8 .ἱελουαῖ Πα δοην- 
πιαπαθα ἐπι. ΤῊΘ Θοποϊἀϊηρ ττογά8 τηπβὺ τ ον ἴο {Π6 ΘΣΡΓΕϑ- 
βίοη, Ψ  ἰοῖ ἰγθα θη! οσσαϊβ ἰῃ ἐπ6 Ῥοηίαίθαοι : “6 Φοῃονδὴ 
Βρᾶϊ ἴο Μοβββ δπά Δδγοη," 6.9. Νααι. ἰν. 1, 17. 

(4.) Οιϑρ. χχὶν. 20 --ϑ1. 776 ἰοαᾶονβ ὁ ἐδ6 οἴαθ868 ὁ {ἰδ 
Τωυΐίοδ. ΟἿ σοτῃρατὶπρ' {Π6 παπη68 ἴῃ {Π|686 γΘ 888 ὙΠ [056 ἴῃ 
[86 βθοίϊοῃ, οἴαρ. χχῆϊ, θ---28, σα βπά {παᾶῦ [Π6 1188 Ὀ6ἔογθ 8 15 
πηρογίθοί, ἘΕῸΓ ΟὨΪΥ [Π6 80η8 οὔ Κοβιαίῃ δῃὰ Μεγαῦὶ ἃγθ τηθη- 
τἰοηθά Βοτο ; οὗ 188 8οη8 οὔ Οἰϑύϑῆοῃ, νγῆο τηυϑὲ οὐἱσίηα!]Υ Πανθ 
Βιδά ἃ ρΪδοβ ἰῃ [μιἷ8 [18ὲ ΕΥ̓͂ {π6 5146 οὐ {π6 οἴ θυβ, τγθ ἥπα πὸ ὕγϑοθ 
ἴῃ ΟἿ ργθβθηΐ ἰοχί, Βαΐ ουβϑῃ ἴπ {Π|π4ὺ ρογιίοη οὗἩ (πὸ 1181 συ οὶ 
[88 Ῥθθὴ ρυββοῦνθά, τ τηΐβ8 ἃ οοηϑι ἀθγα 6 ΠαπΊΡΟΓ ΟὗἨἁ ὨδΠ168, 
γΒΙΟΙ ουρί ἴο 6 Τϑππά ἴῃ ἰδ δοσογάϊηρ ἰο ἐμ6 ἀοβογιρεϊοι ρίνεμ 
αὐ {86 μΒοδά, ΤῈ 18 βαϊά ἴο δοπίβϊη [ἢ παίγθβ οὗ {π6 μθδ458 οἱ (}9 
1μον εἶς α] ο]85868 τηϑηεϊοπϑα ἴῃ οἰαρ. χχί!!, θ6---28 (866 νν. 230---22, 

Υ, 24 564.); ὕὈὰὺ νγὸ βπὰ οπἱγ {π6 ποδάβ8 οὔ ἔνθ οἶδββθβ οὗ (ῃ6 

ἸΚομιδι 68. πϑιπθά, {πὸ παπλθ8 οὗ 1π8 Ἰθαάουβ οὗ [π6 οἴμϑσ ἔουγ 
6]45865 ἃΓ6 οὐλλ θα Π6γ (ν. 28) δ8 ἴῃ ομδρ. χχῖ!. 19. -ΤῊΘ 88π|8 

τΘΙΏΔΙΪ ΔΡΡ] 65 ἴοὸ [Π0 βοὴ8β οἵ Μογασί ; ἴπὸ οἰδβϑθβ ἀγθ ποιξίοθὰ 
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ἀραὶῃ ἴῃ 1.18 ραββαρθ, Ὀαῦ πϊξποῦῦ {86 ΠδΠ168 οὗ ἔπ ἰοδᾶθυβ. Υ͂, 
δ]. ὩΜΎΤ ΓΊΣΜ; ΓΜ ἰδ αβοα Π6ΥΘ ἃ8 ἴῃ Δ ΠΥ ΟΣ ρᾶ8- 
Βᾶρε8 ἴον Βείἢ, Αδοίδ : ἐΐ6 {αι λι6ν7᾽8-ἤοιι86, ἐλ6 ἔφα αϑ τοοἰΐ α8 ἢιὲσ 
ψουπφον ὑγοίδον. 776 ᾿δαά ἰδ πῃ ἀρροϑβιϊοῃ ἴο ἐλ6 γαξἠι6γ᾽8-]ιοιιδο, 
ἦπβὲ 48 'π οδρ. χχιϊ!, 11---18 1ὲ 18 ἴῃ ἀρροβίμοη ἰο ἔθ πδπιθβ οὗ 
186 (ΔΓ ΠοΥβ -πουβθ8. ΤῊ ρᾶβϑαρθ 18 ραγδρ γαββά αυΐίθ σογυθ οὶ Υ 
ὃγ [86 Ὑαὶ]ραίθ : ἑαπι πιαγογθθ ψιαπι πιΐποῦθ8, οπιπ68. 8ογ8 αδηιαῖὲ- 
ἐθρ ἀἰσϊἀρδαί. ὙῊΘ ογάβθσ οὗὨ [86 οἰαββθβ οὗ [Π6 1,ϑνυὶτοβ 8 ἀβθίοσ.- 
ταϊηθα Βγ {86 Ἰοΐ ἰβ ποῖ ρίνϑῃ. 

(4) Οιαρ. χχν. Τὰ ἐιωυοπέν- ξοιι" οἴα8868 οΥ δίπσογβ. Υ. 1. Τὴ6 
Ῥγΐποῦβ ΟΥ ἐδ αγτῖψ ; ποῦ [Π6 ργίποθβ οὗ [π6 δύων οὗ {π6 1μϑν]ῖ68 
(Ναμι. ἵν. 28), θαὶ ἐλό ἰραᾶθν8 οΥ ἐδι6 ἀγπὶν οὗ ἐῖι6 18»αὐοζλίο8, ἴον [9 
ΡΓΪποο8, τοΐοσχθα ἕο μθγθ, τησϑῦ ὃ6 {Π6 8ᾶπ|6 ἃ8 {118 “΄ ῥυΐποθβ οὔ 

1βγ86}" τιθηϑοπθα ἴῃ οπᾶρ. χχίϊϊ. 2, ἀπά {86 “ ῥυϊμοββ," Ἵβδρ. 
Σχὶν, 6, ἰπ Θοῃποχίοη τὴ σι μοαὶ [Π6 Π68485 οὗἉ [86 ἔλΕΠοΥθ᾽ -Πουδ888 
οἵ {μ6 ρυϊεβδϑίβ δῃ [μου ζαβ ἀγθ ποίϊοθα ἴῃ ὑπ ἰαὐἰξοῦ ραββαρθ, οἱ, 
οἴΔρ. χχνὶ. 26, ἀπά χχυΐ, ὅ, 700 βοραγαίθ ἐο ἔἶι6 ϑογυΐοα; οἔ, 1 
Κίηρϑ νῇϊ, ὅ8, ἀδηὰ Νίαπι. χν]. 9. 76 8οπ8 07 Α5αρῆ ; ἴδ ἰαπιοά 
ἰδ 1μ6 δἰρῃ οὗ 186 δοοιβαίίνο, Εἰστα Υἱἱ. 24. Υ, 2. .γὺ Ὧν, οἵ, 
εἴαρ. νἱ, 16 ; [818 ΟΣ  ββίομ ὁσσυ 8 ΓΟ {ἰπλθ8. ἴῃ {11688 8 568, 
Τ|ιΘ βίῃρι αν “γι ἴοῳ» ἱπ {π8 γϑῖβθ Ὀθέογθ Ὁ8 888 ργθοίβϑ! υ [8 βαπηθ 
βρη! βοαιΐοη. Τ]6 ὈΥΪΠΙΑΓΥ 86η86 18. ὅν ἐΐ6 δίά6 οὗ 6 ζΐπρ, οΓ 
Ανϑαρῆ, ὅδ.) διά {8158 τιδδηΐηρ 15 τϑιαϊηϑά 15 τὸ το πάθν [π6 σγογά8, 
ζωπάον ἐἦια ρογϑοπαῖ ἀϊγθοίίοπ." Βαϊ νρμϑίμου [Π6 ραββασθ γβα ]}Ὺ 
ΤΏΘΔ}8 {πᾶ Κίηρ [αν] οοπάποίοα {16 δἰπρίηρ ἀπ [88 ρ]αγίηρ 
ἴῃ ἔπ6 ΒΆ 16 ΤΠΔΠΠΘΡ 8ἃ5 Αβδρῇ, «6 ἀμί Πα, ἀπ4 Ηδιηδη, 18 ὙΘΙῪ 
ἀουθεῆα!, ΤῊΘ Ἔχργββϑίοῃ ΤΩΔῪ αἰ80 Ὁ6 το που “ ασσοναΐπρ ἐο ἐδ6 
αγγαησθηι θη ἐδ; ἀλλὰ, ̓ ἴβτγθ δάορέ 1118 πιδαπίηρ, νγ6 Βῃοα] ἃ Ἰθατῃ ἔγοτι 
γ. 6 {παὶ {μ6 πηαβῖοαὶ ἀυγαπσδπιθη δ ὑγοῦθ τηδἦθ Ὀγ Πᾶν, ΑΒΆρἢ,, 
Φοἀυαη, ἀπά Ἡδιηδη, ἰοσοίβεσ, ἀπ ἤδπςθ ἰπ νν. 23, 8, ἀπά {Π6 
βγβὲ οἰαα86 οἵ ν. θ, {Π6 τϑίβγύθῃοθ γου]ὰ δἰ παρ ]Ὺ Ὀ6 ἴο [Ππ6 οΥγρϑηΐβα- 
ἴοα οὐ {16 πηπβὶς ἀηα βἰηρίησ, ὉΠπουρὰ οὗ οοσνβθ {π18. ποῦ]Ἱά 
ποῦ ργθοϊαάβ {Π6 ρϑυύβοῃδὶ βαρουϊ πίθπάθηςθ οὔ Αβαρὶι, εἀαΐῃαπ, 
δηὰ Ἡδηιαη. Υ, ὅ. 716 8667, οΥ Ῥτορμεὲ οὐ ἐδ Εἴη, γ᾿ ἂτ ποὶ 
ἰπβοσιηθα [ον τ μαὺ σϑάβοῃ {Π18 {1018 γτὰϑ ρίνϑη ἰο Ηδηιδη ; ἴῃ οἤαρ. 
Χχὶ, 9 δά [8 οα]]θἀ ἐπθ ρσορμοὺ οὗ αν, ἀῃὰ ἱπ 2 ΟἿ γ. χχῖχ. 
18, 116 βᾶτηϑ {{{]6 18 σίνϑη ἴο Φϑάἀαίμαπ. ΤΌ δίοιν ἐδ ἤογη8 ἰοιιαϊῳ 
αὐοογἀδι ἰο {6 σοπιπιαπά οΥ αοᾶ; «οἴ, 2 ΟἾχ, χχὶχ. 1ὅ, ῃθσθ 
ΘΙ ὙΎΣΧΤΔ ταῦϑὲ Ὀ6 τϑηάογοὰ ἴῃ {Πι8 τγαΥ ; οἴμοι θχροβίίου: 
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ΒΌΡΡΟΒΘ {Π| τηθϑπίῃρ ἴο Ὀ6 ““᾿π ἀἰνίηο δ[ζα! γβ,᾽ ἐ.6. ἴῃ 16 σοῖ- 
δῃὶρ οἵ (οἀ (οἴ. οἰαρ. χχυΐ. 82). ὨὩΥΉΤΙ 18. ᾿πητηθαϊδίθὶΥ οοη- 
Βοοῖθα ὑ(ἢ 88 ἴῃ ΟἴΠΟΥ ραββαρθβ ὙΠ Ὄφ: Ἰδησ ἂρ ἴδ 

Βοτῃ 18 δααϊναϊοπὲ [0 Ὀ]ονίηρ ᾿Ὁ Ἰοαά, Υ͂. 6. 4} ἐΐι686 αν ὠπίον 
ἐλ ἀὐνθοίίοη ὁ} ἐδοὶν ψαϊλον (Ἠδιμδη) ἴῃ ἐδ6 δἰπσίησ αἱ ἐἶ)6 ἤοιιθο 
67 «εδουαῆ, τοἱεῖ, σγηιδαῖθ, παδίδα, απα υἱοῖβ, ξον {ἢ 6 8ονυῖοο οἵ 
ἐλ ἔοιιϑ6 ὁ Οοα ασοοναΐηφ ἰο {6 ἀγγαπφεπιθηξ ΟἿ ἐἦιε ἀὐπιρ, 80.; 
1Π|6 ὑνγθηιγ-ου Πότ τηθηθοηθά τγϑῦθ {πογϑίουθ βοῖ δρασί ἴ0 80- 
ΘΟΙΏΡΔΠΥ {Π6 βἰηρίπρ υῖῖ ᾿πδυγαπλθηίαὶ πηαβὶο ; δοοογάϊηρ' [0 Υ. 
Ἵ) ΘΨΘΕΥ͂ ΟὨ6 οὗἉ ΤΠΠ6Π| γγ88 αϑβοοϊαιϑα ὑγῖἢ Θθυθη βίη ροῦβ, 70γ (πεῖν 
πμηιδον ἱοσοίλον ιοἱἐδ, ἐλιοῖν δνοίδνοη, τοῖο ᾿σθρο ρνασίίβθα ὑπ εἰπισὶπῷ 
͵3ν “εολουαῖ, (ῃ6 σΠ0]6 οὗἨ ἔμοβθ στῆο τοῦθ 81}}194 νγοῦθ 288 -Ξ 
12 κ 234. Τῇ πυπιθοῦ ΠΘΓΘ ρίνθη Π]ΘΓΟΙΥ ΓΘΙΕΓΒ ἰο ΤΠ086 ὙὙΠ0 ὙΘΙΘ 
6. 1164, ἴογ, δοοογάϊηρ ἐο οἴαρ. χχἱ!!, δ, {πθ Θπεῖτθ ὈΟΑΥ͂ Οὗ τποβε, 
ΜΠ γγ6Γ6 βοὲ ἀρατί ἴο ργαῖβο ψϑῃπουϑῆ, παπιθογθα ἔοαγ Ἐπουβαπά, 
--ν. 8. ΓΦ ΓδὉλ (ὑϑπάογθά ὈΥ {πὸ βορίααρίπε κλήρους 
ἐφημερίων) Ἰοῖδ, ὉΥ ψΒΐομ {πὸ ΜΙβαπιθγθίῃ οὗὨἩ ϑυθσν οπθ οἵ 186 
ἔθη Υ- Ὁ ΒΘΟΓΟΠΒ νγὰ8 Ηχϑά, γῶν βίη 8. Π6Γ6 1 ἃ ΥΕΙΥ͂ 
ΡΘου δ ροϑιεΐοπ, ἰδ ἰβ ἰῃ [86 σοηβίγασέ δίαΐα δηὰ γαὺ {πὸ νον] 
Βονογπρά ὈΥ ὁ 15 νγαπέϊηρ (οἴ, ομδρ. χανΐ. 12). [{ ἰβ ἅστιο ἐπὶ 
ἴῃ βοιθ Μ38. {89 πογὰ Μιβιηθγο ἢ ἴ8 τοροαίθα αἴον 1{, 80 {Παὶ 
εἰιὸ ἐοχὶ τϑδάβ Ὁ ΠΡ ΣΟΨῸ (οἴ. χχνΐ. 16, Νϑβεπι. 
χίϊ. 24), θαξ {π|8 γϑδαϊηρ βθθπὶθ ΟΠ] ἴο παν οτὶρίπαῖθα ἴῃ [86 
ἀοβῖγθ ἰο πιακο {Π6 ρᾳ588ρ6 πιογα ἰη {61} 1σ1}0]6. «θυ 88 οχροβίϊοῦϑ 
αἰἴθγαι {πὲ (π6 βϑοοηά ΜΊβμιηουθι τηδῦ Ὀ6 Βαρρ 164, ἀπά ἀρροαὶ 
ἴο οἤδΡ. χυὶϊ. ὅ, σοτο [Π6 σου 8 ἘΦ ὮΝ ἅγθ Βαρρ θά ἰπ 8 

δ 1118} πηΠη ΘΓ ὈΥ ἀποῖθπε οοϊαπιοπίδίοιβι Βαΐ ἴΐ 8 υγόυΈ!γ οἱ 
τουπατῖ ἐπαὲ ἴῃ ΕἰοΟ]. ν. 15 ἐπ6 ψοτά χγωυ δ ὁσσαγβ ἴῃ αὐἱίο 88 
Ἰοοβα ἃ οοῃηθούίϊοῃ Ὀοῆοσα ἃ σγ8ο]6 οἰδυβο, απ ἃ8 {Π6 νγογ8. "' αὲ 

1.6 ϑηπιαϊϊ 80 ἔδι6 σγοαΐ," ββῖνβ ἴο ἀθῆπε ἴδ τποῦθ Ῥγθοΐβϑὶυ, [868 οοη- 
βιγυοί βίδίθ 8 πο ἰῃδάμπ)1835:}16.Ύ ΤῊ6 τηθδηΐηρ 18: ἴῃ [Π6 88Π|8 
ὨΙΆΠΉΘΙ, 48 [Π6 8018}} 80 ἔπ στοαὶ ; δηᾶὰ 186 νοσάβ “.α8 ἐδ βηιαϊὶ 
20 ἔἢι6 σγθαί," τῷ πβϑά ἴῃ οἴδρ. χχνΐ. 18 δ8 βοΐηρ βαβίοϊθης ἱπ 
Τβθιηβοῖνεβ ἴὸ ΘΧργοθβ (Πΐ8 τηθδηΐησ. ΤΠ δἰ ζωϊ αϑ τοοῖϊ α8 (δ 
εο)οῖαν; ἴῃ 6 Αγδιηδθδὴ ποχγά ΤΌΡΩ ΟὨΪΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {18 Ραϑ88 68 

οὗ τη ΟΙΑ Τοβίαπηοπί. Ἐτοπὶ [Π 8 ῥχγανίουιϑ Υθ 186 ἰδ 18 Ἔν θπί, 
1πᾶι {Π|6 ἀἰϑεποιίοι ἱπηρ! 164 ἴῃ {Π|6868 τγοσάβ 18 παὶ Ὀοίνγθοπ ἐπ 
ἔνγοῖνθ β Κι Π|Π6 4 ππθη ἴῃ Θαοἢῃ οὐἩ {Ππ8 οἶαββθ8, δῃά [π6 ταϑδὲ οἵ ἴδε 
ἰποιηθοῦβ οὗὨ {Π|0Ὸ βαπιθ ο]α585.---τνν. 9--81. ὙΠ6 σαδαὶῇ οἱΓ ἘΠ οὶ 
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ὑᾶδ ἰπαὐ (86 ἴὈῸΥ 801η8 οὗἨ ΑΒΆρἢ μά [π6 ἤτβι, ἐμϊγά, ΒΗ}, διὰ 
ΒΟΥ Ώ ἢ []Δ668; πὰ ἐδ9 βὶχ 80η8 οὗ «θἀιυίῃαπ, {Π6 βθοοπᾶ, 

ἰοασιδ, εἰσι, ἐμ εδι, ἐν  , δηα ἐοαχίθοπι ; [Ππ6 ἴσα βοπβ οὗ 
Ἠροδη, (86 βἰχέμ, πίπέμ, οἰθνθηίι, δηά (μἰσίθθημ. «υ8ὲ 88 {Π9 

οἶαβθαϑ, πο ἡ ἱ ἢ τΠ6 24,000 1,ογ1165 τοίθσυθα ἴο ἴῃ ομδρ. χχίῃ, 
θ--28 νσογϑ ἀϊν! θα, ἀγθ ἰγαοϑά Ὀδοὶς ἰο {Π9 ἐῃγθθ στϑαῦ ἔδτη}}168 
Οὔ μον: : Οούβμοη, Κομαίδ, δπὰ Μογαυῖ, 80 ἅτ αἷ8ὸ [Π6 [μϑυ ίδβ, 
ψ}0 84 {Π6 ομδῦρο οὗἉ [Π6 τηυβὶς ἀπ βἰπρίηρ ; [ὋΣ (ποῖν ἐπθπίν- 
[Ὁ 6]45868 8.6 δβϑϑοοίδίβα ψῖθἢ (86 ΤΏ γ66 τχθη, Α.88ρ}},) ΘΔ πίμαῃ, 
πὰ Ηριηδη, οὗ σοπ) ΑΒ8Ρ}}) χὰ ἃ ἀθβοοπάδηϊ οὗ Οϑύββοῃ, 
“εάπίμαη (4130 ο4]164 ἘΠμΔ4Π) οὗἨ Μογατῖ, δβπά Ἡδθιαδη οὗ Κομδίῃ, 
[ἴὰ 186 δοοοππὲ οἵ {Π6 χϑιηονδὶ οὗ [86 δὐῖζ 'π οἴδρ. χν., [86 ΟὨΪ]Υ͂ 
0Π68 οὗὨἉἍ 1Π6 πϑῆλθβ πιθηϊοπθᾶ μοσγθ, νυ οἢ τ ἢπα ὈΥ {116 8146 οὗ 
(086 οὗ Αβαρὶ, Ηϑιιδῃ, δπὰ Επμδη (ον 96 ἀπ, .η), 18 Μαιίδι 
(τυ. 18, 21): Ὀπὶ γα πᾶνϑ ΠΟ σθᾶβοῃ ἰὸ οχσρϑοΐ ἰο πὰ [8 πᾶπιθα 
οὔ (86 ἐνγθῃγ- ΟΣ οἶα8868 τηθπεϊοηθά ἤΟΤα. ᾿ 

(3.) ΟΒδρ. χχνὶ. 1---19. 7716 οἴαδδε8 ὁ ἐἶ)6 ἀοονίφορόγδ. Υ. ὃ 
Τμο βἰηρείαν ἴθ γ Ὡ (6 πὴ ΜΠ βύγθπρί ἢ) σοι] ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΊΥ 
ΤΕΕΓ ἰο 680 ἢ ὁπ οἵ [6 808 οὗ Οδδϑά-θάοιῃ: δυθρῳ ὁη6 ιτυαϑ αὉ 
αδίο πιαπὶ ιοϊίδι, δἰγοησίΐι 707 ἐἶι6 δογυΐοθ; Ὀὰΐ Π6 79 18 ἢῸ ροββι ὉΠ Ὑς 
Γ᾽ οοποθα]ηρ ἐμ ἀΠΠΠ ΟΥ̓ σοππροῦθα Ὑ 1 Βα ἢ δῃ Θσχρ δηίϊοη, 
ΔΠᾺ ἰπ ΟΥ̓ΘΡ [0 ΓΘΠΊΟΥΘ ἴδ γγ7Ὑ8 ΠΙΔΥ͂ ΡΟΓΠαρΒ ἀδβαταθ {Π8ὲ ἐΠ6 νγογὰ 
δ. μα8 ξ8|16π οαὲ Ὀοίοσθ ὡρομ» οἷ, ομαρ. κ᾿ 12.---. 10. ϑλύηιρὶ 
ἐ(λ6 ἀθαᾶ, ποῖ {μ6 βγβίρογῃ (οἴ, Ζϑομαγδῃ (μ6 βυβίθοῦῃ, ν. 2, 
ϑΒοιπδίδῃ πο βγβίθογῃ, ν. 4), 200» ἐλθνδ ισαϑ πὸ ἢγδίδογη, ργοΌΔΌ]Ὺ 
θοοδθβθ 86 ἈΠ Θμ 164 ἐο ἐμ6 τὶρῆς οὗἉ ρυϊπιοροπϊζατο μδά 
ἀϊοά οαῦ (μεποθ (π6 ϑγγίδο : ἀΐϑ οἱἀδδὲ δοη, μα ἀϊθα1), οΥ Ὀαοδαβα 
(6 γθ ὑγαῦθ Π0Ώ6 οὗἩ (89 δχίβϑέϊηρ ἔἈΠ11168 ᾿Ξ ΪΟῊ οου]ά οἰαῖπι (μδὲ 
τῖρῃι,---, 12. ΤΆθ86 οἰαδ8686 οΥ ἀοογέφδορδνβδ (ΟΣ ἴο βρθαὶς τῇοσθ 
Ῥγϑοΐββὶ γ), ἐλ6 ᾿δαά οὗἉ ἐἶ6 πιθη (εαρ. χχὶν. 4, ἔοσ {1686 δἰοπθ μά 

θθθηῃ ταθηεϊοπθά ἴῃ ἐμ ργθοθάϊῃρ γ6 7868) δα [6 φάτο οὗ {λδ 
τοαίοἶ,θ8 αἴοπρ ιοἱδῆ, ἐλιοὺν' ὀγοίδινθη, ἐο γθηδν δογυΐδθ ἴηι ἐΐ6 ἦοιιδθο Ὁ’ 
«Ἰεβουαῖ (εαρ. χνὶ. 87).---Ἶ. 1ὅ. Απά ἰο λϊΐ8 8οη8 ([Ἀθγθ γγδβ 
Δἰοἐίθα [Π16 σατο οἱ) ἐΐδ λοιιδ6 07} ορἰἰδοίίοτδ. ὙἼῊΘ λοιιδο οὗ Α45δι- 
Ρῦπ, οὐ δυϊοθγ Αϑωρρίπι (ν. 17), γᾶβ πο ἀουδί 8 βίογθιβουβθ, 
ΠΟΙ τγὰ8 βἰεπαίθα ἰπ [86 οὐδοῦ ἔογο-οουτζε ; δοοογάϊηρ ἴο {818 
Ῥαββαρθ ἴξ νγα8 ΠΘᾺΡ {6 δοιῖ}ῖ ἀοον οὐ [Π6 ἐθηιρο, ἔογ [Π68 Βοῃ8 οἵ 
ΟΡοθά-θάοτα μαᾷ {π6 οὔδγρθ οὐ ἴϊ, δῃά [6 ὺ ὑγϑῦθ ἀοουΚθοροῦβ 
τονάγαβ ἐΠ6 βου. Ὑνο 3: αὶ {{π|86 ψϑι τϑαυῖγοά ἴο συδίοὶ ἰδ (ν. 
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117), ἔγοτη. Βῖο ἢ τγΘ ΣΩΔΥ ῬΘΙΠΔρ8. ἰπξον {παὶ {π6 πουβθ μδά {πὸ 
ΘΠΌΓΆΠΟΘ8, [0 6660} οὗ ποῖ ἔνσο ἀοογκθοροσβ ὑγογθ δρροϊπἰθά. 
ΤῊ σεπάοσίηρ οὐ {1:6 γ α]ραίο (ὑπ σία ραγίο ἀοπιιδ θναΐ βοπίογιιπι 
σοποίἰλιπι.) 86 8. ΠΊΘΓΘΙΥ [0 Γαϑῦ ΠΡΟῚ ἃ οοπ͵θοίαγα ἐπαῦ {Π6 πογά 
«Ἀφυρρίηι ταθᾶπ8 απ αϑδοπιδίψ ο7 πιθη. [πῃ ἴδ βθρίπαρίπῦ {16 
νογὰ 18 τοδὶ ηθα κατέναντι οἴκου ᾿Εσεφίμ.---Ὗ. 10. Τὸ δλιρρῦν 
͵8 ῬαΣΙΘΟ Υ πη πη: 11.016. ΤᾺ6 ποτὰ οἂπ ΟὨ]ΥῪ 6 (αΚθῃ 88 ἃ 
ῬΓΌΡΘΡ Ὠδῖηθ (οἢδρ. γἱῖ. 12), θαξ 1π6 σοηΐοχὶ ἀο68 ποῖ Ἰβδά 8 [0 
Ἔχρθοῖ ἃ ῬΓΌΡΟΥ πᾶπ16 ΘΓ, οἢ [ῃ6 ΘΟΠίΓΑΓΥ, Δοοογαηρ ἰο {Ππ6 
Ογάοῦ ργεβοσυθὰ ἴῃ {Π|686 Ὑθυβθ8 βΌΠΟΓΑΙΥ, “ἐο Ποραΐ᾽" 5Βμουϊά 
[Ό]Π]ονν ἀϊγθοιγ. ΤῊ παῖηθ ΚΒαρρίπι 4068 ποῦ ὁσςαν ἴῃ ἐπ6 86ρ- 
τυαρίηῖ. Ηδθηοθ 6 ΤΩΔΥ ἀβϑαμηθ {μαὶ ἰξ ογορί ἱπίο {86 ἰδχί 
ΓΠγοῸ ἢ. Δ ΘΥΓΟΥ ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘηςΘ Οὗ [Π6 ταρϑιοη οὗ [Π68 1486 ἔνο 
ΒΥ} ]40]68 οὐ 186 νογά βείογε. 7ὺ Ποβαΐ, [6]1 19 οὶ ἐοισαγάς δε 
τσεϑέ. Τ7ι6 σαίε Θ[αϊοκοίζι, (ρατμαρθ {π6 σιιδοῥίδα σαίε, 2 ΚῚπρβ 
ΧΧΙΪ, 11) 18 ΟὨ]Υ τηϑη οπθά ἢθσθ. ὙΠῸ ἱπεπιδίίοη ἐπαῦ 10 Ὑ88 
οἡ ἔλιο τἱϑίηφ τοαᾶ 6108 τ8 ἴο ἀθίβυτηΐῃθ 108 ροβιἐοη. Ασοογαϊῃρ 
ἴο {π6 οοπίοχὺ νγα πιιϑὺ ἸοΟς [Ὁ ἴξ οπ {86 υγθβίεγῃ 8146 οὗἉ [86 
οὔΐον ἔουθ-ουγί, ορροβίίθ ἴο {Π6 νγθβίοσιι ἀοοῦ οὐ [μ6 ἰδπιρίο. 

. Τΐ8. ραῖθ γγ8 σϑβοι θα ὈΥ ΔΠ δβοθπάϊπρ' τοδα ἰθδάϊηρ ἔτοπι [86 
Ἰοννοὶ οἷν, ἴον 116 αὔϑᾶ οὐ 1ῃ6 ἰθίηρὶβθ, οὐ [Π6 νγθβίθσῃ δάρβ οἵ 
ΜΒΙΟ [Π6 ραῦθ νγ88 βἰἐμαΐθά, ονογμαηρ; {Π6 Ιου ον οἷἐγ. Οπ6 υυαϊοἷ, 
οὐθν' αφαϊηδὲ {Πιὸ οἱδόν; Ὀδοᾶυδα 1δ γγχαὰ8 Η ΒΔ ΒΒ ἀυΓΥ ἴο ῥργου 9 
ἢ ἃ παύσῃ Ὀοΐμ {π6 νγοβίθσῃ ραῖθ οὗ {π6 ἰθῃρ]6 δηὰ αἷδοὸ {86 
δαί 584] 6κθῖ, ψ μ]οἢ τν88 ορροβὶίθ ἰο 10; 869 ν. 18.---Ὗ,. 17 566. 
δορί ]αἰϊοη οὗἩ μ6 ροβίβ, οι {π6 ρογίθυβ [δα ἴο ὉσΟΌΡΥ, 
Δηᾶ δὴ δοοουηὶ οἵ [Π86 ΠΌΡΟΣ διηρίογθά. ϑῚσ τῶθῃ ΨΕῚῈ 
βιαἰοπϑά αὖ {Π6 ϑαβὲ ραΐθ, ἴθ ΠΊΘῃ ὙῸΥΘ Θηρσαροά ΘΥΘΓῪ ἋΑΥ δὲ 
186 ποι ρσαΐθ, ἔθ δ {π6 βου! σαΐθ, ἀπά δὖ [86 5ἴοσβϑ οὐ' βίου" 
Βοῦβθ (ν. 15) πᾶσ {86 βου ἢ ἄοον ἔσο θαοῖ, ργόθάθ]Υ ροβίθα αἱ 
ὑνο αἰ βοσυθης ρ]δοοβ ; [Δ51}γ. αὖ [πὸ ῬΠαΥθαΣ ἰοναγάβ [Π6 νγαϑὶ 
ἼΒΟΓΘ ὙΥΘΓΘ 51Χ τῇϑῃ βίδιοηθά, ἔουν οὔ ψ βοτὰ Κορί συάγά ὁπ [16 
ουίδ! 6 ἐοισατδ ἐΐ6 (Αϑοαο 16) γοαα τηρπεϊομοᾷ ἴῃ ν. 16, ἀηὰ ὑνο 
ἐπ {π8 ᾿ῃ8146 ἐοισαγά8 βὴαγῦαγ. Ηδηοθ {ποτα γγοσα ἐσπθηςγ-ίουῦ 
ταθη ϑιηρίογοα ἀ41}γΥ ἱπ Κααρίῃσ ρυατά, ΑΥΘ ᾿6 ἴο ἀπάογβίδμά 
ὉΥ {1118 ὑυννϑπίγ- ΟΣ Ἰη6η, ΟΥ ἐνγθηΐγ-ἴοαγ Ἰοαάογβ ἢ {Π6ὶν αἰίθη- 
ἀαπίβ 3 [πη {Π|ὸ ῥγθνίουβ γβυβθβ πα οἂῃ β6 πὸ ἀουδὲ {παὲ [16 
Ἰρδάθγβ οὐ {π|6 ρογίθυϑ δΙοῃθ ἃγθ πιδπεοποα (οἴ ν. 12); δοοογαϊπρ 
ἴο οἤδρ. χΧὶ , 6, {ῃ6 1016 παμαῦϑν οἵ {Πθ ρογίθυβ ψγ88 4000, ἃ 
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ΠΌΠΌΡΟΡ ἔζοσα ὑγΏ]οἢ Ὑ͵76 τ ΔῪ σΟὨοΪ 46 (Πδΐ [ΆΣ τπλογθ ἔμδη ἐγθηΐγ- 
ἴσαν ἱπαϊγ! πὰ}8 νυγοῦ]ὰ θ6 θπιρ]ογθὰ ΘΥΘΥῪ ἀδΥ ἴῃ Κοθρίπρ' συγ. 
τ πρῃς ΡῈ τπουρὰΐ ἐμαὶ {μ6 ἐπουβαηάβ γϑίουγεα ἰὸ 'π ομδρ. 
ΧΧΙΝ, ὁ ἅτ ποῖ δάορίθά ἰο ἔαγπίβἢ τ18 τ Π} ἃ οὐ δοσίοι ΟΥ̓ Υ Β]οἢ 
ἴο ΤΕΡΙΥ ἴο [Π6 ἀΌΘΓΥ 78ὲ ταῖβοά, βίῃσθ [ῃ6 πυτη 6 18 σίνθηῃ ἴῃ {Π 0 
ἸΏΟΪΒ ῥγϑοῖβα ἀθῦδὶ]β ἀγΘ ΔΙ να 8 ΠΟΙ ΒΙ ἀΘΓΔΌΪΥ 5π|8}16 5. Βαΐ {Π0 
πΌΠΙθο. πῃθηεϊοηθὰ Ποτθ, ἐγ πεν ἴα, βθθηιβ το ἱπαϊοαξο ἐμαὲ [Π6 
ἱπα!νιἀ.8}5 τοίθυσθα ἰο σσοσα ἴΠ6 Ἰβϑἀογβ οἵ ἐνγθηγ- ΟῸΓ αἰν᾿ 5:0 η8. 
-. 19. ΤΠ οοποϊυβίοῃ ἀραίη ροϊπίβ οαὐ [μ6 ἔλοῦ ἐπαΐ [Π6 ρουίουβ 
πΘΓΘ ἰΆ ΚΘ ἔγομι ἢΠ6 Κογδ 68 (ΟΠ 168) αι Μογαγῖ 68 (οξ, 
γγ, 1 δῃὰ 10).᾿ 

., (.) ΟΒαρ. χχνὶ. 20---28, 7Τλ6 τιαπαρονδ οΥ {}:6 ἐγθαδιιγ68 ΟΥ̓ {}.6 
ϑαποίμανγ.----. 20. ΤῊΘ μοααΐηρ “ απάὰ {6 1,ουΐξθ8" σου] ΟὨΪΥ 
ἰηάἀἰοαῖθ ἐμαὲ {π6 βϑοϊΐοῃ οὶ ΠΌ]]οννβ ἰτοαϊθαά οὗἩ 1,6ν1}68, 80 

ὙΌΓΘ ΠΟΙΓΠΟΣ ΒΙΏΠΡΌΓΒ ΠΟΙ ροχίθιβ. Βαΐ Ὑ͵7Ὃ 8ΓῸ6 βίσαοκ ὈΥῪ 18 
Ὀγονγ. ΑἸ Ἴδῃ, σῆοβα πϑῖὴθ οσουγβ ᾿τητηθα δίο Υ αῆοσ {Π6 
ποτὰ Ζουϊέοδ, 18 ποὺ πηθηἰοηθα ἴῃ {86 ῥγθνίοιιβϑ 158, τυ ΒΘ σΘαΒ 
{πον οοπέαίῃ ΤΠ 8 πϑη168 οὗ πιοβὲ οὗ [Π6 οἵμεῖ οἨῆςοΥβ τοίοσγθα ἴο, 
ΔΠᾺ ποίίοθβ οὗ 41] {110 Ἀγη1}168. ἰο τ μΐο ἐΠ6Υ Ῥα]οηρθά ; τηοτθ- 
ΟΥ̓ΟΣ ἴῃ 1886 ο86 οὗἉ [Π6 ταβ οἵ [Π6 οἴοοτβ θοὶἢ (μοῖρ ἔῃ} 165 ἀπά 
Ρθάϊστθθ δἂῖθ σίνγθῃ τῖτῃ ἱπέθηθοπαὶ ἔα] π688, τυθθσθαϑ ἈΠ ἢ, 
Μ Ο58. ΠΆΤΩΘ 18 Τοῦ] ΠΥ ὩΠΚΠονΤΙ, 18 ἰηἰσοάπσοα ΔυχαρΡ Υ πτΐπους 
Γυΐ μοῦ ἱπβοσπιδίίοη ; ἀπά Ἰδϑε]γ, ἰδ (19 ΑἨ174}1 γγᾶβ οὐδ {6 ἐγθα- 

διρθ8 οὗ ἐΐ6 ἤοιιδ6 οΓ7 Οοἀ απά {ἢ ἐγδαδιιγε8 οὗ ἐδ 6 σοηβοοναίθα 
ἐλύιρθ, ᾿ τηυδὲ ᾶνθ ἀηϊτοα ἴῃ 8 ΟὟ ΡΟΥβοη ἰΠ 058 ὙΘΙῪ ΟἹο68, 
οἵ νοι 116 οσοαραπίβ ἅτ πϑιηθά ἴῃ ἐΠ8 γϑ 868 ἔπαὶ ΠΌ]Π]ονν. 
6 ἐδῃποῦ {ΠΟΥ ίΌσΘ σοιηθ᾽ ἰ0 ΔΗΥ͂ Οἴμοι: σοποϊ βίο ὑμαη ἐμαῦ [ἢ 

τοδαϊηρ 18 ἱποουτθού. Νοῦν [π6 ϑερέμασίπέ οοηΐαῖηβ ὯῸ ποίίςθ 
οἵ ΑἸ}, θὰΐ μα8 ἰπβίϑαἀ [π8 ὑὙϑυῪ βαϊίβθ]θ μοαδίηρ : καὶ οἱ 
Δευῖται ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν θησαυρῶν οἴκου κυρίου καὶ ἐπὶ τῶν 
θησαυρῶν τῶν καθηγιασμένων. Ἡφθποθ ἰπ {μ6 ΡΙδο6 οὗ ὩΣ 
ΤΙΝ [ΠῸΥ τϑδά ὨΣῚΝ ΘῸ Στὴ (ολ 4.9... οἰιαρ. νἱ. 29; 2 ΟἸτ- 
χχίχ, 84) ; δηά [158 τϑαάϊηρσ 8 θθβθη δγθδαῦ ἀθίδπαβά ὑγ ὦ). 2. 
ΔΜΠοβαοῖΐα ἴθ τπ6 ποίββ ἰο [ιἷ8 Οἰθύπιδπ ἐγαπβίαίϊοη οὔ τ1ῃ6 ΟἹά 
Τεβίαπιοηί.---.. 21. Τῆθ 8οη8 οΓ ΤΠιααάαση (οζ ἴο ροϊηξ οαὐ ἐμοῖς 
Τμον πα] ἀθβοθπξ τ ἢ ργθαίον ργβοϊβίομ) ἐἢ6 8οη8 ὁ ἐἶι6 αἰ ογδἤιι- 
πἰξο (οΥ οὗ (6 β8!10η), ψο Ἀεΐοῃρ' ἴο Ζααάαπ (οἰαρ. χαὶϊ!. 7 56α.), 

ἐδ ἢιθαά δ φ ἐλ γαϊ]ιονδ᾽ ἤοιιδ68 οΥ Πιααάαη {16 Οδνδἠμπηπῖδ : «]οολτοϊα 
(ν. 22) απά ἐδ δοηδ οὔ υοϊι οὶ Ζείλανι απά «7οοἶ δὶ8 δγοίδον αγὸ 
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(ονον [Π|60) ἐγξαδιιγθ8 ὁ" ἐδδ ἦοιδε οΥ «ελουαλ.---. 28. Ἐὸν {86 
ἴσαν ἰαγρθ ἔδτα 168 οὗἩ {π6 Τωοντἶσαὶ ρθπ5, ΚΠ δίῃ : Αὐάγαπι, [Ζβμαγ, 
Ἠθρτγοη, διὰ {ΠΖσίοὶ ({}16 1αβὲ 18 αἰνγαγβ Ἵοδ]]ϑὰ {ΠΖξῖβὶ, οἤδρ. χχἱϊ. 
12, ἀῃά υ. 28, Ὀαὺ [πΠ6 δὐἀ]οοεΐνο ἴῃ ὁ, Οσσίοἰϊ, ἰΒ ἰοαπά ἰπ Ν πη). 18. 

21 88 Μ76}} 88 μογο).--- 24. δλοδιοῖ ἐμ δοηι ὁ (ϑγϑλουι εἶ δοπ. οὗ 
2Μοδ68 τσαϑ8 ργΐηοδ οὐϑν εἶ ἐνδαδιγε8. ΤΉ ΘΓΘ σδὴ ΒΑΡΟΪΥ θ6 Δηγ ἀουδὶ 
τμαῖ {18 18. ἐπ πιραπίπρ' ἱπίθπάθά ἕο 86 οοηνογθά ὈΥ͂ (8 ῥρ8888ρ8, 
Ὀαὲ ἴο Ὀγίηρ 10 οἰθαυγ οαέ [π6 Καῦ σορ. Ὀθίογε Θμθθι οὶ, ψ οῖι ἀοθ8 
ποῖ ρρϑδγὶη (ῃ9 Ῥωϊσαΐθ, τααδὲ Ὀθ9 Ἔγαϑθὰ. ϑ'ἢβθαθὶ μα8 Ὀ66ῃ τθη- 
ὈοπΘα αἰγθϑαν ἱπ οἢδρ. χχ ϊΐ, 16 δηὰ χχῖν. 20 (Βα 46]).----, 28. 
πὰ λὲβ (ν12.,) ΘμΘΡ.61᾽8) ὀγοέλγθη (ἢο Ὀοθ]οπηρ) ἐο Εἰ ΐ62θ» (10) 
Ποολαδίαϊ, ἠϊε (ΕΟ Ζοτ᾽8) δοπ οὐ [μ8 βοῃβ οὔ Εβομαθίδῃ (οΒδρ. χχίν. 
21); θαὲ {Π|6886 νγϑῦθ Ὀσϑίγθη οἵ ϑ'μϑθπαὶ, Ὀθοδιβθ ἐπθν ὑοῦ ἀ6- 
βοοπαθα ἔγοπλ Μοβθβ ἐβγουρ! ΕΠ] θΖοσ, οὐ ψβοπὶ [Π 6 Βοηβ οὗ 88ι6- 
Βαρδὶ στοῦ ἀδβοθπάδηξβ ἐβγουρἣ ᾿ἷ8 βοὴ (ὐθσβιοπι (ομαρ. χχὶῖ. 
16 86ᾳ.). Ἐτοπι [μ6 8βοη8 οὗ Βιϑομδθῖδῆ βργϑηρ ϑἠλθίοπεϊε οὐ ϑἠθ- 
ἰοπιοίδ, ἃ οοἰθυγαίθα τηδη, 88 ἔμθ οαγοῖαὶ δοοοπηξ οὐὨ 18 Θ:Ποσβίουθ 

οἸθαΡ Υ βιοννβ.--Ὁ, 26. Απά ἰδὲ ϑλοϊοπιοιλ, ἀπά }ι8 δγοίλτεπ τδϑνὰ 
οὐδτ' αἷϊ ἐι6 ἐνθαδιιγο8. 0} ἐδ.6 οοπδοοραίοα φἕβἕδ, ιοἰοί, Ιλασίά (6 
ἀδιρ ἀπά (6 ᾿δαάδ ὁ ἐδ [αἰλαγε᾽ -ἤοιιδε8 απὰ ἐδδ ρτίπιοοβ (ἰπβιθδὴ 
οὗ υγωδἷο [86 τοδάϊηρ ἸῺ} 88 ἴπ ομαρ. χχῖχ. Θ τηυβὲ θ6 δἀορίοά, 
85 ἰῇ μα8 θθθὴ ὉΥ π6 Ῥαμίσαίθ) οὐϑν {6 ἐποιιβαπιβ ἀνὰ οὐθν ἐλ 
λωπάνοαθ απά ἐΐ6 ρμγίποεϑ οΓ {6 ἀγπῖῳ λαά ἀραϊοαίοά.----. 21. Α 
Ργοπμοβὶβ : οὐ ἐλ6 τσαγϑ απ ὁ {λ: δροῖΐ (1 οἴ μοσ νγογά8, οὔ (δὲ 
ϑροὶΐ ἰαΐόη ἴπ εἶ ισαν8) ἰΐδν λαά ἀφαϊοαίθα ἐο πιαξα ἢ λοιι89 οἵ 
«7Πελουαῖ, δἰτοπσ. ΓᾺΓῚ ἴπι ΟἴΝΘΥ ῬΑΒΒΕρῈΒ τηθ81|8 [0 Βιγθηρίῃμθη οἱ 

θυ] πρβ πὰ νν8}18. ΕΥ τοραϊσίηρ ἴμθπι (2 Κίπρβ χίϊ. 7 844.; 
ΝΒ. Π]. 7 844.), θαὶ Ἐι8 σαῃποῖ Ὀ6 ἔῃ πιθδῃΐηρ ἢθγθ. ΤῊ ποτὰ 
ΘΟΟΙΓΒ ἴῃ οἤαρ. χχῖχ. 12 δἱοὴρ σῖῖῃ ἴση, ἀΠα 88 πιακίηρ ρτϑδΐ 

8Π 4 τπδίκῖτισ Β Πρ ἅτ οουτο]αἴϊνθ ποίϊοηβ, γγχ8 ἔδο] πὸ Πιϑϑι [ῦϊομ 
ἴῃ χϑπάουϊηρ [ὃ Π6ΓΘ ἐο πιαΐο στοαὶ απὰ δίγοησ. Τἢ6 ἰαηιθα ἴῃ ζ δειλ 
ἰδ ἃ βῖρτι οὔ [88 δοουϑαίϊνο, οἵ, οΒδρ. χχίχ. 12.---νὶ. 28. ΤΊ 5 ἴῃ 

ΦΎΣΙ ἴα]κο8 86 Ρίδοθ οὗἨ (μ6 γτοϊαἴνθ ργοποῦμ, 88 'π οἰδρ. 
κχῖχ. 17; 2 ΟἾτ. χχίχ. 86; Εζγα υἱῖ. 235, χ. 14, 117. ὧδ 
ΦΥΡΩΠ αἰποϊαδδν 1π6 δοοοιπῦ : {πᾶῦ Ὑ οι μα Τὸν ἀοάϊοαιοά 
ὈΥ αἱ τοἶο μαὰ ἀσαϊοαϊθα νγὰ8 ὁπ ἐδ μαπά ο} ϑλοίοηιοιᾳ, ἀπά ἐδ 
δυοίδγδη, ἱ.6.) (ἃ γᾶ8 Θη γαβίορα ἔο ἔΠ61.--- ΒΘ γ6 γγ88 (μ8 ἃ {Π|066- 
14 ἀἰϑεϊποίζοῃ. πιδάθ ἴῃ [19 ὑγβᾶβαγαϑ, {πϑὺ ὑγ8γθ σουηιηλ θα ἴὸ 

1 
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1.6 ουϑίοαγ οὗ 186 ἀἰβογθηι οῆοοσβ: 1. ΤῊΘ βοὴβ οὔ ψϑοβοὶῖ 
(Ζοίμδηλ δρὰ .068]} παὰ (μ6 ονουβίρει οὐ [Π6 ὑγθαβυσεβ οὐ (89 
μουβθ οἵ αοά, ψΒ]οἶ, 88 ὍγΘ ΤΏΔΥ ἱπίδυ ἔγοτι οἶαρ. σχχίχ. 8, Βδά 
ὕθθη Ὀγοῦρ Σ ἴῃ ἴππ6 Βμδρο οὔ ἔγθϑν}}}- οὔδυίηρβ ; (2) β'μϑθαθὶ νγὰϑ 

Ῥεΐποθ ΟὐΟΣ [6 ἐΡΘαΒΌγΘδ, ρΟΥμαρ8 ΟΥΟΡ [ἢ ΤΠΟΠΘΥ͂ ΜΓ ΒΙΟἢ δά 
δοοπη]αἰθα τΌτὰ {Π6 ΤΘρΡΌΪΑΡ ἰὰχ [Ὁ {Π6 βαπείπατυ (ΕΣ. χχχ. 
11---16), 189 τοἀοιηρθοη-ἔθε8 (6.9. ἴον [μ9 Πγβί-θοση, ΝΌηι. χυἱ]ὶ. 
10 564.), οὐ {16 ἀἴϑεμαγρθ οὗἩ νονβ (1μον. χχνἱ.) ; πϑῆςθ μ6 
δὰ {6 οματρα οὗ ἃ ρῬογίίοῃ οὐ [6 το ΘῪ οὶ 18 ἀθβοσ θα ἴῃ 
2 ΚΙπρΒ χὶϊΐ. ὃ 88 Ὁ ΤΠ 05: (8) Βμοίουαῖι ἀπά Εἰβ Ὀγθέμισθμ 
84 {86 οᾶγβ οὔτε ἀραϊοαιοά οἴδυίημβ, νυ ἢΐοῖι τὸ ο4]16α [86 ΒΟΙΥ 
{ΐηρβ ἴῃ 2 Κίηρβ ἴῃ χἰϊ. 19, ἴῃ ἀἰβεϊποιΐοι Όπι [η6 δαογθα πΟΉΘν 
πιθη ]οη6α 'ῃ ν. ὅ. Ζοίμδπι δηα 4706] Ὀο]οηροά ἴο {π6 ἔτη Υ οὗ 
Οογϑθοη ; ϑμϑρθαθὶ δηά Θ'μϑίου ἢ ἰο ἐπαὶ οἵ ΟΠ : δπὰ [Π6 

(ἰγὰ στοαῖς Τωον ἴσα] ξλυαλγ, Μογαγῖ, Πδα πο. Βμδγθ ἰῃ {8 πχδῃ: 
ἀροιηθηΐ Οὗ [Π6 ἐγθαβαΓοβ. 

(1.) Ορ. χχνΐὶ. 29---82. 7Τλ6 οὔὲοθγ8 ἀρροϊπέθά 70} οιέισαγά 
αὔαῖν8.----, 29. Ολοπαπίαλ (ομᾶρ. χν. 22,21) απά ᾿ϊ8 δοη}8 (Ὑ80 
ΒοΪοησοά το [π6 ἔἈΠΉ}]Υ οἵ 715λαν (ἀπά ἰο [Π6 σέη8 οὗ Κομαι}) [ον 
οἰμξισαγα διιδΐπθ88, α8 βογίδε8 απᾶ ἡμᾶσοδ. ὙΠ οαὐννατά Ὀαδίπε885 οὔ 
6 [μον]δθ8, ἴῃ σοπέγα Ἰβυ:ποίοι ἴο [6 σσοσκ σοηπϑοῖθα τὴ [86 
βόγνῖςΒ οὗ [86 Βα ποί τι ΓΥ, ΒΘ 68 ΠΡΌπὰ (18 ἴο πᾶν σοῃδὶβιθα ἴῃ {Π6 

ἀἰθοθανγρα οὐ [86 βαποίίομβ οὗ βουῖθεβ δπά πάρθβ (οΒδρ. χχ!ϊ. 4.) 
Ἐγοτὶ ΝΘΉ. χὶ. 16, ἴδ ἀρρβᾶδγβ ἐπαὺ [π6 οαἰνγαγά Ὀαβίπθ58 νγὰβ 8180 
ςοηηοοἰθα τ [Π6 ἐθπιρ]6, Θια γδοίηρ Ῥοσμδρ8 {16 φΟἸ]δοίίοη οὗ 
ΘΟΠΕΙ Βα ἴοῃΒ; δηὰ βίηοθ [Π6 οβίοοσβ τηθηςοποα ἱπ ν. 80---82 μὰ 

ἴο Ἰοοκ δον {πῖ8, {δ ἸΔΥ 86 ββυτηθά {πᾶὶ ΤΠΘῪ 4180, Π|ὸ (ῃ6 
βου 068 δα ἡπάροβ, ὑγθγθ σθοκοπθᾷ διποηρ Π6 οὔοθυβ ψ 80 δὰ 
1 οματρθ οὐ 86 ουλινναγά Βαβίπαββ, ΔΙ ΓΒΟΌΡΉ ἴδ 18 ποῦ ΘΧΡΥ ΒΥ 
βίδίβά ἴῃ (8686 νϑυύβθβ.---. 80. δ )αϑ)αδίαϊ απὰ ἠΐδ δγοίγοη, (πο 

Ὀεϊοηροα ἰο ἐπ ἔπ οὗ Ηθγοπ οὗ {Π|6 σόπβ οἵ Κομ}})}, ὅγαυό 
πιθΉ,) ϑθυθηιέθθη ἢν οα ὙΠΘΥΘ ΟΌΘΤ {6 σοπὺνἱδιιδίογι8 (ππὉ ταδί 

μοῦ τῶθϑῃ ἐπα ὙΠΟ. τγᾶβ ἀοίοττηϊπά, ἃ ἢχϑά ἰὰχ οὐ οοπέσίθα: 
ὕοη, δηὰ {15 ταθϑηΐηρ 18 τϑαυϊγθα οὴ δοοοαηῦ οὗ [18 δοππθοίοῃ 

ὙΠ ἢ “Ἢ 19γ86],᾿ πμϊοῖ ἰδ ποῦ ταϑὲ ΜΙ ΠΥ ΠΘΥΘ 688 ; 866, 6.9.) 
οἰδρ. χχίϊ!, 11 δά χχίν. 8) ογΓ Ἰϑραοὶ οπὶ ἐδ βἰ6 οὔ {16 ζογάαη 
ἰοισαγ 8 ἰἦι6 ισοδὲ (8, ΒΤ Δ] Υ ἀοβουίρείοι οὗὨ {π6 δου ΕΓ οἡ [818 8:46 

οἵ (6 νου ἷ8 (οαπά ἴπ Ζοδιι. κί. 7) 7, ν αἱϊ ιλι6 αγαῖνϑ8 97 σΣ͵όλουαῖι 

«πὰ 70 {1:6 δογυΐοθ οΥ {λι6 ἐἰπσ (οἴ. ν. 82). --Υ͂ΊῇῸ 81. ονίαλ ἐλ 
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λοαᾶ απά---(ν. 82) λΐθ δροίδγοι (το 4180 βοϊοηρσαοά ἴο ἐμ Ἀπ Υ 
οὗ Ἠδθῦσοι) τσορ6 υαἰξανιὲ πιόη, ἔσο ἐποιιϑαπά δευόη ᾿μπάγοα ᾿θαάε 
οὐ αιλονθ᾽ -᾿οιιδο8, ισλοηι Παυϊά Παα αρροϊπίθα α8 οὐδ 8668 οὐδν {ἶμ6 
ἔσο ἰγῖδε8 απ α καζῇ οπ ἐι6 θαξβὲ οὗ ἐλ «ζογάαλι, [ον θυθνν αἤαΐν οἵ 
Οοά απάὰ [ον εὐόνν αὔαϊν οΓ ἰδ6 ἔζτισ. Βούνπαθθη “ὁ “ονί)αϊ, ἐλ ᾿οαά" 
ἴῃ υ. 81, δῃὰ “ απὰ ἢΐδ δγοίδιγθη" ἴῃ υ. 82, τγα πᾶγο {πὸ ραγθημο- 

818: αϑ 70» ἐἶ6 Ηοδνοπῖξθ8, ἀσοογαϊπρ ἰο {]ιθὶγ" ἀφδοοτιέδ, ἀσοογαϊης ἰο 
“}αιλον δ᾽ -᾿οιιδ68, ἔδιόν τ06᾽6 ὀπσαπιϊποα ἐπι ἐ].6 γον εἰοι ἢ, ψόαν οὗ Παυϊζε 
γνεῖση, απ ἐδιθΡ6 τ0678 Κοιιπα απιοπσ ἰδόπι ὕγαυο ἤθγοῖδ ἵπ ὕαζον ὑπ 
Οἱτϊοαά (εἴ. τ. Καιπιον ῬᾺ]. ρ. 229). ΤΙνὶθ ραγθῃ!οβῖβ, τ μοὶ 
τοαῖβ οὗ ἀἰδεϊηρτιβηθα ἩΘΟΓΟΙῦοΒ 'π 186 ΠΟΌΠΕΓΥ ἰο (86 οδϑὲ οὗ 
[16 Ζογάδῃ, δηὰ Ὄχρ δίηβ 186 τϑᾶβοῃ ΨΥ {ΠΟῪ τυ δπίγυβίοα 
ψῖ τ [Π6 ροβὺ οὗἩἨ οὐθῦβθθῦβ, βϑβραῦαίββ [86 σοῃπθοίθα ραγίβ οἵ ἐ{9 
βδταθ 86 ηΐθηςθ, 8π4 {μ8 ΤΟ ΠάοΓ8 {86 τηϑδηΐηρ οὗ [Π688 ἔνο γϑῦβθ8 
Βοσωυαὺ ΟὈΒΟΌΧΘ. 

9. ΟΒΑΡΤΕΚ ΧΧΥῚΙΙ. 

ΔΟΟΟΥΝῚ ΟΕ ΤῊΗΒ ΑΕΜΥ ΑΝῸ ΟΕ ῬΑΥΙΟἾἿΒ ΟΕΕΙΟΕΒΒ. 

γν. 1--1δ. ΤΊΎ ἐωοῖυς αἰυϊθίοπθ ὁ ἐδ6 ἀγτῖψ. Ὑ. 1. ΒᾺ] 
μοδάϊηρ ἴο ἔπ6 118ὲ8. νυ] ἢ ἔΌ]]ονν ἴῃ νν. 2---1δ : ἀπά {ἢι6 8οπ8 οὗ 
Ἰβναοὶ ἀσοογαϊπρ ἰο ἐιοῖγ πωπιδϑν (ἴῃ ἀοβηἶξα πα τ])6 15), ἐλ6 λοαάς 
οΥ {16 }αἰλιον8᾽ -Ἰιοιιδθ8 ἀπά ἐδ 6 ργΐποοβ οὐοῦ {6 ἰποιιϑαπιάς ἀπά {δὲ 
Βαμάγθαβ ἀπά {Π6ῖν βουϊθοβ νῆο βογνθά {Π6 Κίῃρ ἴῃ ΘΥΘΙῪ δαὶ 
οἵ ἐι6 αἰυΐδίοτιϑ, ιυιοϊ, σαιπθ ἵν ἀπαᾶ τσοπὲ οὐ πιομέΐ ὃν πιοηπί οἵ 
αἰὶ πιοπέΐι8 οΥ ἰδ 6 ψόαν, ὁπό αἰυϊδίοτ, ἐισοπέψ- [ον ἰποιδαπα πόα. πὰ 
{ΠΗ 1156 1186}, μονγονθῖ, τ᾿γ6 βπὰ ΟὨΪΥ {π6 ὕνοὶνο ο]α8565, {Π6 ]15ὲ 
οὗ ἴπο86 Ῥϑ]οπρίηρ; ἰο {Π6η1,) ἃπα {π6ὶν Ἰθδάθυβ ; 80 ἐμαὶ {Π6 5]ιοῦὶ 
Βοδάϊηρ : [π6 βγδθὶδ68 δοοογαϊηρ 0 ἘΠ6 Ὁ ΠΤ θ6 Γ᾽ ἀηἃ [86 ῬΥΐΠο68 
οὔ 116 αἰ ν βίοηβ ὙΠῸ βογνϑὰ {ῃ6 Κίηρ (οἴ, οἰαρ. Χχνὴ!. 1) ψουἹὰ 
ΠΥ βαβῆἔῆοθ. [10 τηᾶν θ6 888] Υ δϑβϑαπιθὰ ἰπαὶ (6 μοδάϊηρ οἵὐῇ- 
δια] ]Υ τίου ἴο ἃ τόσο ϑἰαθογαῖς ἀθβογιρίϊοῃ οὐ 116 ο]85568 ἃὰ 
τοῖν αἸδγοπῦ ΟΠ] οογβ, ἔγοιη υμ ἢ τ παν ΠΘΓΘ ΟὨΪΥ ἃ ΒΒΟΙΟΓ 

οχίγαος,---Υ. 8. Αρροβίξοη ἴο «7 βμόθθαπὶ (ν. 2): οὗ {6 80νι 
9 Ῥενθδ, {16 ᾿οαά 9} αἷΐ ἐΐθ ργίποοβ οὗ ἰΐ6 αγηιὶθβ ον ἴλ6 ἢτϑὶ 
πιομδ. Ἡθηοθ [Ὁ 18 ποῦ βαϊά ῃαῇ ΨΔϑῃοῦθδτα νγα8 ἴΠ6 μοδᾶ οἵ 4}} 
1068 ῥγΐμοθβ οὐ Π6 ἃγτωΐθδ, Ὀαῦ 10 18. δι ρ δ 6 8}}Υ βίαια {πὲ ἰι6, 
110 πηᾶῃ οὗ (Π8 ἴδ οὗ Ῥογεζ, ἔγουυ σοπι Πᾶνα αἷἶδὸ βργᾶπρ, 
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μὰ 186 σοιηπιαπά ἰη οϊοῖ οἵ 411 [86 ῥυῖποθβ οὗ ἀϊνβίοῃ ἴον [9 
ἢγβὲ το. ΤΤὴθ σοτηηδπάον οὗἩ 6 ν᾽ 018 ΔΥΙΩΥ τγ88 “70αὉ, ν. 
84..--ν. 4. Βοίοτε οάαὶ ἴΠδγα τη υβὶ ἤανθ [Ά]16η ουὐ “ ΕἸοΖο» ἐδ 
δοη Ο7., δοοογαΐηρ ἰο οἴδρ. χὶ. 12. “ΤΣ το. ὙΓΡ ΠΩ 
τπογου ΡΥ πιηΐμ 6} 10]6 τνογά8 : δὲ ἔΠ6 οηά οὗὨ νϑῦβθ ὁ ἃ δἰ} Ὁ 
Ρϑϑβϑασα οδοιτβ, ἔγοπι ΜΒΙΟΪ Ὑγ6 ΤΑΥ͂ 868 {πα {Π6 αν Ὀδϑίογθ {ἢ 
τα 416 νγογά βῃου]ά 6 δγαββά: “Ἅ απᾶ ἢὲβ αὐυϊδίοπ, ΜΕΗίοίΐ, ἐ]ι6 

Ῥγίησθ᾽ τοϊσῃὶ ρουμαρ8 ᾿πθᾶῃ δηά [118 ἀἰν βίο 18 {}|ᾶὲ ον ψ ὨΪΟΒ 
ΜΙΊΚΙΟΕΝ νγᾶβ ρυϊποθ. Τῇ δχργθββίοῃ 18 ὙΘΥῪ Ὀγϑί, ΠΊΘΓΟΪΥ οοη- 
ἰδϊηῖης ἃ ᾿ἰηΐ, θαΐ ἴπ ἃ Βῃοτὲ 118ῇ νγαὰ οαπηοῦ Ὀ6 ΒΓΡΥβο ἰο Πηᾶ 
το γ νυ Πἰπί8 ἰπ [ἢ ρ]806 οὗ [1]] δαῃίθποθθ ΥὟ. 7. ἊΑϑαλοὶ (οβδρ. 
χὶ. 206); Πθ ννᾷβ 8]απ ὈΥ̓͂ ΑΌΠΟΥ δἱ ἔΐθ νΥῪ σοπιτηθηοθιηθηΐ οὗ 
Ῥανῖα᾽ 5 τοῖρῃ, (2 ὅαπι. 11. 18---28) ; ρϑυθαρβ ὑΠθ οοηρδην, οὗ 
ψ] ἢ Α86}6] νγα5 (86 οαρίαϊπ, πΊΔῪ Πᾶνα Ὀ6Θη ἱπογθαβϑά ἰοὸ ἃ αἷν]- 
βίο ὑνμ θη [Π6 ρ]Δη οὔ ἔθ ὕνγοϊνϑ αἰ ν 5:0} 5 γγα8 δμθυνγαγάβ δἀορίθά, 
ἈΠ ΙΏΔΥ ΠδᾶγΘ σοΠΕΪΠτιθα ἰο ρ888 ἃ8 Α.58}16]}8 αἰν βίο ; ΟΥ̓ 1 18 ρο8- 
510186 ἘΠμαὐ ὁπ ἀϊν βίο ΠΥ μάνα Ῥθθη ο8]164 ὈΥ {π6 ἤδτὴθ οὗ [89 
4116 πὰ ΠΟΤ ἴῃ ΒΟΠΟῺΓ οἵ ΗΪ8 τηθ που. [ἢ {Π6 πογάβ “ἐ απά Ο΄οδα- 
ἀϊαΐι ᾿ ἐδ 8οτι αὐέον' ιεπι,) αἴνον ἢΪ8 ἀθαὶ!, [Π6ΓῸ 18 οοσίαϊη]ν σοηξαϊποά 
8 ἸπΕϊπηδίϊοη οὐ Α88}6}}5 ἀθδ6}} δ {Π|ὸ βαρ ππίηρ' οἵ Π.ν 148 ταῖσῃ. 

γν. 16--.24. 7ΤἼ6 ργίποοϑ ὁ {}.6 ἐισοῖυο ἐγὶδε8. ΤῊ {ὐῖ 068 τηθη- 
οποα τὸ Βδυρθη, ϑἰπιθου, [μον], “πἀ8}}, Ι5βδοπαν, Ζθθυ]οη, 
Ναρ]να!!, ἘΡΗγαῖπι, Μαηῃδββθῆ, ΒοηἼϑηῖ, δὰ ὍΔ ; αδά ἀπά 
ΑϑΠῸΥ δγ6 οἵηϊ θα, Ιπ {μ6 151 οὗ ἔμθ ἐὐἴθ88 ἴῃ οἰδρ. ἷν.» ΥἹΪ.» 
ΖεοὈυ]οη 18 τναπεϊηρ, πα 88 νγγθ Κπουν οὗ πο σϑάβοη [0 [Π 6 ογηϊββίομ 
οὗ ἴη6 ἤδίηβ οἵ Ζβθρθιυΐοη ἔῃθγθ, 80 8.6 γῦϑ ἅπΠ800]6 ἔο ἀβίβγιηϊηθ ὙὮΥ͂ 
(δὰ δπὰ Αβῇῃδῦ ββοι]ὰ ποὺ δ6 τηϑηξίομθα ἤεγθ.--ὖ, 18. Εἰΐλυ, 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ [6 βᾶτηθ 88 ΕΔ τηθηςἰοπθά ἴῃ οἤδρ. 1Ϊ. 18 ; 116 ὅ68ρ- 
τααρίηλ τοπάρχης 15 Ἐλιὰβ τῶν ἀδελφῶν Δαυίδ. Ἠθ νὰβ 110 
ο]ἀοβὲ Ὀγοί]ον οὗ Πανὶ, 6Π|6 ἢγβί-θοση οὗ δ18 μου, δῃά ἃ8 βθοῃ 
[Δα ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ τῖρῃς ἰο 06 ἃ γιοῦ ἰπ [Π6 ἐπ]δ9 οὗ πάΔ4}.---Υ, 28. 
ΤΠ6 ἕδος, ταὶ Παυϊά μαά ποὲ ἑαΐοηι ἐϊιδὶν πιιπιδον ἤγοηι {})086 τοἦο 
1067. ἐισοπΐῳ ψθαγ8 οἷά απ ὠπᾶθν, 15 δοσοιῃίθα [Ὁ ἴῃ [Π6 οἶδιι8θ 
ΜΠ] [ΟΠ] : 20» “ολουαῖ, βαά ργοηιϊδοά ἰο πιαΐθ 18γαοἴ α8. πι- 
φιθγοῖι8 α8 6 βέαγδ ο7) ἔθαυθη ((ἀϑη. χχὶϊ. 17). ὙΠῸ τηθδηϊηρ οὗ 
118 ὀχρ!πδίϊοη οη ΟΠΪΥ Ὀ6 ὑμαῦ ἰῃ6 ογθσοίηρ πυροῦ 40 ποῖ 
τοίου ἰο 81} {π6 [5γδβ 1.68, θθοδιβθ 1 γγὰ8 ἱπρο881}16 ἴον Πανὶ ἃ ἴο 
πα ΡΟΓ ἐπι 41], βδίποθ ΓΠΘΥ͂ ὙΥΘΤΘ 88 ΠΌΙΊΘΓΟΙΒ ἃ8 [Π6 8.878 οὗ 
Ἠδάνθη δ οἷ σαπποῦ ΡῈ πυμηροτοά. Τὴ παμαρθυΐηρ οὗ ἐῃ9 
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{εγδθ 168 ΠῸΠι ὑΥΥΘΏΓΥ γοαγΒ δ ἃ Ὀρυγαγὰβ νγὰ8 ὑπάθγία θη, 85 νὸ 
ΤΑΔΥ͂ ἰηΐον ἔτοπι ἴδ σθέογθῃσθ πη849 ἴο δ ἴῃ {818 ραββαμθ, ἱπ οὐ 6 
τμΐ ἰ[8 τοβα } 8 ταῖρθς Ὀ6 τηδάθ δνδι!8 016 ἔον ἀϊ νάπη {Π|8 ΔΥΤΩΥ 
ἱπῦο ὑνγοῖνθ βθοίϊοῃβ, πα ἔον [6 οἴμβεὺ δυἔαμρθιμοπίβ ἀοβογιθθα 
ἐπ 1818. οδαρίον.---Ὗ,, 24, ΤΠ. Ὠαμαθοεϊηρ γὰ8 ἀπάσγίδκοη Ὦγ 
ὡῳοαῦ ὀόπ Ζεονιαΐ, ιὐἦο δοφαπ ἰο πωπιδθν, διιξ ἀϊά ποὲ σοπιρίοίο ἱ, 
απά ἴξ ισαβ ἐδ οαιδ6 ὁ τοναϊἕ (ἔτοὰ (οα) ὠρον ]ϑραοὶ (2 ΟἸτγ, 
χῖχ. 10, χσῖν. 18). Ὑμὸ πυπιρογίηρ τοίθγσθα ἴο 18 ἐμαὶ οὔ σι βϊοι 
"6 ΠᾶγΥθ ἃ [1}} δοοουπί ἰῃ ομδρ. χχὶ. ; 1 γγὰβ ὭΘΥΘΡ βηϊβῃθά (ν. 
θ), ἃπά {88 φοπββαιθηοθ οὗ μ9 σψγϑίμ οὗ ἀοὰ τνᾶβ8 ἃ ρβϑ]θποα 
(υ.ὄ 14). Ὑὴὸ νογά ἼΣΟΣ ͵8 σΘΠΟΥΑΙΥ Βαρροθθά ἴο ἀδποίθ ἃ 
δοοζ. Βαῖΐ (18 πουϊὰ θ6 π6 ΟΠ]Ὺ ραβϑβαρθ ἴῃ σοὶ [δ δα 5ποὶϊ 
ἃ τηθϑηΐηρσ, ΔΠ4 [6 π86 οἵ Ὁ ὈΘἴΟΓΘ ὩΥΔΥΤ ὙἸΧῚ (6 ἀν ἢ18- 
1οΥ168) 18 [ῃ9 πλο ΓΘ βιΣἸ Κῖησ, ἃ8 νγγχα Ηηἀ ἴῃ ΘΥΘΥῪ Οὔ ΘΣ 6888 ἔῃ6. ποσὰ 
δορῆθτ' ἴῃ 118 σοπποχίοῃ (6.9. 2 ΚΚίηρβ χὶ!. 20, χὶ!!. 8---12, χίν. 1ὅ, 
18, 28, χν. 6). Τὸ πιῖρ]ιε "6 ἱπιαρίπϑά, {μαὺ Γγουρῆ (μ6 ᾿πῆπαθποθ 
οὔ [π6 ῥγουϊουβ ψγογὰ πιΐδρατ ον δ᾽ πιΐδραν δὰ Ὀθοη βυδεϊξαίοά 
ἴογ ὈΒθρῆθι, θαΐ 8 [06 δσρυθββίοῃ ὩΥΔῚΓῚ ὙὙΣΔῪ ἽἼΞΌ (068 ποὶ 
οσουγ ἴῃ (Π6 ΟΠ γοπίο!θδ, γγο πιαϑὲ γοίαϊῃ {Π6 ψογὰ 88 νει θη ἱπ 
ἴπ6 Ἰοχί, ἀπά τϑπάθυ [Ὧ9 ρᾶ88αρθ [ῃ8 : απά ἐδ πωπιδον αἰά ποὶ 
σοηιθ ἵπίο ἐδ πωριδον οὗ ἐλι6 ἀαὶΐν τόσονάδ ὁ}, Κῖπρ ])αυϊά. Τὰ {818 
φΆ86 “ἰηΐο Π6 παμθον σοῦ τηϑϑῃ ἱπίο [6 βϑοϊϊοπ σι οι 
ἐγοαίβ οὔ μ6 παπιθοσίηρ. Τὺ ἰβ ποὺ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίαθα [Ὁ νν δὲ γϑᾶϑοῃ 
186 δοοουπὶ οὗ [πὸ παπιδοτίηρ δά πο ρ]δοθ ἰπ {11 ἀαἱ!γ τθοογὰϑ 
οἵ Ῥανὶά, ΡΒαΐ ἰὰ 18 ανϊάθης ἴτομπι {π6 οοηίοχι οὗ {Π|8 σϑύβο, {π8ὲ 
ἐΠ6 ΓΘ ὙγΘ ΓΘ ΒΟΥ ΤΠ} 168 [6]0 ἃ58 ἴο {π6 ργθβοσνδίίοη οἵ δὴ θχϑοὶ γϑοοτά, 
Ῥοοϑυβθ οὗ (86 τηουτη ἢ] ονθηΐβ οοπποοίθα τ τ ἐπΠ6 σθηϑα5, δηά 
ἴπ6 τγαί οἵ αοἄ οὗἁ νῃΐοῖι ἴ βδα Ὀθθη [ῃ6 οοσαβϑίοῃ. ΤῊ δοοουῦπὶ 
οὗ Ἰμ6 σϑηβαβ ἰἀκθη ΕΥ̓͂ 9080 νγᾶ8 ρίνβθηῃ δῦονο (ομδρ. χχί. 5), δαί, 
88 {18 Ῥαβ8αρθ ΟἰΘΑΥΪΥ βίιονσβ, [Ὁ τηυϑὲ ἤᾶνθ Ὀθθῃ σορίθα [1ῸΠ| 
ΒΟ. ΟἴἶΘ᾽' ΒουΓοΘ, πα ποῖ ἤοπι {π6 ἀν σϑοογάβ οἵ Παν]ά. 
ΑΥἹ {π᾿ βαπιθ {π|6 {Π18 ΥΘΙΏΔΥΚ Β6ΘΠ18 ἰο ἱπάϊςαϊο ἐΠδὲ ἔῃ 6 [188 
'σίνϑη ἴῃ [Π6 ῥγϑβοηΐ σμαρίοῦ, μα ροβ510]Υ {Πιο86 ἰπ (ῃ6 ῥγθοϑά- 
ἰῃρ Ομδρύοσβ, ὑγγθσῦθ ἰδϑηῃ ἔγοτῃ ἰῃθ ἀδ!]Υ γϑοοσάβ οὗ Παν]ά, γ 
16 ᾿πεϊτηδύϊοη, {Παὲ [π6 δοοοὰπί οὗ [Π6 παιιθοσίηρ᾽ νγα8 ἢοΐ ἴο ὈΘ 
ἔουπά ἴῃ ὑΠιθ πὶ οον δἰ ΠΥ ἱπιρ 198, ἐπαὲ Οἵ ΠῸΡ δοοοιπίβ σίνθῃ μοῦθ 
οου]α θ6 ἔοαπά ἱπογο. 

γυ. 2ὅ---81. Τῆο οὔέοονβ υοἦο δαά (6 ολαγσο ο}} δαυϊάϑ ργῸ- 
Ῥενίν απὰ ροϑδοϑεῖοηδι Τ|ι6 118δὲ ἴω γ ΥῪ οχϑοῖ, δὰ οἷαί ΟἿΌΣ 
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δἰξθηξοι πο πιο ΓΘΙΥ οἡ δοσοιηῦ οὗ {{Ππ|8 πᾶηι68, Ὀὰέ ἕο [Π6 ἀοβοσῖρ- 
τἴοπ᾽ ψ ΐ ἢ 1ἱ σοηίδἰη8 οἵ [6 ροββϑϑβϑβίοῃιβ ἀπα σθνθηπθ οὗ (μ6 Κίῃρ, 
Η!β ΡΓΟΡΘΙ͂ οοηβἰϑιοά οὖ: (1) ἐγθαβιμ"68,) ΟΥ̓ ΤΔΙΠΟΣ, 85 [86 οοη- 
ἰταϑὲ ἰο Νο. 2 ββονβ, βιο ἢ} οὐ {π6 ἰγθαβιι 68 88 ψγϑΓ6 Κορί ἴῃ “6 γ- 
ΒΆΪΘΤη 3--(2) ἐγθαβιγ8 ἴῃ ἐλ Ποῖα, ἐπι ἐδι6 οὐδῖθ8, ἐπι ἐδι6 υἱϊΐασο8, απὰ 
ἐπ ἐἦι6 ἐοισθν8 απὰ γογέγθϑϑϑβϑ, ὈΥ͂ ψ] οἷ τ ἀγα πηοβὺ ᾿ἸΚΟΙῪ ἰο πη- 
ἀογβέαπα τπ6 ἱποοπιθ Βῖοἢ [Π6 Κίηρ ἀοτίνοα ἔγοτη εἷβ ὑῬσορ Εν 
ουΐβῖ46 «7 οὐ βα θα ;---(8) σον οἰ 5 ;--- (4) υἱπογανάϑ ;---(8) ρίαη- 
ἑαξίοτδ ΟΥ̓ οἴϊυθ8 απὰ ϑυσαπιογθβ ἐπ ἐδ διορλοίαδ, ἐ.6. 186 ἔδγΈ 6 
ὈΪαΐη, Ὀθῦνθθῃ [Π6 τιοαῃίδῖηβ οὗ  ἀδἢ} ἀπὰ [Π6 Μοαϊ ουτηθδῃ 
868 ; ὅπ6 [ἰπρ᾽β οβῆοουβ μδὰ ἴο 866 ἴο (π6 ουλεἰναϊίοπ οὔ [μ6 ἢ16]48, 
ΨΊ ΠΟΥ ΑΓ5, ἀπ ρ]δηξαί!ο0 8; δπὰ ἀραίῃ οογίϑϊη οὗ [Π6 οἰ ουβ δὰ 
[6 ονογβίρει οὗ ἐδ6 δέον θ8 οΓ τοΐπιὸ ἐπὶ ἐδι6 υἱπεγαγάβ (ν. 27) απὰ ἐδὲ 
δίονθ8 ο7 οἱΐ (ν. 38) ;----(6) οὔδη, Ὀοΐῃ [πο86 στ ΐοθ τοῦθ δὰ ἴῃ 
ΒΒάσοη, {π6 βὲγρ οὗ Ἰδπά δ]οπρ [π6 σοαϑὶ βοΐνθθῃ ὐθοβασθα Ῥὰ- 
Ἰοβέϊμϑθ, δά ορρα, ἂπά ἰβοβθ σῇ ῖο ὑγοτα βοαίξεγοα ἴπ {Π6 
ἀἰδδυθης γ8}16γ8 οὐ [π6 Ἰαῃὰ ; (7) σαπιείϑ ;---(8) α8868 ;---(9) ϑἤδορ. 
Α]] [8686 ροββθβϑίοῃβ ἃ16 ἱποϊαἀβά ἴῃ ν. 81 ὑπάθγ {π6 οηθ ποτά 
ὩΣ» ὙΠΙΘΝ, 18 τιβοα πὶ οἴ ΘΥ ρΡα588 068 [0 ἀθποίθ {Π|9 τηονθα]6 ρο8- 
5658 08 οἵ ποιηδά οἰϊοίβ (6.5. ϑη. χἱ]. ὅ ; χὶ. 6); δῃηά [μ6 τηϑθῃ 

ἡ ΠῸ Πδᾶ {π6 τιϑηδρθιπθπέ οὔ ἰπ686. ἀγα σδ]θα Ῥοίἢ δῦ δπὰ ἴῃ 
116 ποχὲ ομαρίθυ “ργίποθβ οὔ Πο γυϑσοϑῆ "ἢ (βυθβίδποθ), “ ρυΐποθϑ οἵ 

811 (μ6 »δδοδ,." ΑΒ. (10 δχργθδβίοῃ υϑοοϑἧ, 68}}8 [0 ταϊπὰ {πὸ οἷν- 
Θαπηδίαῃ 68 οὗὁἩ [π6 15γ86 1168 ἴῃ ἔΌΓΠΊΘΥ (λτ168, γγμ θη {μον ΘΔ ο 5 
Ὑ6ΓΘ ΠοιηΔ4-ΟΠ]οΐβ, 80 ἀο πιϑηγ οὗ (86 ροββϑββϑίοῃβ ροΐῃξ θδοὶς ἴὸ 
π6 βᾶτηθ οἰγοιπηβίδηοθβδ, ὙὙ}1]8ὲ οἴ 6 Γ5 (6.9. [86 [ΟΊ 6γ8) οοηίαὶπ 
8 Οἷθαν ἱπαϊοδέϊοι οὐ ΤΠ στϑαΐ οἤδπρο, συμ οι ἢδα ἐαίκθη ρ]αοθ 'π 
ἴβγαθὶ πσουρὶ {π6 ἰπιγοάδαοίίοη οὗὨ ἃ τηοπᾶγο ἶσα! ρονθγηπιθπί. 
ΤΠ ῥσορϑγὶγ οὐ ΤῬανἱά σοπβίβιβά ρδγΕὶν οὗ ἴῃοϑ8 τμΐηρθ, τ πίοι 
οοηϑεϊξαϊο [Π6 γγθα]}} οὗ ἃ ποιιδα-οὨϊοΐ, πα ραν οὗ [Π6 ἐπΐηρϑ 
ψ ΒΟ. ασηΐβῃ ἐπ6 Κίπρ' οὗ δπ ογρϑῃὶζθα βίαΐθ, σσοβθ ἐοαπἀδεοηβ 
Τοβὲ οὐ {86 ἤγπι Ὀαβὶβ οἵ ἀρυιου!αγθ δηα νν6}} ταρα]αίθά οοτ- 
ἸΆΘΡΟΘ, Ὑ ἢ [86 τηθ8ῃ8 οἵὗἉ ρί νϊῃρ᾽ Βια  ΠΠ γ ἴο Ηἷ8 (ῇστομθ. [ΙΕ οδῃ- 
ποῦ Ὀ6 δὴ δοοίάθῃξαὶ {Πρ {πᾶὶ }π80 ὑνγοῖνθ οβοουβ βῃοι]ά Ὀ6 
Ὠδιηθά, Τὴ τηδπαρθιηθηΐ οὐ [86 ΤΌΥΔΙ] ροββθββίοῃϑ νγὰβ 880 
αἰνίἀο4 ἰπίο ἐνγθῖνθ βθοῖοηβ ; 80 ἐμαὲ π8 παπηθοι, τ ἷοι ΟΟΟΌΓΒ 
80 ΘΑ ΘΠΕΥ͂ 88 ἃ πουτηδὶ Πα 6. ἰπ ἐΠ6 ρο] τοι] ἀπά το ρίουβ 
ἰηδεϊταξϊοπβ οὗ ἐμ ῥϑορὶθ, νγαβ αἶβο [Ὁ] ουσθά ἴῃ δοπποχίοη πῆς 
ἴμ ῬΓΟΡΘΙΥ γτϑίδσγθά ἰὸ μοσθ. ΟΥ̓ {π6 οἤῆοοιβ ϑλύπισί νγαβ οἵ 
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“Καπιαΐ ἴῃ [88 Ἰαπᾷ οὗἉ ΒοπἼδμηΐη ; ΖαΑΡάϊ οὐ ϑἤδραπι (ρτ Ὁ ]Υ οα 
116 βου Π!-Θαβέογῃ ἐτΟ πο 9 1Π6 Ἰαπά οὗ Τ πάλῃ, Ναπι. χχχίν. 10 
864.) ; Β4]-Ηδηδη οὗ 9465 οὐ αϑάθγρα ἴῃ ἴῃ ἰδαπά οὔ Ψυάαι; 

5|Ππδϊ οὐ ϑμιίγιαὶ (Κανῖ) οὗ ϑλαροη, {16 βίγί ρ οὔ Ἰαπᾷ οἱ ἐμ οοδϑί; 
ΟῚ] (ν]νοβα πᾶπιθ γθηυπ 48. π8 οὗ {Ππ6 Αγαῦδὶς τγογᾷ ἔῸΣ αἱ σαπιδὶ- 
ἀνἵυον) οὗ {116 ρθορ]6 οὗ Ζϑλπιαδῖ ; “δ. μά οῖδἢ οὔ Μοροποίδ, ἃ ρίδοθ 
πηΚποννη ἰο τι8 ((Π6 ϑϑρίαπαρίηι [45 ὁ ἐκ Μεραθών, 'ναϊ νγα πονεῖ 
ταθοῦ ἩΣἢ ἃ Ρ]δοο οὗ {18 ἢδπ16) ; Αζὶν οὗ [π6 ρθορὶθ οἵ Παφαν 
(οὔ. εἰιαρ. ν. 10--19). ὙΠῈΒ ἔΠ6γΘ ὑγθῦθ ἔογει 6.8 ϑιηοηρ {1680 
ΟἴοοΥβ ; δὴ 18} τη86}116 ἀηα ἃ Ηδραγῖίο 84 σἤδύρθ οὗἉ [86 σδπιε8 
ἃπα {Π6 δῇι66ρ, τ ῃΪ6]} γοτθ ρΥΌΡΑΘΙΥ Καρὺ π᾿ ἀἰδεγοίβ, [μαὲ μδά 
ΤΟΥ ΠΔΟΣΪῪ Βαρρ] 64 [6 ποιηδαάϊς ᾿5ῃγηδο θ8 ἀπά Ηδραντο8 πὴ 
Ῥαβίαγθ ἔογ {πὶ σ8π|6]8 ἀπά βῆθθρ, Ὀὰᾳ} δα σομηθ ἰηΐο [αν] 8 
ῬΟΒΒβββίοῃ 'ῃ σΟμΒΘ΄]ΏΆΘΠΟΘ οἵ ἢΐ8 ΘΟΠα Θδίβ ἴῃ [Π6 ΘΟΠΕΓΥ ἰὁ [Π6 
δαϑί οὔ {π6 Τογάδῃ. Τὴ νυἱπογαγάβ, ἴῃ Μ ] ἢ {Π6 βίογαϑ οἵ υὶπθ 

ψνογ Καρὶ (ν. 27), χοῦ πὸ ἀοαδῦ ἴῃ [Π6 νἱπο-στονίηρ ἀἰϑεγοίβ ἴὸ 
ἴΠ6 δου οὔ 16 ἰδη, 6βρβϑςῖα!]γ ἐπ [Π6 ργονίποθ οὔ δ άδῃ (Νυμπι. 
Χὶ. 28 βοᾳ.; θη. χΙχ. 11 564.), δπᾶ {6 ομαῦρθ οὗὨ ἴμθηὶ νγὰβ 
οπίγιβίρα ἴο ὑπο πιθη, δοἰοησίπρ το ἔμι6β6 ἀἰβεγ οἰβ. 

γν. 82---84. Α ελονὶ [ϊδί 97, Ταυϊα᾽ 8 πυϊηϊδίθν8, νυ οὶ ἔΟΥΊη8 ἃ 
οοαπίσγραγί ὈΟΐἢ ἴῃ 118 σοπέθηί8 δῃά βέγ]6 ἰο {ΠΗ 115ὲ8 σοηξαϊποά 
ἴῃ 2 ϑαιη. γἢ1]. 18.---18 ; 1 ΟἾγ. χνῇ!. 15---17; δῃὰ 2 ὅδῃι. χχ. 

28---20. Τῇ νΠ] ἔδνν ὀχοθρίϊομβ ψὸ πὰ αἰδυθηβ παυτηθ8 ΠοῖΘ 
ἔτοτι {ἢ ο89 1 {116 οἴπου 1188, γγχ6 πηπιϑὺ θοῸΓ πῃ ταἰπά ἐπα βοπι οὗ 

ἘΠ ῬΘγβοῃβ πιθηἰοπθά σγεγθ Δρροϊπίθα ἰο οὐμδὺ ἀθραγίτηθηίϑ οἵ 
ΒΘΙΎ106 (τ Βπα πο σομπϑοῖϊον ἴῃ 1ῃ6 οἶμον 1158, ἀπά πῸ ὁη6 Μ]10 
γα 8 “ὁ τοϊέΐ, ἐδι6 ᾿ἰπ᾽8 8018}, συ Ἀ}158ὺ 1π ΟΥΠΟΙ σαβοβ γ6 αν ΠοΓδ 
ΒΘΟΟΒΒΟΙΒ ἴῃ {Π|6 8816 ΟΗ͂οΘ6.---Ψ, ὃ2. ΤΠ οῖθ 15 ἃ ϑζοπαίλαη, βοπ 
οὗ διῃίπιοα, [αν 8 Ὀγοίμον, ταθηςομϑα ἴῃ οἤδρ. Χχ. 7 ἀπά 2 ὅδ. 
χχὶ. 31) ργοῦΔ]Υ ὑπ6 ΒᾶΠ16 ῬθΊβοῃ 88 ἐῪλ6 γοίαἰίυο Γ᾽ 7)αυΐά ταξεττοά 
ἴο Ποῖ; ἼΥ» δα} } Υ ἐΠ|6 ἔλι Π6 γ᾽ 8. Ὀγοίμον (μθποθ ϑορέκασιηί 
παράδελφος, γιϊσαίο ραΐγαιι8), 15 α]80 αβθά [ὉΓ ἃ γϑίαξίοτ σΘΏΘΓΑΙ]Υ, 

" 8η4ἃ {Π|0ΓοίοσγΘ τᾶν ἱποϊαἀθ ἃ πορῆον. ΤῊ18 “ οπαῦμδη τγ88 ἃ 
οομπδθἰϊον (ἀπ ἃ5 18 4464), απ ἐπέοϊἰφοτιί ἀπά ἰδαγπιθά πιαπὶ τσαβ 
ἦλθ. ΩῚΟ ἀο65 ποὲ ἀθποίθ {μ6 οβῆςθ, Ῥὰΐ ἤθη ἀβοὰ στἢ ΠΡ 

τηθΔῃ8 ἰθαγηδᾶ, υϑνϑοα ἐπ ἐδ6 ϑογίρέωγεδ, ἃ8 ἴῃ ΕΖτα υἱἱ. 6. ὙῊ0 
οἢῆεθ οὗ βορβοσ νγὰβ Β]16ἃ Ὁ ΚΒβανβθαῃ (ςμδρ. χν!]. 16). ὐελῥοὶ 
δου Ολαηιογτιὶ τρας εοἷξθ (6 Εἰπρ᾽8 80η8, ῬΥΟΡΔΌΙΥ 845. ἰαΐογ; 
ΒΘ ί μον 1Π6 6168] τηϑη!οπϑᾶ ἴῃ ομᾶρ. χχϊ. 8 18 ταϑδηΐ γγθ σδη- 

΄ 
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πὸξ [6}} ; 1ῃ σΒΔΡ. χὶ, 11 “ Αϑῃοῦθϑιη 18. ο81164 ἃ βοὴ οἵ ΟΠ ἰκεῃοηί. 
--Υ. 388, Αληβορλοῖ (2 ϑαμι. χν. 81, χν!. 28, χν]!. 1 8344.) 18. 8180 
ἀοβογθοα ἴῃ. [ῃ6 ῥραβΒΆρ68 ᾳῃοίθά ἃ8 ἔπ6 φομ βάθη α] σοι Β6 ον οἵ 
δ Κίηρ, να ΚΙΠ64 Ἠΐπη861} α ἐμ6 εἰπιθ οὗ ΑἸ ρβα!οπιβ σοῃβρίγδογ. 
--ΟΥὖΊ. 84. Αὔον Αλιμιορλοῖ, ῬγορδΌ]Υ δἴθν μἷ8. ἀδβαίῃ, «ολοίαάα 
ῥθη Βοπαΐα)ι τραϑ8 ἐΐι6 ἐὲκρ᾽8 οοιιηδοῖίον. ὙὟΊ α ποοά ποῖ μϑβίῥαΐβ ἴα 
ῬΙΌΠΟΌΠΟΘ [[}5 ἃ ςᾶ86 οὗὨἨἁ ἐγδηβροβί τ.η, ϑ1π06 {Π8 ρϑύϑοῃ. σοϑίδυγθα 
[0 πηπιϑὺ οογίαίη]γ Β6 [Π6 Βοηδίδῃ θθη «δοϊδάδ, ψνῇῃο 15 αἰγθϑδαν 
Κπονῃ [0 18 'π οομηπθοίίοη. σὶρ Πᾶν 5 Ὠἰβίογυ (ν. ὅ) ομδρ. χὶ. 

22), δῃὰ γγῆο 18 ἀθβουϊ θά ἴῃ ἐμ6 οἵδ 1ἰ8[5 (6.9.γ αἴδρ. χν!, 17) 
88 116 οαρίαίῃ οὗ ΠΑν 48 θοάγ-ραατγά, ἃ ροβὲ μοὶ ὉΥ πὸ τηθᾶῃβ 
Ρτθοϊαἀθ Ηΐτα ἕτοιη αἰζθῃἀϊηρ {πΠ6 Κἰπῤ' δ8 σοηβαιοσ. [6 μονν- 
ΘγοΣ, [18 οοπἠ]θοί γα 8. ποὺ δάορίρ4, νγ πιυϑὲ βαρροβθ ᾿ΐπ ἰὰ 
᾿ιαγθ ββθῃ ἃ βοὴ οὗ {μϊ8 Βεμαίδἢ, δῃᾷ ἴο πάνθ Ὀθθῃ οδ]]16 ἃ ΕΥ̓͂ Πἰβ 
ΒιΆΠΔΙ ΠΥ 8. παθθ. Απά ἊΑὐδίαίδαν; ἂτθ ψγ ἴο ΒΌΡΡΙΥ : ισαᾶ 
αἶδο οομπϑρἐϊου ἢ ΤῊδ Ὠἰρ ῥγίθδὲ οὐ [88 ἔδιῃῖν οἵ Τύμδπιδν ἰ8 
τοίδσγοα ἰοὼ ἤοσθ.0 ὡοαῦ οσοιγβ πὶ 8}} {π6 1158. Ηρθηςρ, ἰξ νγθ 
θχοθμύὺ [6816], [9 πᾶπιθβ σίνθῃ ἤθγθ ἃγῸ ΔΙγθδ αν Κπονῃ ἴο π5 ἴῃ 
ςοηῃοοίίοη Ψ ΙΔ ἐπ6 ἰβίογν οὗ αν ἴῃ [88 Βοοῖκβ οὗ βδιχθθὶ. 
Βαϊ {6 11δὲ {561 σαπηοῦ ἴᾶνα Ὀθαπ ἕακθῃ ἔτοπι [μο88 θοΟἶΚ8, [ῸΣ 
1.6 ρυθαῖβθθ δοοοπηὶ οὗ {μ6 οὔἶοθβ ἡ Βῖ ἢ} ὑΒ6Ὺ Π]164 18 ποὲ ρίνθῃ 
ἴματθ. Υο πιαβί, ἐποχοίοσθ οοηοϊυάθ μπᾶὶ {{|8 1180 γψγὰ8. (δῖκθη 
(τοῖὰ [Π8 βᾶπὶ6 Βοῦγαοϑ ἴο ὙΠΟ ΟἿ ιἰδίοσίδῃ δὰ ΔΙΓΘΔΑΥ ρῸπΘ 
ἴον {86 1158 ρίνθη Ῥαίοσο. 

.. 10. ΟΠΗΑΡ. ΧΧΥΙΠΠΙ.---ΧΧΙΧ. 

ΡΑΥΙΌ᾽Β ΓΑΒΤ ΙΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝΒ; ΑΝῸ ΗΙᾺΝ ὈΕΑΤΗ. 

(βαρ. χχνυ ϊ. 2π απ ἀδϑθηιδίψ ο7 {6 ρφορίε Τραυϊά 8θνἱοιιδῖν 
εἰαγσοα ϑοίοπιονι ἰο δυιϊϊᾳ ἐΐ6 ἐθηιρίο.---Ὗ. 1. Αἰ εἶθ ρτΐποθϑ οὗ 
Ἰεγαοῖ, νἱ2.7) δα ργίποθβ οὗ ἐΐ6 ἐγὶδ68 (ἃ Ἰἰϑὶ οἵ ἡ μοῖη 15 σίνθῃ ἱπ 
ομαρ. χχνῇ, 16---22), ἐδ6 ργΐποθβ οὗ ἐλ6 αἰυϊδίοτιϑ ἐλαξ βογυθ ἐΐ6 
ἀίπρ (εμδρ. χχνίϊ. 1---1ὅ), ἐδ4 ργύποδ8 οΓ ἐλ6 ἐϊιουϑαπάβ ἀπά οὗ ἐδ 
λυπάνοαἀδ (οαρ. χχνΐ!. 1), ἐλ ργίποοδ οἔ αἰϊ ἐλὲ ργοροτγίψ ἀπά ρο8- 
βεδϑίοηϑ 0} ἐδ ἀἴησ ἀπά ἢιδ 8οη8 (ΠΟΥ ἃγτθ ἀθβουῖ ρα ἴῃ οἶ 8. 
χχνὶϊ, 2ὅ---81, ἐπουμῆ ποιμίηρ᾽ 15 βαιά ἴπογὸ διοαῦ [Π6 ῬΓΟΡΘΙΙΥ 
οὗ Τλαν 48 βοπβ; {πὸ Κωίσαίε πα5 ἤἰϊοδᾳνθ ϑιιοϑ, Ὀὰὺ ἢΠ6 ἐαπιθὰ 

ΜΟΙ]. 11. Χ 
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οαπ Βασὰν "6 {86 δίῃ οὗ {88 ἀοσπδαίϊνα ἴῃ 1815 ᾿πβίδηποθ, [Ὸγ ἴὲ [5 
Ρτϑῆχϑά ἴοὸ ὡς 1Π6 ψγογὰ ἱπυπιθαϊ οὶ Βοΐοτο, ἀπά 1 ἔΠ6 δοπβ 

οὗ Πανὶ σσεσθ ἕο Ὅ6 Ὄχργθβϑβι βίπρίϑά οὔἱ 48 ἰακίπρ ρατί ἴπ [6 
ΔΒΒΘΙΩΌΪΥ, ἰδ 18 ποῖ Π{Καὶγ ἐμαὶ ΓΠΘΥ που]ά θ6 ποιίςαα ἴῃ 80 ἱπεί- 
ἀοηίαὶ ἃ τηϑηπογ), αἰοπφ ιοἱιδ ἐλ6 οὔῖτθν8 ὁ" {1:6 σοιιγί, απά (26 
λόνοῦθ, απᾶ αἴ[- 16 ὅγαυο Πιογο68 ([ἴῃ8 ἰαπιθα ἤθγβ 15 ἐπ βίρῃι οἔ {86 
ΔΟΟΌΒΑΙνα, ῸΓ 848 {Ππ60 ρονθσπίηρ γοτῦ 18 αἱ 850 ρτβδξ ἃ ἀἰβίδῃεβ ἵ' 
ν᾽ 88 παίαγα] [0 ροϊπί οαΐ {Π|6 6488 ὈΥ͂ ΠΙ68Π8 Οὗ 1[Π6 ῬΓΘΡΟΒΙΓ10Π) ἰ0 
«7εγιιβαΐθηι. ---- ΤΟ δμπιιοῖδ, δορί. σὺν τοῖς εὐνούχοις, γι. 
ομῖηι διγμοἶί8. ΤΉΏΘΥ 8.6 πηοπέϊοπϑά ἴῃ 1 ὅτ, υἱ]]. 15 85 οἤ σοι 
οὔτ Κίηρβ οὗ 1βγαθὶ, ἀπ αἶβο ἰπ 1 Κίπρβ χχὶϊ. 9 ἀπά οὔμῦ ρᾶ8- 
βᾶροβ. ΤῊΘ ὈΥΙΠΊΆΓΥ πιρϑηΐηρ οὗ ἐπ6 ποσὰ πϑρᾶ ποὺ 8 ἃ] γ8γ8 
Βἰ στ ΠΟ ΠΟΥ πιαϊἰαϊποά ; ἔν 85 {Π6 οὔ ογβ οὔ σουγὺ ὑγογ Ὁϑαὶ 

ΘαΠαΟἾ 8, {Π6 νοΓγὰ ΤΑΥ͂ ΘΆΒΠΥ ἢανθ σοτηθ ἴο ἀδποίθ β0 ἢ οὔοοΓ5, 
Θϑθῃ γῃΘη [ΠΟΥ ϑΚΈΓΘ ποί δοίδ]]}Υ θα πα 8. Μογθονοσ, γγ78 ΠΗΔΥ͂ 
ΔΒΒΌΠ18 ΜΙ ΒΟ ΔῊΥ Ποϑιἑαιίου ἐπ αλ ἐμ6 ργαοίϊοθ οὐ {Π| οουτίβ οἵ 
Πιϑδίμθη Κίμρϑ, 6.5.) (8 Βαδυ]οπίαη ἀπὰ Ῥεγβίδῃ, ἱπ τ οι {Π 
Θδυϊβί τι Αγ ἤγθα ΠΘΠΕΥ τηϑηιϊοποά, Πδα βοπμθ ἱπῆπθποθ ἴῃ ἀβίοτ- 
ταϊπίπρ ἐπ 88 οὗ {Π|ὸ ψοτὰ μοῦ (οἢ 3 Κίηρβ χχ. 18 ; Ἐβίβογὶ, 
10---18).----Υ. 2. ΤΠ ἀρεά Κίηρ᾽ βίοοά ὡρ Ὡροπ ἢιῖδ 7οοί, {πᾶὶ ᾿ι6 
ταῖρι! δἄάγαθ8 [6 ἀββθιῃ ]6α ρθορ]θ βίαπάϊησ, ΗΠΠοτῖο μ6 [84 
ῬΙΟΡΑΡΙΥ Ῥδθη βἰεπρ' ἀροη ]ιῖ8 ἐμγόοπο, ποῖ ᾿γίπρ' ἀροη Ηἶβ θοά 48 
7} ον 8ῃ ΘΧΡροβΙοΥβ ἱπίο ἔγοῃ 1 Κίηρβ 1. 1.---π)ωΨἴΛήν δνοίδνοη; 1 
ὅπη. χχχ. 28; 2 ὅδη). χῖχ. 18. 7. ἐπ πὶν ἤδανὶ ἰο διά; 1 Ἰιδά 

ἽἼΡ ἴῃ ΤΥ τπηϊπά ἴο Ὀαϊ]ά, οἵ, ἐπδρ. χχὶ!. 7. 7» ἐδι6 αν ὁ {6 

οουθπαηΐ οὶ σδλουαῖ, απὰ 70} ἐδ Τοοίδίοοῖ ὁ ἐδ6 ζ6εὲ ὁ οὐν Θοά; 
ἐ.6.) ἕου ἴΠ6 ἀὐῖκ πὰ ἴον 6 ΓΕΘ ονεσ ἴδ, σι ῖοἢ ταῖρι Β6 ἀο- 

βου α 88 ἢΐ8 οοἰβίοοὶ, θθοϑιιβ8 Ἔϊο ῬΊΟΥΥ οὗ Φομονδῇ νγὰβ 6π- 
τῃγοποᾶ δὔονθ ἱξ βαδίσῃ (Π86 σμοραθίηη. ΤῊΪ5 18 ἰπ ΠΑΓΠΊΟΙΥ 
ΜΠ ν. 11 νμοσα {Π6 μον οὗὨ Π0}168 18 ο41}1684 ΣγΣΩΤῚ ΓΛ. 11 λαῦὸ 
πιά γα ὕον δωϊϊαίησ; ὈΥ οοἸ]οοεἴηρ᾽ τηαίουία]β (Πρ. χχί!. 2--- 
4, 14 544.)---. 4. Οπ ἐπ ἢτγβὲ νου ἀβ 866 οβδρ. χὶ. 2. ἍἊπά 
«7ωάαΐ ἢι6 }ιαι, οοδθηι α8 ργΐποο, ο, οὮΔρ. ν. 3.---Γ. ὅ. ΑΠον {110 
ῬδγΘη ἢ 6518, 20» «ελιουαῖ, λαι}, σίυθη πιο πιάπψ 8οηι8, ἰμ8 δά 6 γθ88 ἰ5 
πού οοηεἰπαθα 10} 1Π|6 ρογίδοι, ἀπά οἵ 8}} τὴν 5018 Ὺθ οἤοϑβο ϑοῖο- 
πιοη) Ὀὰΐ [85 ἃ ΠἜ5}; Βαρίππίηρ: ἐπ ἦ6 οἶοβ6. ἴζροη {}ι6 ἐλγοπέ 
9 ἰὰε ζἰπφάοπι ὁ υἱεδιουαῖι ; {μι18. ΟΧρΓΟΒβίοη. ΟΠ ΟσΟΙΓΒ ΠΙ61Ὲ, 
ΤΠοΓΘ 18. ἃ 5[Π}}18 ὁη6 ἴῃ οἰδρ. χχῖχ. 28, ἐδθ ἑδγοηο ὁ «ελοναΐ, 
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ΘΟΙΆΡΑΓΘ σἤ8ρ. χυΐϊ. 14, “ΜΥ Κίηράοπι." --ὟΊ. 0, 860 ομδρ. χχὶϊ. 10. 
--ὟΟ᾽..1.. ᾿εϑέαδίδελ68 ᾿ὶδ ξϊησάοηι; οἰαρ. χνὶ!. 11. 1.16 ὃ6 οοπδίαπέ; 
ἃ [1187 σοπαϊἰίοι 18 ἱπηροβθά ἀροῖ ϑοϊομιοη ΕΥ αοἂ ἱπ 1 Κίηρβ 
1}. 14, ἰχ. 4; διά 1π6 πογᾶβ οὐ βοϊοιθοη ἴῃ 1 Κίηρβ υἱ}]. 6] 4180 
68}} ἐο ταϊῃα ἐῃ6860 πογά8, 'ἰπ σῃ οι (ῃ 6 ΘΧργθββϑίοῃ αϑ αὐ ἐλῖδ ἐὐπιθ 
4180 οσουχβ, οἕ 2 ΟἾγ. νυἱ. 18.---. 8. Απά ποιὸ δοίονο {6 ἐψ68 οἵ 
αἰϊ 7βγαοῖ, {116 αϑϑοπιδῖθα οοπιπυμηϊέψ οΥ υἱεδουαῖι, ἀπά ἐπ ἐδ θανϑ οὗ 
οἱ αοα, 1 ἰταργθ88 [Π8 ἱπ) ππούϊοῃ ἀροη γοῦν μοαγίβ : οὔϑόρυθ ἀπά 
δθοἶ, ὥς. ὍΤῊδ βοϊοπηπ ἱπ]πποῖϊοη σθοα 8 Πϑαΐξ, ἱν. 26, χχχ. 19, 
ἃυιὰ [π6 σοποϊαβῖοη οὔ ἔπ 6 γϑῦβα γοιηϊη 5 οὔ Πϑαΐ. ἱν. 21; 61. ἢ. 

18 ; Τιον. σχχν. 46.---. 9. Τλαν ἃ ποὺ ἰὰγη8 ἰο ϑοίοτηοῃ ; {868 

σοϊηχηθησοιηθηΐ οὗ ἢ18 δἀάγ6885 ἰο Ηἷπὶ 18 σομέαϊ θα ἴῃ νυ. 9, 10, 

δη(, ΔἴΟΓ ἃ Ἰοηρ ραγθη ῃοβὶβ νυν. 11--- 19, {μ6 οοπεϊπαδίίοη ἴῃ νν. 
20, 21.- -τἘαἴνο μοϑά ἰο ἐΐθ ΘΟοα οΥ ἐὰν γαίλδν"; δοοοτάϊπρ' ἴο ἢ δρ. 
χχῖχ, 10 σὰ πῖρηΐ 6 θα ἕο ΒΈρροβα ἐμαὶ γϑίδγβθῃοθ νγἃ8 Π61Ὸ πι8 9 
ἴο 18γ896], 1[Π6 δουχτηοη ἤί πον οὔ 41} [89 15γ86} 1168, θὰΐ ἃ Θομαραυίβοη 
οὗ σβαρ. χχν!. 20 βιιοννβ ἐπαΐ ἐδ 1β τῶοσβ παξαγαὶ ἴο ΒΌΡροβθ ἐμαί 
[16 αοἀ οὗ αν 18 τηιθαηΐῤ μϑῖθ, ἐῃ6 αοά ψῆο δά δ᾽ νγαῦβ 
Αββι βία ΤΠ αν!α (5. χυΐ!. 8). προ ρα υὐἱμῇ α ρον ξοοῖ ἀπ θριξὶν 
λοανέ, Θᾶρ. χχῖχ. 9--19; 1 Κίηρβ νἱ]. 6].---ΚὙ. 10. ΤῊ6 οχ- 
Ῥγβββίοῃ, “' ὃ6 βέγοηφ απ (0 ἐξ," 18 τθρϑαίβϑα ἴῃ ν. 20, 8ο ἐπαῖ 189 
Δ Γο88 ὑγῃ]οἢ 15 Ὀσόκοι οὔ ΠογΘ 18 ἰά Κη ἊΡ ἀρϑῖη ὈῪ [Π0 τϑρο- 
ομ οὗ [88 οοποϊιάϊηρ πογᾶβ οὐ {Π6 νϑύβα Ὀθίοσθ 8. 

γν. 11--19. Ῥανίᾳ Ὀγθακβ οὔ Ηἷ8 δά άγβββ, δῃὰ σῖνϑϑ ἰο 50]ο- 
ΤΟ [ἢ 5βἰκθίοιιϑβϑ πᾶ ρ]8η8 οὗ [6 βαογθά δυ))άϊησϑ ἀπά οἵμοὺ 
οἰ θοῖβ, νν. 11- 18, δοοοπιρδηγίπρ ἐμ ρἱδϑ νὰ ἢ (86. 8Βο]θπιῃ 
νογά5 οοπίαϊποα ἴῃ ν. 19, Τὴ ῥσοοθθαάϊηρβ ἴῃ [6 556 ΠΊ Ὀ]Ὺ ΔΥῸ 
ἀεβουθαα νὴ ἀγαιηδεϊς ἀἰβεϊ ποίη θββ, δῃἃ ΟὨ]Υ ἱὶ ργορογ οη 88 
ὙὉ ΘΏΓΟΡ ὑΠΟΤΟΌΡἪΙΥ ἱπίο (86 116 }||κὸ παγγαίῖνθ θθΐοστθ 8, οδῃ τ 
Θχρ αἴη [Π6 ἱπίτοἀαοίίοη οὗἉἨ {Π6 δοσουπέ οοπίαϊηοα ἴῃ {1686 γϑυβθ8 
ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ἴῃ {818 ΘΟΠΠΘΣΙΟΙ.---Ὗ, 11. Το ραΐίογηι ; Εἰχ. χχν. 40. 

ΤΆΘ λαϊϊ; 1 ἹΚίηρϑ νἱ. 8; 2 ΟἿ. 11. 4. ὙὙΏΔῚ ποῖ, απά ὁ ἐΐε 
ἤουι868 ο {6 Παϊϊ ; [6 τλαβοι]πθ βαβῆχ τοίεγβ ἕο ἐμ ἐθισυρίθ, ἃ5 
Θ ΤΩΔΥ ΟἸΘΑΙΪΥ 566 ἔτοτα ἐΠ6 σογάβ ὑμαῦ [Ὁ]]ονν, ἴῃ πμῖοῖ ἐμ 6 Βυ χ 
δ χορθαίθᾶ, Ὑπὸ πογὰ ἐθιγιρίθ ταδὺ ὀδβ]γ θ6 ΒΌρρ!!ο4, ΤῊΘ 
θυ Π] απ ρβ τοίδγτϑά ἰο ἂγθ ἐμοβα ἕο {Ππ8 ὕννο ἀἰνίβίοῃβ οὔ {π6.[θπιρ]6, 
ἴον 1ῃ6 πανϑ οὐ ΠΟΙῪ ρ8οθ, δῃά ἔοσ [86 σοοῖῃ βϑμϊπά οὐ ΠΟΙΥ. οἵ 
ΠΟ] 168, ΠΡΙΣΣ ΟΠ] ΟΟΟΌ8 ἴῃ [Π18 ραββαρθ; [Π8 σοῃποχίοῃ υυ ἢ Ὡ2.})ὴ 

Ἐϑηιον 111. 9, ἵν. 7, ἀπά [86 ΟΒα!άθθ ΤῊΣ ἘΖτα υἱῖ. 20, 18. ἀπιπιῖϑ- 
Χ 
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ΑΚ δ] 6, αινὰ {π6 πιοδηΐπν ἐγϑαδινε-ολαπιδον5 1 ἘΒΟΥΟῸΥ βυβίαϊ δά, 
ΤΉ 686 ΤΟΟΠῚ8Β ΨΘΓΘ ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴῃ [Π6 ἢοι86 οὗ ΤΠ ΥΘ 6 βίογίθϑ Ὠῖρἢ ὉΥ 
186 8:46 οἵ {})6 Τθ Ρ ]6. γπνῦν; ὙΠ σἢ ἰδ. 4150 τηοῖ σι ἢ 1η 2 ΟἿν. 

1}. 9), 8 ΟὨΪΥ δοὲ ἴῃ [μ686 ἔνο μᾶϑβᾶρθβ.0 Τὴ γὙϑίβγεποθ ἰβ ἴὸ 
ι|6 πρρον οἰαπιδονδ οἵ ἴῃς ἴϑρ]θ. Υὴ ὁ δγθ ποῖ ἰο]ἀ πῆγε {86 γ 
ψΕΓΘ θα}. ῬχΟΡΔΡΙΣ ΒΟΥ ψεσα δεΐναθῃ {πΠ0 οϑηρ οἵ (9 
Τουῖγ, οὐ ΠΟῪ οὗὨ μο]θβ, δῃά τπ6 τοοῦ οἵ π6 θυ!)άϊησ, νυ ΒΙ ἢ πὸ 
ἀουδε Κορὲ τπὸ βδπιθ ἰϑυϑὶ ονεῦ 41} 186 τπγϑθ ρυϊποῖραὶ ἀἰνἰβίομϑ 
οἔ πο ἰοαρίθ. ΤῊ σοοῦ νγ88 {ἰγῪ οΌ 118 Πρ, {π6 ΤΘΌΪΥ νσὰϑ 
ΤΡΘΗΥ ΘΟ 18 Βαυγθ, δηθὰ ΤΥΘΏΕΥ Πρ ; [ΠΟΓΘ νγᾶβ ἘμογΘΌΓΘ ἃ 
βρᾷςθ Ὀδένβθῃ οὗἉ ἔνθ οαδἰ(8 βαυαγθ δηά ἔθη ἴῃ μοῖραι σι μἰεἶι 
ἸΔΔΥ͂ αν Ῥθθῃ αἰνίαϑὰ ἴπίο βΒβνθῦαὶ ΤΟΟΠΊ8, ΟΥ ρρεν οδαριδετδ. 
ΤῊ ἑηπεν ολαταδθῦδ τουβὲ τηθϑη [86 ογθοουσί; δηαἃ [Π6 ὯΔΡΘ ΟΥ 
ΠΟΙγ ῥΙδςθ, βίποϑ {Π6 Βοίᾷ λαεσαρρογοίλ οΥἡὁ ΠΟΙΥ οἱὨ ΒΟ]168, ὑγΆΘΓΘ 
180 τ οὗ [Π6 οονεπαηῖ, ψῖτῃ [86 Οδρρογθίι, νγὰβ Κορ (Εἰχ. χχν. 
17 544)». [Ό]ονν8 ἱπιπιθά δον αἴον.-- -Ψ. 12, Απα ἐδ6 ὕονηι οὗ αἰΐ 
ἐλαέ τσαϑ ἱπ ἰδι6 δρὶγὶξ ιοϊἢ ἀΐηι ; {Π| βρὶ τῖς ἢ Ηΐτα ἰθ τὸ πνεῦμα 

ἐν αὐτῷ, 1 Οὐον. 1. 11 ; ἐπ ἔοστη οἵ ἐπαὶ σῃῖο]ῖ βοαϊοα Ὀαίογο Ηἷ8 
τοϊπὰ 6 σοτηπιπηϊοαϊθα ἕο ϑοϊοιμθοπ. Τὴ πογά συ) νυ] οὶ ἰ8 
ἀἴγθοι]γ ρονοσπθά Ὀγ ἑαδηϊέλ 15 οοπεϊπαθά Υ [ἢ ψογαϑ : ἐδδ ὕογτι 
ΟΥ̓ ἐδ γογϑοοιμγίδ ΟΓ ἐδι6 ἤοιιδ6 07 υΣεθουαΐ, απὰ οΥ αἰϊ ἐλ οοἶϊε τουπά 
αὖραι (ςΒαρ. καὶ. 38) γον ἐλθ ἐγδαβώγθδ, δ. ᾿Ν Ὠϊοι ἀγα ρονογπθᾶ 
ὈΥ Ἰαπιοά.---Τῇ ἀραϊοαϊοα ἐλέησε " 568 οἰιδρ. χαυὶ. 36.--.. 180. 
ςοπεϊπαδίον οὔ ΩΝ Ὁ 'π {Π6 ργονίουβ νϑγβ : 9075 ἐδδ ὑγδα- 
8ιιγ68---αηα ον ἐλλ6 αἰυϊδίοτϑ ὁ (06 ρνἱδϑέ6----απᾶ γον ἐὰλδ τοὐοὶδ 
τοονα--αηαὰ [ον αἴϊ ἐλ6 υδϑ886ῖ8, ὅς. ὙΥ ὁ τὐἱρ!ιξ τερανὰ [689 πογάβ 
88 ἃ οοπεϊπυδίίοη οὗἩ γε δπὰ Σηστοῦ ἴῃ [Π6 ἕστο: 
δοῖηρ νεγβθ, δπα δχρὶαἴπ ἐμβοὰ ἔπὰ5: “ Πανίὰ ρανο Εἶτη {80 
Ρδίζεγη οὗ {Ἴι6 ἀἰνίβίοπϑ, οὐ [86 ϑπεϊγο σοσκ,᾽ ὅςζο.,) [Π6 πηθαηΐῃρ' 
οὔ νβ οι που] δ6, ΒΘ ρᾶνθ Πΐτη ἰπβίγαο οηβ τ ἢ ΤΘΙΕΓΘΠΟΘ ἴο 
186 ἀἰνίβίοπβ, ὅζο. ; θαὲ {π|8 ποιά 6. δὴ δι ἰ ΓΑΥΎ Θχρί απαίίοπ. 
-ῖν. 14. (οπεϊπυδίίοη οὗ ν. 14 (αἰ! ἱπδίνιιηιοηί8) : Ἠ6 σᾶνο δἷπι 
116 ραΐζοστι 97 ἐδ σοϊάθη (να ρο!άθη ατεῖς ββ ομδρ. χχίχ. 2) ασοονά- 
ἕησ ἰο ἐλ τυείσλὲ γον ἐλο σοϊάφη, ξο» αἷϊ (φρο! 46 η) ανεἑοῖοδ οὗ ὁυεγῃ ἐὐπά 
67 8ογυΐοθ, ἀπά (ἢ σανα ἷπι ἐΠ6 ραιίθση) οὐ αἰϊ ἐἶι6 8ἰζυον' αγοἰοῖεε 
αοοογαϊηρ ἰο ἐΐ6 τορί φλέ 70» αἷΐ αγεΐσῖθθ ο7᾽ φρογῳ ἐϊπα 97) δθγυἷοθ.-- 
Ὑ.15δ. ΖΤῆε τοοὶσλξ; δοσυβαϊῖνα οὔ {π6 ο᾿]θοῖβ σογεγιθα ὉΥῪ “ἢ 
ϑδνο" ἴῃ ν. 11. Α πα 7ὺν ἐλοὶν φοϊάφη ἰαπιρ8, ασοοναϊηφ ἴο ἐδ τοοϊ 
ο  ϑυθνῳ δἰκσίο σαπιαϊφβίϊοξ, ἀπά οὗ ἰ(8 ἰαπιρε, (τι 5ἰτα ]αυ]γ ἐπ6 ]- 
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Ἰονίπρ' γογάβ 5) ἢ6 ρανὸ πἴπι ἐπ6 ψοῖρῃς ο7 ἐδ ϑέϊυο» σαπιαἰφϑεϊοῖς8 
αὐοογάϊηρ ἴο τοϑὲρ]ἐ 70» δαοῖ, ρανεϊοιῖαν σαπια ἰοϑἰϊοῖ απ (48 ἰαπιρ8 αο- 
φογαϊηφ ἐο ἐξ βογυΐοθ (88 {π6 βουνίοθ γϑααΐνθά) ογ᾽ θαοἦ, ραγέϊομίαν 
οατιἰ δὐϊοῖ.---, 10. Π6 φαυθ ̓ ΐηι ἐλ σοϊά ὃν τιοοίοἶιὲ 70ν ἐδια ἑαδῖθ8 ο΄ 
δλειοδνραά. Ἰη ΟἾΝΟΣ ραββαρθδ γγχα γϑδά οὐ ΟὨ]Ὺ πο ἑαδῖα ογ 8λιθιο- 
δνραά (ἔχ. χχν. 28 844. ; 1 Κίηρβ νἱϊ!. 48 ; ἀῃὰ δνεῃ 2 ΟἾγ. σχχῖχ. 

18), δὰῈ Ποῦ {869 819 βα14 ἐο ἤᾶνθ θη βθνθῦαὶ. Ασδοογάϊηρ ἰο 2 

ΟἸγ.ἶν.8 ϑοϊοιμοη μαά ἴθι ἰα0]68 πιδάβ, ργόθ ΡΥ ον {Ππ ἴθῃ μΌ ]ἀθῃ 
ΘΑ Θβεῖο 8 (ἰ Κίηρβ νἱϊ. 49), θαΐ {8688 οουϊά ποί θ6 ἀθβου θα 88 

ΣΨΌΠ το. [ΠΡ Βόνανθσ, δοοογάΐμηρ; το [86 Δα μοτ᾿Β οὐνῃ 

δοοοιηΐ ἰῃ 2 ΟἾγ. χχίχ. 18 {Π6Γ6 γῦχ88 ΟὨ]Υ οπ6 ἰ80]6 οὗ βῃονυνγθδᾶ 
ἴῃ βοϊομιοη᾿β ἔθ ρ]6, [Π6 ὑγογ8 β6Όσβ 8 πιαϑὲ "6 τερδγαθα 88 οοῃ- 
ταἰπἰπρ 8 ρβπογαὶ δχργεββίοη, πίη θὰ ἴο ἱποϊμἀθ [86 [60 ]6 οὗ 
8 Ὀγοδ απὰ {μ6 ταδί οὐ 106 18}0]65 (866 9οβεριαβ Απεΐᾳ. νἱῖ!. 
8, 1). Απάὰ εἰζυον γον ἐλ βίἐυθν ἑαδίο5; 1.658 ἃ.Θ ΟὨΪΥ πιθηθοποα 

ἢογθ, δη ἃ τ ἢανθ πὸ ἱπίογιμδίίοῃ ἰπ ἐπ ΟἹ Τϑδιαπιθηῦ 88 ἴ0 

[88 ῬΏΣρΟΒΘ ἴο νι ΐοἢ [ΠΥ τοῦθ Δρρ] 64. Τα ΒΑΡ Οπ8 αἵ οὗ 
ορίπίοη {πὲ ἔΠ6Υ βιοοά ἴῃ ἐμ ἐογβοουτί, ἀπά ἐπαῦ [Π6 ἤδθϑβιι οὗ [ῃ6 
580 ΓΗ 618] Δηΐπια}8 νγαβ ἰαϊ4 ἀροη ἐμοη.---Ὗ. 17. Βαίογθ {Π6 ἢγβί 
ἴδγθθ γον ά8 ἐδ 18 τηοϑὲ πα Ά] (0 ΒΌΡΡΙΥ ἤτοι ν. 11 [Π6 τγογάβ: [6 
βδᾶγ6 ᾿ἰπλ {Π6 ἴογτα οὔ ἐδ γονἦβ, ὅο.. Οἱ [6 ἢτϑὶ ἔνγο σοτάβ οἷ, 
Εχ. χχν. ὃ. πο.» μ6 ρᾶγθ ἷπι ἐμ ραΐίϑσι 97 ἐΐθ φοζάοη 
»ίιολιον8 αοοοναΐηρ ἐο τοοϊσλέ (γ. 15) 70ν" θαοῖι ραν ξσιῖα» ρίἑοϊιθν; [88 
Ῥίϊοδοσβ Π6ΓΒ γβίδσγθα ἴο ὑσγοσθ ρσοϑῦ!Υ ρἰζομοι8 τ 1148, [ΠΘῪ 
ΓΘ 4130 ποίς6α ἴῃ ΕἶΖταᾳ 1. 10, δῃὰ υἱῖϊ. 27. Υ. 18. Α πὰ ἢδ φαυὸ 
ἐλ ραϊέονηι Οὗ ἐδ αἴΐαν 97 ἔπισθηι86 οΓ γνοβηιθά φοϊά αοοονάϊηρ ἰο ἐΐ6 
ιοοῖσλέ, ΑἹ ἐδ ο]οβα οὗ {π6 δοοοιπὲ ὑπ δοοιβαίῖνθ χη 7 18 
τοροαῖρά ἤτοι νυ. 11, δῃά, ου δοοουηῦ οὗ ἐμ ἀἰβίδμοθ αὖ ψ οι 1ὐ 
ϑίδ 49 ΠΙΌμΙ 108 γϑυ, 18 τη γκθα ἃ8 δῃ δοοσιαβαίίνο ΟΥ̓ [86 ργθροβὶ- 
τοι ἐμηιθά : ὧδ σαὺθ ἐΐ6 ραίέθγη 97 6 οἱιαγίοι ὁ ἐἦι6 οδιογιιδίηι οΥ 
9οίά. Τπηθ νψοσγά Ἐμδγαθίιη ἰ8 1ῃ ἀρροδίζδοπ ἰο οδδτιῖοίβ ; {86 
οδογαθῖαι ἃγθ {μ6 σμαγίοίβ ου ψ βίοι Θοα τἱάθ8. οὐ 18 ὀπίβγοποά 
(8. χνιϊ, 11, χοῖχ. 1; Εχ. χχυ. 22); ἰὺ 18 ἔσὰθ {πὰῦ ΕἸΖΘΚΙ6] 

5ρθᾶΚβ οὐ ψῇθεΪβ οὶ νοὶ ἐπε ἰπγοηα οὗ αοἀ γεβϑί8 (Εζοκ. ἰ. 26), 
δη4 ψ ἈΙΟ ἢ ἃγ6 βθθη δ 65146 {1:6 οπογαθίπι (ν. 1ὅ 544.» οἴ, Εἰφοΐαβ. 
ΧἸχ, 8), ἀπα ἴπ δοοογάδηςθ ΜΒ {Π|5 [Π6 ϑβρέυπαρίπε τϑηάοτβ [6 
Ρᾶββασα Ὀϑίογθ ἃ καὶ τὸ παράδευγμα τοῦ ἅρματος τῶν χερουβίμ. 
ΤΙ γραῖα 68118 ἴο τυϊπα 88}}} τηογ ἀθοϊϑάϊν {116 ἔσαν οπθυιι δ τα 
οὐ Εξοκίϑὶ Ὁ. {16 νοσὰβ φιαάνίρα οἠθνεδέηι, ὈὰΡ ἐπ {π6 ἤραγοβ 
δον ἰἢ6 δὺκ οἵ {πο οογθπδπί {Π6γ6. νγᾺ8 ΠΟ τοργεβοηία!οη οὗ, ἃ 
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οἰνατῖοι ἄγαν ὈΥ [86 ΟΒογαθἷ πὶ, ΠΟΙ 18 ἔπ 6 γα δηγίμϊηρ ἴο βαρσοϑὶ 
{18 ἸΙάθα ἴπ ἔπ6 ραββᾶρθ ὑπάθν οοηβιἀθγϑαίϊΐϊοῃ. ὩΥΏΣΏ δου 
{Π6 ἀγέϊοῖθ, δπὰ σῖτἢ [π6 ργθροβίοη ἰαηιθά, 18 ααΐίθ πη ἢ 6116 10]6, 
{116 ὕνγο ραγε οἱ ρ]68. Ὁ ἃπὰ ὩΣ)» 88 γ)ἷ8 ΤΊΔῪ ΟἰΘΑΙΪΥ 866 
ἔτοτῃ 2 ΟἿ. ν. 8, Εχ. χχν..20, 1 Κίηρβ υἱ]. 7, πηυβὲ βίαπά ἱπ 
Δρροβιξἴοῃ ἰο λασοθγδίπι, ἀπά θποθ {π9 ραββᾶρθ βΒῃοι]ὰ τρδ 
ὈΠΞΘΘΙΤῚ Ὁ ΒΩ τολίοι ϑργεαά οἱέ [ποῖ ὶῃρ8 δῃὰ σουθν οὐόν 

ἐλ6 ανἢ 00 ἐδ:6 οουσπαπὲ οὔ θλουαῖι ; ἴπ Ὀοΐἢ {πὸ Θϑρίαδρίηί ἀπά Ὑυ:- 
δδῖθ (818 τοπάθσυϊηρ 18 δἀορία4. Ὅλ ψογάβ 40 πού δἀηιῖξ οὗ Δῃγ 
οὔποῦ δχρίδηδίϊοη ; γοῖ θυθη αβϑατηΐηρ {πᾶὲ {Πμ6 ζαπιθά 15 ργϑῆχαά ἴῃ 
189 Ἰοοβοβὲ ροββ 0]6 πιδηηοσ, ἐμ 6 τοδάϊῃσ οὔ ἐΠ6 ἰοχὺ σϑηποὺ θ6 τηδά8 
ἴο γἱ6] ἃ ε],ἶ8 βοπβθ. Τὴ βαρροϑβίοη, πὲ ΘΎΣΣ ΘΟ ταῖρι πιραπ 
μὲ ὁδδοηὲ ὀ:ραπθηἐθ8 85. αἴαϑ διια8 (ὦ. ΗΙ. Μ|ιολιαοῖ᾽8), τΑΘΥΟΪΥ ἰ 465 
116 αἰ ΠΟ] εγ, θὰ ἀοο8 ποῦ τοπῖονς ἰ. Ὑ. 19 "Το ΤῊ ΠῺΣ 
«ἴῃ», ἔΠ|680. ὑγογ 8 ἅτ 6] ὁ86} Ὁ οοππβοίθα ἐορθίμον (οἴ, αἱ ἱπ ΟΠ 8. 
χὶ. 10; Φάρ. χίχ. 20; Νβὶι. ἢ, 8, 18) : ὃν α τονίἐΐπσ ἤροηι ἐδ λαπά 
οΓ «Χζεδουαὴ, τροηὶ πιθ, 1.6. Ὁ ἃ πτϊθϊπρ Ἡ ΠΪΟὮ ντὰ5 ρίνθῃ ἴο Τη8 85 ἃ 
Ττα]6. ΤῊ ποιηϊπδίνο [ο {Π1|0 νου ἐ' ἐδαρὶ!, ἐδ ΟΠ]Υ 6 « Θῃονδῖ, 
ΒΟ σᾶΠ ΘΑΒΥ 6 βαρρ!οἃ ἔοπὶ [86 δσργδββίοῃ “' μβαπά οἵ 
δόμον." Ὅλ βαβῆχ ἴῃ ῳ τϑίθυβ ἴο Τραν!ά, νσ!οβθ ὑγοσ 8 8. 
ἰηἰγοάιιοθα μθΥΘ 88 ἴῃ ομαρ. ΧΙ. 4 864. σι] βοὰν Δ ΠΥ ἤαγέ μοῦ 
ποέϊοθ. Τῆυ8 Παν]α 5αγ8 : αἰ ἐλὶδ ἦαἜ .]ολουαλ ἑαμσῆι πιο ἐλνουσ]ν. 
α ιυγιδηφ ὕγοπι «]ελουαὶ᾽δ λαπὰ σίυθη ἰο πι6 α8 α νεἰο, αἰΐ ἰδὲ 
τσονῖδ ὁ ἰδ6 ραίέθνγι, 6.6.5) ἴ.6. 81} [ῃ6Ξ6. σοῦ ἐμαὶ πᾶν ποῖ γϑῦ 
Ὀθθη οαγϊθα οαὖ; ἀπα {π6 ΣΤ ΟΥ ἀοβῖρτι οἵ ψ ΠΙΟΝ Πα8. Ῥθθῃ 
αἰγθααν ἀθβουρθοα ἴῃ [Π0 ὑγϑνίουβ γθσβθ8. Α τυ ησ ἤτοπι {86 
μαπᾷ οἵ Φε βουδῇ ἰδ ἃ νυ ηρ σοπίαἰ πἰηρ᾽ ἃ ἀἰνῖπο τονϑ]ίίοη : 88 
πῃ 2 ΘΟ γ. χχίχ. 15 ἔΠ6 οοπητηδηά ὃγ {π6 μδηά οὐ Φ΄ ῃονδῇ 15 δααῖΐνδ- 
Ι6πὲ ἐο ἔπι σοτητηδπα Ὀγ [86 μαπά οὔ [μα ρυορμιοίβ, 5ο {π6 νυϊθπρ 
ὈΥ {Π8 Ππαπά οἵ «ϑβονδῇ τηϑὺ μθΓΘ τηθδῃ ἃ Ὑυ ηρ ἄσαννῃ ἋΡ ὈΥ͂ 
ἀϊνίπα αἰγθοίΐοη. Βαϊ 88 {Π6 ἀθβουϊριίοη οὗ {πὸ βαουθὰ οὐή]βοῖβ ἴπ 
Ἐν. χχν. 8344. ου θη ΠΥ ἕοστηβ π6 στουπάνουξκ οὗἉ ἐμαὶ οοηίαϊποά 
ἴῃ 0Π|686 γ 868, γγ9 ἃ16 1θἃ ἴο ἐΠ6 οοποϊαβίοη {πὲ ὈΥ ὁ’ ἐμ6 νυτῖῖ- 
ἱηῃρ ἔγοτα [Π6 μαπά οὔ “ ϑιονδ," γ1ὸ ᾶτὸ ἴο ἀμάογβίδηα {ῃ9 Ἰὰνν οὗ 
Μοβοβ. Τὸ {Πΐ8 αν ΤλανἹα ἀρρθα]5, 88 ἃ ργοοῦ {μαὲ μθ ᾿ιδὰ ποὶ 
Ἰηνθη θα 116 τη046]8 οὗἹἩ 1Π6 βδογθά Ὀυ] ἀϊηρβ δηα οὈ]θοί8. σ ΐοὶ 
βοαίοα Ὀδίοτθ ΗΪ5 βρί τις (ν. 12) 'π δῇ δύ ΓΆΥῪ ΤηΔ ΠΏ 6 Γ, 7.88 88 
“)οβίδδι ἴῃ τηδίκίηρ' μἷ8 ἀυταηρϑιηθηΐβ Ἀρρθδ]θά ἰὸ ἃ συ πρ οὗ αν ὰ 
ἃ πα ἢ15 βοη ϑοϊοιιοη (2 (ἢν. χχχν. 4). Ηδθῃοθ νὸ βπάὰ ἴῃ (Ηΐ5 ἃ 
ΤΘἔθυθηοο (0 ἃ βδογϑα υΥυ ΠΡ’, ΟΥ̓, [0 189 [ἢ 6 ΘΧργοββίοῃ θη ρ] ογϑὰ ἘΥ͂ 
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186. “76 ν7ν8 χλ ὙΘΥῪ ΘΑΙΥ {{π168 ἐ0 {Π9 ὩΣ ΤῊ. ἴπ6 Ἰανν ἴῃ 
186 ϑΘεγιρέαχθ. (οὶ [ρ. 818] τεραγάβ {1118 88 δ δῃπουποθπιθηΐ 
οὗ ἃ Βρθοῖα] τονοϊδίίοη, “ “} υ8ὲ 88 ὑπ Ἰωοτὰ μδά  ΟΣΠΊΘΥΪΥ Βμόνη [ὸ 
Μόοβϑβ 186 μαίξοσπ οὗ [Π 6 ἐδθοστιδο]9 [Εἰχ. χχν. 40, χχυΐϊ. 807 80 
αἀἸά ΒΘ α͵]8ο τάκ ποίσῃ ὈΥ χϑνοϊαίίοη ἰο Πᾶν ἃ ἐΠ6 ραίέθσῃ οὗ 
16 ζοια]6 δηὰ [[5 ἐπγηϊεαγο..) Ὅλ 016 βθοίϊοῃ ἔτοσα νυ. 11 
--19 μῖνεβ ῥγοιηίπμθηοθ ἴο {μ6 ἕλοι {μαὶ Τανϊ 4 ποῦ ΟὨΪΥ πηδὰθ 
Ῥυδρδσδίοι [0 {π Ὀυ]]άϊηρσ οὗ [π6 ἰθιιρίθ Ὁ οΟἸ]]δοιπρ' πηδίθ- 
τῖαἶ8, ὅζο.. θα ἐμαὶ μθ σάν ἰο ϑοϊοιιοῃ ἀβθῆμιίθ αἰ γθοιοη8 ἔῸσ 
ςοταθ]ο ϊηρ [86 ογθοίϊοη δπα σομϑίσιιοιϊπρ' [88 βδοτθα γβββοὶβ, δηὰ 
1μαῖ πὶ ἀοϊηρ {18 Β6 αἰ ποὶ [Ό]]1ονν Πΐβ οὐσῃ ἰάθαβ οΟΥ δάορί ἀὐρὶ- 
ἰχάτυ Ὁ δῃ5, θὰΐ νψὰ8 συϊἀθὰ ΟΥ̓ ἀἰνίπθ τονο]δίϊοη. ΤῊΘ ἐθιρ]6 οὗ 
Θο]οσηοι τγαβ οοποϊπάοἀ αἴλοσ [μ6 τηο46] οὗἉ ἐμ 6 Μοβαῖο βαποίμδγυ ; 
ἴου. {π6 δἰποῖοπὲ βαποίθατυ οὗ Μοβθβ (οά Μπ]πι861 μά σίνθη (ἢ 6 
ΤΩΘΕΑΒΌΓΘΒ δηἀ {6 ΡΪ4η8 (Εἶχ. χχν. 844.); αν (ὉΠ]ονγεά [6868 
αἰνῖμα ὉΪδη8 δῃηὰ τηθαβαγ68, ἤθη ἢ6 σαγο αἰ ΓΘΟΟἢ8Β ἴ0 ϑο]οπιοη 
ἔον {πΠ6 Ῥυπ)άϊηρσ οὗ [86 ἔθιρ]θ. [πῖ86 Βοοῖβ οὗ Κίηρϑ πο πιθη- 
Του 18 ταϑάθ οὗ {π|8Ἱ' αν 4 νγὰ8 ποῖ ρογιηϊ θα ἴο θ1]4 {86 
ἔδιαρ]6, Βαϊ 6 Πδά σαγτὶθα οαἱ ἐπ ργθραγδίϊοῃβ ἴο βιο}} 8ῃ οχίθηϊ 
ταῦ ἴῃ 11Π6 ἐουγίἢ γϑὰῦ οὗ 18 σαῖρῃ. ϑο]οπιοη νγὰ8 ἃ0]6 ἕο οοτὰ- 
ΤΆΘηΠ06. ἔπ6 Ρυϊαϊηρσ, δηᾶ ἰπ ἴπ6 δἰθυθηί 1Ὁ νγὰβ οοτηρ οί (1 
Κίῃρβ νἱ.). 
ενν, 20, 21. ΤΠὸ δά άγοϑβϑβ ἰο ϑοίοσηθη, νιον τγᾶ8 ὈσΌ θη ΟἹ 
Δ ν. 10, 15 μοῦ τεβπτηθῆ. Υ'.. 20. Οἡ {86 Ἔχμογίαίίοιι ἰπ ἐ6 ἔοσ- 

ΤΟΥ ρατί οὔ ἐπ γοσβο, οἵ, ομδρ. χχὶϊ. 18.---. 21. “Ξ Απά Ρ6}ο]4," 
1818 Ἔσο] απγαίίοη σϑίογβ ἰο ἐμ ἀἰν βίοη8 οὗ μ6 ρυἱθδβίβ δἀῃὰ 1ωβν Έε8, 
ἍΠΟ ἀγθ ἴο 86 τϑραγάθά δ8 μανίπρ ἰβκθηὴ ρᾶγὶ ἴῃ ἐῃ6 Ἰαγρθ 
ἈΒΒΘΙΏΡ]Υ, ΔΙ ἐμουρἢ ποῖ δρϑοΐα! γ πᾶπηθά. ᾿ΤΩΣΓΙ͂Σ ὩΥῚΣ Ο]Ὺ 
ὉΟΟΌΣΒ ΠΟΙΘ; ὩΥ12) ΘΘΠΟΓΑΙΥ ἀθηοίθβ οὁη6 ὙΠῸ Ὀχΐπρβ ἔγβαν!!] 
οἴευίηρβ, μθγθ ὁη6 Ὑγο 18 τθϑ Ὑ Ϊ Ὑιϑάοιη ΤῸΓ ΘΥΘΡΥ ΒοΡνῖοΘ ; 
ἴο 511] νουκηιθπ ἀπά αὐεβίβ, ταθηεϊοποὰ ἱπ ομαρ. χχίϊ. 1ὅ, 

2 ΟἿ. 11. 6, ῇο τοῦθ σεν ἰὸ ἀϑ58ὲ ἴῃ {86 θυ] Δ ἴπρ οὐ 1Π6 
ἸθΊΌ]6, ΓΘ ΠαΓα τοίδυγθά ἴο. ΤῊ σοι ἰπϑίϊοῃ οὗ {Π6 ὑγου8 "05 
ΔηΔ ΔΩΓῚ τα8 ΡΓΟΌΔΡΙΥ βυρρεβίοα ὈΥ Εἰχ. χχχν. ὅ, 22, ἀπά 
Χχχνῖΐ, 1, Τ] ἰαπιδά Ὀοίοτα ὑγῪ 7) [55 18 ὙΘΕΥ͂ ΤΕΠΊΔΥ 168, βέαπά- 
ἴπρ' 88 ἴδ ἄο68 ἴῃ {ππ6 πα! 4416 οὗ [6 βθῃΐθῃοθ : ἀπά ιοἱξι πιὸ ἴηι ϑυθν 
τοονΐ αγὸ αἰϊΐ υοἱμηΐοον δ ιοἱτἶ, ισϊδϑάοπι ; ἸΘΠο6 νγὰ σαηποῖ βϑὲ 1 ἄονσῃ 

85 ἃ ἰαηιοά οἵ Ἰπιγοἀποίϊοῃ, τηθαπίπρ, “’ 50 ἔᾺΥ 88 8]} {π6 νοἱ πῃ ίθουβ 
ἅτ8 οοποογποᾶ," ἴοτ, μουθνοῦ ἔΥΘΟΙῪ δ ταῖρη! Ὀ9 ἀδοά ἴῃ ἃ οοη- 
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εἰπιιθα παυγϑῦνο (παρ. χχῖσ. 6), 16 οουἹὰ παγάϊν βέλπά ἴῃ {16 
αὐ 4416 οὗ ἃ βοπΐθῃησα. [Ιηβίθδα οἱ ἰαπιθά ἴ8 βϑριπαρίοι ἔαρ [86 
υαῦ σοριἶ, »ΥἈϊ ἢ 18 αἶϑο ἀπϑυ 09; γγὰ οαπηοῖ ἀἴβοονοῦ ΡΟΠ 

Ὑμδὲ τοχὶ πὸ Ψυϊραία ἰδ θαβοά. 76 πιυβὲ ἀθοίάθ ὑὸ σοδὰ ἴω. 
ἰπβίοδα οὗ ἰσυἷο ; {π6 ἸαΈῦο οου 4 ΘΆΒΙΠῪ δ6 πυτϊτέθῃ ἔοσ (Π6 ἕοστηος 
ἘθΓΘΌΡ ἃ ΤΠΘΥΘ ΟΥΤῸΡ ὉΓ [Π6 ρθη, 88 ἴδοί οὐουΐβ )υβὺ Ὀείοσθ ἀπά 
ὕνῖοθ ἱπηπ] ἀἸαύο] Υ δἰνθυναγάβ. ; 

ΟΠιδρ. χχῖχ. 1--δ. Ἰαυϊὰ ἀεῖδ γ0} υοὐμουδανῳν οδηϊγ διμιοις ἰο- 
Ἰοατβ ἐδ6 δυιϊίαϊησ ὁ} ἐλ ἱεηιρίο, ἡυιβὶ ἃ8. Μοϑβϑὸβ μδά ἰυγΙΘΥΥ αϑκοά 
186 1βγ86}}168 ἴου ἔγθθν!!! οδυίηρβ ἕο [6 (ἀρϑύμϑοὶς ἀπά 1[8 ἕπτα 
πίΐατο (Εἰχ. χχν. 1--8).---. 1. ΤΠ8 ραγθημιοιῖοαὶ οἰδ86 “ ὐὐδὴ 
αοα λα οδιοδβοη ἀΐπι αἰοπο, 18 ἴο 88 τοραγάθα ἃ8. ἃ σεϊαῦνα διὰ 

Ἔχρ]αίποά ἰπ τ}18. τη ΠΠΘ Γ᾽ : ϑοϊοιηοὴ, νι θὸπι ἀΐοπ ά διϑί)ι 
σμόβθη, 'β γουπρ ἀπά ἐθηάον, Βαϊ ᾿μοῸΡΉ Β6 ᾽β γουηρ δ ἐθῃ θυ, 
861} ἢθ πιυβὺ Ὁπάοσίακϑ [88 συὸδῦ ψυτκ, ἴον (ἀὐοά ἢδ8 οἰοβϑη ἢϊαι 
ΒΔ πὸ οἴμου. Οἡ ἴπ6 Ὄχρυθββίοῃ, “ γουῃρ δῃα ὑβηάου," 568 
σἢδρ. χχῇ. ὅ. τ» 8 ρῦοαϊ θυ] άϊηρ, βϑηογα Υ ἀϑοὰ τὸ ἀοηοιὸ 
188 ρα]δόθ οὐ ἐπ γϑϑίάθμοθ δῇ τμ6 Ῥογβίαπ Κίηρβ (Εἰβίμιον ἰ. 23, ὅ, 
᾿, ὃ, δ: Νρῇ. 1. 1); 0} 18 8 [8 ΟὨΪΥ ραββαρθ η υγῃ οὶ ἰδ 18 ἀρρ! οά 
τὸ 86 τηδρῃβςθης ζὸιηρ]6 (πὰ ΝΘ. 1, 8, [88 ὁ68116 ὈΥ {{|8 5146 οὗ 
[λ 6 ἐθπιρ]6 ἰβ τηϑαηῇ). Τὴδ ψογὰ 18 ΟΠ]Υ τηδῦ τὴ ἴῃ τπ6 ΟἾγο- 
πἰο]68 πὰ ἴῃ ΝΝΘΒοπλῖδ ἢ, Εβέμοσ, πὰ Τ 816] ; δῃά ἴῃ [86 βἰῃρῶϊανς 
18 αἴνγαγβ τὴ θα ΜΠ 1Π6 ΔΙΤΙΟ]6.---. 2. οἵἁ μαρ. χχῇ. 14, 716 
φοϊά γον ἐϊιὲ σοϊάφη ; ἐ.6.5) ἴον 1:8 νθ886}8 ἀπ Ὀγῃᾶπιθηίβ οἵ πο], ν. 
ὅ, ἐπαρ. χχν!. 14.-- ΝΟΣ Ὁ ΣΝ (ΟἿ ὉΞΝ δυοογάϊηρ 
το Εχ. χχν. 7, χχυ!!, 9, χχχν. 9); ΡΓΟΡΔΌΪΥ Βίοπεϑ οὗ ἃ δ] ὰτκ Ἀἀπὰ 
ὈΥΠΠΠἰδὴν οοἸοαν, 1κ8 τη ΒΕ δίατι ἀπ ἘΠ6 ὈΙαοῖκ σὰν ργαραγθά 
ἔτοιι ἴδ ; ἴῃ 18. 11ν. 4, 11, ραΐ 8 τηϑῃεοηθα ἃ8 ἃ σοβὶν σοιδηΐ. 
ἼΠ6 ΓΠΏΡ ΣΙΝ ΡΟΥΘ ΡΥΟΡΔΡΙΥ Βίομεβ στ νοΐῃβ οὗ αἰδογθπὲ 

φοἴοιγβ, ΣΤΡ Ὧν δοςογαΐηρ ἰο 2 ΟἾν. Π]. 6, τγᾶϑ ἴου ἀβοογαίίηρ 

1Π6 ν8}18. τρῶν» ΜΠ ο ἢ τγ6 ΟΗΪΥ πιθοὶ σνεῃ ἴῃ Εβί Ποῖ ὶ. ὁ, Βοηρ 
οὔ βοϊοπιοι ν. 15, δῃὰ ἤθγθ, ἰβ τοπάθγϑα βαρίαπ πιαγῦϊθ ἴῃ 1ῃ6 
Θερέμασίπέ ἀτιὰ Ῥωζραί6.----. ὃ. Απά πιονόουθν οἶδ, τὶν ἰουθ ἐφ ἐ]ι6 
ἤοιιϑο ο7 Ψελοταῖ, 1 λανο α ἐγόδαβιινο ο΄ εἰΐυθν απὰ σοίά, 7 εκαὶΐ λατα 
σίυθη ἐξ ([6 ροτέδοι ἴο ἀθποίθ ἃ χὰ γθβοϊ 0) ἰο ἐλε ἤοιιδε οὶ Θο 
οὐεν ἀπά αὗὖοτο αἷϊ ἰδαὶ 1 ζαυο ρτερανοά γον ἐδ: λοίψ ἦοιιϑε; 5 ἱπ 
{Π|| σοπβέγιοῦ βἰαΐο θοϑίοσγθ [Π6 νοὶ" ὙΌΣ  ΒΙΟΒ 15 δά οα τ ῖ- 
οὐ {16 γδ δέν ργσοποαὰῃ ; οἷ, οἢάρ. χν. 12.---Ἶῦ, 4. ΤΉγοο ἐπουβαμὰ 
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ταἰθη8 ὁ ροϊὰ ἀγθ ἀροαξΐ ὨἰπΘῪ τα]]Π]Ποπ ἘΠ ]16τ8 (81 8,500,000) ; 
βοΎϑῃ μου δα ά ἐα]δηἿ8. οὐ β]νϑὺ, δρουὶ εἰρῃίθθη πλ]]Π10 ἐπαῖουϑ 
(22,100,000) ; δι διποιηὶ πϑαυΥ Θα 08] (0 ἐμ6 ΡΠ] οη ἰῃ {86 
Βεηκ οἵ Κηρ απὰ (ο σα ρ. χχίί. 14). Τλς λοιϑοβ; οἷ. ομαρ.. 
ΧΧΥΪ, 11.---ἼΜἡ. ὅ. οὐ σοϊά, οἴ. ν. 2. ᾿ 

γν. θ--9. 77. ργύποοϑ οἰθαν βίῳ βοϊϊου {1,6 ὁπανιρίο δοὲ ὃν Τραυϊά 
απ οὗον ἠϊΐδ ὁωλονίαϊίοη.---. 6, νίγιοεβ ὁ" ἐδι6 ξαίδιον8, ἴπι οἵ μὸν 
Ῥίδοοβ ἀδαάβ οὗ ἐλ γαίλιον8 (ομδρ. χχὶν. 81, χχνῇ! 1}... ὙΌΣ ὴ 
ΟΝ Ό» [μι ἐαγηθα ἰβ ποῦ τομάογθὰ ἴπ {116 ϑερένασίπε ἀπὰ γι σαίο, 
811}} γγ 81:8 ποὺ νγασγδηύβα ἴῃ ογαδίηρ [Ὁ ᾿τοπὰ (ἢ ἰοχί, 88 {6 1ῃ- 
τροἀποίοτγ ἰαπιθά (ἀπά αϑ γέσαγάϑ ἐ]ι6 Ῥγύποθδ 9 ἐδλ6 ἐΐπ) 8 Ῥτο- 
θαῦ]γ βοϊθουθα ἤθγθ ἴον ὑμ16 ρᾷγροβθ οἵ ἰαγίῃρ στθδῦθυ θα ρ ἢ 819 
Ὅροι ἐπο56 γγῆο ἃτθ τωθῃεοηθα ἴαϑῇ ἴῃ {116 βοσῖθϑ, ΤῈΘ ῥυΐποοβ 
γείδισοα ἴο ἤθσθ δΓῸ ἐβιοϑὰ ὙγΒΌΒΘ ὨΒΠΊΘ8 816 σίνϑῃ ἰῃ οἢδρ. Χαν]ὶ, 
9285-.81.-.Υ. 1. 7δη ἐλιοιιϑανιά ἀαγίοϑ; ἔθ ψοσὰ ὩΣ ὙΜ ΟἾΪΥ 
οσὐα8 ΠοσΒ αηὰ αἱ Εἶσγα ὙΠ]. 27 ; ἰῃ Εἶτα ἰϊ. 69 πὰ Νβῇ. νἱϊ, 70 
866. γγ78 Πᾶν Ὁ 5 ὙΠ. ΑἸ 6 10 ὩΠάθγβίδ πα 1ζ 88 ἀθπουύϊῃρ ἃ 

δραχμή οὐ ἃ δαρεικός ΖΠραγοσπιὸπὶπι ΠΟΥ ΑΙ ΉΪῪ τϑηνΐπ 5 α5 οΓ 8 

δραχμή, 186 οἵας ψογά, πιο οὰ ἢ ΒΑΓΑΪΥ͂ θ6 ἃ τηοτ ἃΟγον αι ίομ 
οἵ Βαυκοπιοη, ἄἀοθα ποὺ βϑᾶῦ {6 ἰϑαϑὺ υθϑϑιῃ]δηοθ ἰο δραχμή. 
[ἴπ ἐπ γυβίοῃβ ἴδ 18 ποῖ σθηάἀθγθά Υ δραχμή, Ὀαϊ ὈΥ ἃ σοτά ἀ6- 
ποίησ 4 συ γγθηὺ σοἴη, ἰπ [Π6 ϑορέμασίηπξ ὈΥ χρυσοῦς, ἴῃ [16 Ὑμῖ- 
φαΐ ὈΥ δοίζαϊοδ ; αἱ στα νἹῖϊ. 27, ἴ1ῃ6 ϑγγίαο μὰβ 1195...}, ἴῃ 

σ οἷν τσ σδἢ σΘΟΟΡΉ 56 αὐ οπς6 [Π6 αἼβεκ δαρεικός. ΤῊ]8 Ἰοαά8 8 
ἴο ἀθοίάθ 'π ἔανουῦ οἵ {π6 τϑπάοσίπρ ἀαρίογ ἴου γνθ ἅτ νναυταηϊθὰ 
ἴπ αὐϊδοιίηρ ἐπθ στεαῖθϑέ ἱπηρογίδηοθ ἴἰο ἴπθ ἴδοϊ ἐμαὶ ἴθ ἐμ 
ὄδγρίαο [6 σσογὰ 18 δββοοϊαιβα ψ ἢ [μ6 ἀατῖς, τ ϊοἢ ττὰ8 οαγγοπε 
ἴῃ [π6. οἶβ- Αβίαϊίς δοπηιγῖββ Ἰοπρ αἴθν ἐμ6 (811 οὐ τὴ Ῥοσβίδῃ 
Θπιρίγθ. Τὸ {}18 γγ8 τηδῦ δάἀά {6 «ϑν βῃ ἰγδα! οπ8, δοσογάϊηρ' 
ἴο πο [η6 Αἀαγοοη, ΟΥ̓ ἀδγσοη 88 ἴῤ 18 οδ]]θᾶ ἴπ 6 Ταϊπιαά, 
νψγᾳ8 ἃ ογβίαη, ροὶὰ οοἴη (οἴ, Βιιαίον ]ΘΧ. ομα14.). ὙῊ6 ιἰδιουΐδῃ 
Θηρϊογοά 16 ψοσά ὈΥ ψπὶο {πὸ ρο] ἃ οοἱπ οαγταπὲ ἴῃ 15 ἐἰπη6 
ν88 ΘΟΠΜΙΏΟΗΪΥ Κηονη, ποὸὲ ΜΠ Π6 1άθα ᾿παὶ ἀαγῖοβ οχίβιθα ἴῃ 
1ῃ6 ἄτωθ οἵ θανὶα, θὰς το βδὲ βϑίοσα 18 τοδᾶθυβ ἴῃ ἐπ6 τηοβὲ ἰη- 
{6 }ΠρΊ 816 τιᾶπηοῦ {π6 τααρηϊαάθ οὗ [π6 διηοαπὲ οοπινθαϊοά ὈῪ 
{π6 ῥγῖποοβ.---Ὗ. 8. ΣΝ ΜΥΝΙῚ ΤΔΔῪ 6 ἔπ πι8 γββο γβα δοοογάϊηνσ 
ἴο ἅϑη. χ]ῖν. 9: ἽὩΜ ΜΔ ὝΣΝ ὩΣ απα δυθνν ογ16 τοϊεἦι τοῆοηι 
(λέτὲ τισὰ8 βοιιπά, Ὀὰν {}18 Βο] αὐϊὸμ 4068 ποὺ 51} οἰτνδγ (ἢ Ὁ]ΌΓᾺ], 
ὙΠ ἢ Ἰπηπιϑα δίον (Ὁ]]Ονσ8, ΘΝ» οὐ [Π6. ΡΟ] ΌΆΓΑ] 5». ΤῊΘ 
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δ χ ἴῃ 7» ΒοϊὨρ' ἃ πϑαΐοσ, τη δὲ 6 γϑξεστθα ἴο {86 τηϑίαἹβ ρτὸ- 
νἱουοἶν τηθπ οηθά, 80 {Ππᾶὶ γγθ ταϊρῆν τοπάθν ἰδ “ αἰοπρ εοἱμῖ, ἡ“ 
ὈΣΣΝ 8 δὴ Αοουβαῖνα ρονοιτθά ΡῪ {πὸ ρογίεοι ΝΊΡΠΑΙ τυφΩ. 
δηά ἐπ6 ἀθπηοπβίγαϊί γθ ̓ Ῥϑίογο {π6 νϑυρ ἰδ καβ ἔῃ6 ρδαδ οἵ {8 
τα]αϊῖγθ ργομοπῃ (οἷ, ν. 17): ἀπά τοΠιαΐδυδν ισαδ γομπα αἴοηρ υἱέ 
ἐξ ἰπ δίοπθ8 ἐΐόν σαν, ἄς. ὉΠ ῥσίποοβ οὔ Πλν 48 {ἐΐπηθ, {|κ6 ἔδμοθὸ 
οὗ ἐμ ἔΐπι6 οὗ Μοβεβ (Εχ. χχχν. 27), σοι ρας ργθοϊουβ βίοπεϑ 88 
ἔγθθν} οβδυίηρβ. ΤΠῈ ρἱῆβ νοσο ἀθ] νογοά ἰοὸ «ελίοϊ, ἰο {πε 
1,δν ἶσα! Ἀπ γ, σ οι μδα Ὀθθη οηἐγαϑίθα νυ ἱ ἢ [Π6 ονογείρὶ οἵ 
1Π|6 ὑγθαθιγ68 οὐὗὨ {86 ποῦβα οὗ Ψϑβουδὴ (οἴ, οπδρ. Χχνὶ. 21 564.) 
---ὟἸΝ᾽ . 9. γρίμδι ρον γεοῖ ᾿θανὲ ; 566 οἴδρ. χχυἹ. 9. 

γν. 10--19. αυϊά ἐλαπλθ Οαἰοα [ον {1.6 γοαάἴηθ88 τοι τολλοῖ, εἶδ 
»οορίο δνουρλιὲ ἐι6 σὶγέδ, τολιλοῖ, ἐδον δα γϑοοίοθα ἤγοπι Οοα, απά 
οἹγοενοα ἐΐσην γον ἐῆ6 δι πς οΥ ἐλ ἐσπιρῖ6.---. 10. Οοα ὁ ]ϑναοὶ 
οἱ" γαίλον; εἴ. ν. 18, αοἀ οὗ ΑΡγαάμᾶὶ. . . . . οὔἱ ἔαίΠο15, 

ἀπά ν. 20, Φοπονδῃ (π6 αοά οὗἁὨ τμεἷν [Ἀ0Π|605.----, 11. ΑἸἶοΥ "Ὁ 
6 τησδὲ ΒΌΡΡΙΥ τ: ψόα ἰο ἐἦέ6 δοϊοπσοίδι φυθνν ἐδΐπσ πα ἤδαῦοι 

απᾶ οπ θαγέϊ. Ἑτοτα μ6 ποτὰ Ὁ γγ6 τηυϑί ΚΘ {Π6 ῥσόποῦι 

τη τ Βί ἢ. 18 τεσυϊγοα ΡῪ [80 Ἰαβὲ υγογὰβ οὔ ἐπ σϑυβε : (ἔδου τὶ 

μ6᾽ εοἦο γαϊδοδὲ ἐν 86} α8 ᾿δαα αϑουο ουόνν ἐλέη ;) ἸΌΓΎΩ τι 
τοῆθοινθ βιρτι βοδίομ 845 ἰπ Ναηιν. χυὶ]. 8, ἀπά οἰ!αρ. ΧΧΙΙ, 24.--- 
Υ. 12. ΤῊΡΡΩ: διά 186 Κίπράοτη ἀπά [Π6 ρίογγ (Ρτον. 111. 16) 

οοτηθ ζηοπι ἐι66.---, 18. ἯΡ ἐμαπᾷ ἐδ; 16 ρασιοῖρ! 8 τνῖτ ΕΠ 
Ῥτοποὰῃ 18 864 ἴῃ [Π8 8818 8888 ἃ8 ΟἿΓ ᾿γΓοβθηῦ ; 1 ΟἿΘΓ οβ566 
1186 ρογίδοϊ οασσυτβ ὙΠ} 116 Β8Π16 τηρδηΐπρ' (6.4.5 ῬΒ5. Ιχχυ. 2) ; [6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ἴῃ {18 γθυβ8 8 ποῖ πιθὲ υγ] ἢ ΠΥ ]ΠΘΓΘ 6]56.---Ὗ, 14. 
ΤῊ6 τοῦδ ΓἹῸ γῶν» ἐο γϑίαΐη, βἰγθησίι, ἰο λαῦυθ βἰνεπρίδ, δτα ΟΠΪῚ 
υϑοα 1η Τδηΐοὶ ἀπά ἐπ ΟΠ γοπ ο] 68 (2 ΟἾν. 11. ὅ, χὶῖι. 20, χχῖ. 9; 
Δηα 1 [88 βᾶπι6 86η86 ὙΠ] οαΐ (6 ποὰῃ ἴῃ 2 ΟἾ τ. χὶν. 10, χσ. 91). 
--Απάγοηι ἐδν λαπά ; Θηαϊνα!επὲ ἰο “ 8π4 τιῇμδὐ 85 βθθῃ σϑοϑϊγβὰ 
ἔγοτα ἔΠ668 τοῦ λαῦυθ σίυθη, ἰο {7,66.".----. 15. Ἔον {Π| ἔγβὲ μ481} οἵ {10 
γΘΙΒ6. ΘΟΠΊΡΑΙΘ ΡΒ. χχχίχ. 18, οσῖίχ. 19. 448 ἐΐὲ δλαάοισ ατὸ Οἵ 
ἄαγϑε οη δι θανεΐ, (00 νυἱϊϊ. 9), ἐδογδ δοῖπφ πὸ λορε (Εξια χ. 32), 
οὔ ἃ σοπίπαδηοθ οὔ 6, Ὑ,, 10. ΤῊΘ ΘΙ πο ῪῚ 15 ἕο 06 οοη- 

᾿ βἰΔαγβα 85 ἃ πϑαΐοῦ : ΠΌΤ ΤΠ Ὠδηά ἐξ ἐθ; [πΠ09 ἸοΥἿ Πδ5 [Π|6 πι88- 

ΘὨ]Π6 ΜΓ ἀρτοϑίηρ ὙΠ ΤΏΙ. Ὑ.17. Τῦλο ανὸ ργϑβοπέ ἤθγεὶ 

186 ἀοτηοηῃβίχϑενο ἔοσ {{πὸ τα] αἴϊνα (ν. 8) οἴδρ. χχυΐ. 28); ἐμ6 ρ] ταὶ, 
80 αγϑ ἔοι πα Πεγθ, ροϊπὲβ δδοὶς ἰο ἐπι οο]]θοῖγθ ποῦ φθΟρΪθ. 
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Ιπειοδά οὗ ἐϊἰ6 ρογίθος σὲ Ππά ἐπ ραγίοῖρ]8 ἴῃ 2 ΟἸγ. ν. 11. 
Υ͂. 18. ΤΟ δοοιβαίῖν ΣῊΜῈ ἴδ ΠΊΟΓΘ ῥγθο βου ἀθῆπθα ὈῪ {1Π|6 
τοροδἰθα δοσυβαίίνθ -γῳιΐο : Κορ ἐΠίθ ἔῸΥ δνθσ, πδιηθὶγ ἐλ ἐπιασί- 
παίϊοι: οὗ {1:6 ἐβποιιρ᾿έδ (ςαρ. χχνἹ!. 9) ὁ" ἐδ: ἀθανὲ ὁ ἐὰν ρεορῖε, 
ἐδ. Ῥγθβοῦνθ ἔπ686 ἐμπουριίβ δηά {Π18 ἀϊβροβιοπ, σης ἢ ἤανθ 
βου {ΠΘιηβαῖνοβ ἴθ Π6 νοϊ απίατῪ σοπ τ α 0η8 οἵἉ δας τίοἢ 
ῬΙΕΒΘη 8 ἔον (ΠΥ Βουβθ. [πὸ [Π6 οοπεϊπαδίίοῃ {Π6 δοοσαβαίινα ἰ5 
Ροϊπίβα οαἱ ὈγῪ {Π6 ἰωαπιοά ὈΘίοτΘ φ,͵, α«4πά ὁϑἰαδ[ϊδηοα ἰΠιοἷ» λϑανὶ 
υπίο ἰΐ66; οἴ. 1 ὅδτη. νι". 8. Υ'΄. 19. Απά ἐλαὶϊ ἢδ πιαν Ἃο αἰΐ; νἱΖ.. 
411 ἐπ γ σοπιπηδη ἀιη θη 18, ἐθβεἰ πο Π168, δηα βίαξαΐαβ (ΟΠ Δρ. χχὶϊ. 18, 
ΧΧΥΪῚ, 7). ἜΝ δὴ δοουβαίζνο ᾿ϑέοσβ ὙΓἼ 5 ἐλ διιί απο, 
υὐιλοῖ, 7] ἔαυς ργερατοά; ἴπι Οἴμ6. ο4868 (6.9. νν. 3 ἀπὰ 8) τ Βαγ8 
ΡΣ ὙΓΛΣΣΣ» ἀπά βου] δοοογάϊ πρὶν οχρθοῖ ἰο μᾶνθ ΝΟ 
Β6Γ6. 

γν. 20---258. Οοποίἰμδίοη ο ἐλ 6 αδϑοπιδίψ. ϑοϊοπιοη ἰδ πιαάδ ζΐηρ 
οὗ Ἰβναοὶ. Ὑ΄. 20. Απᾶ δοιοορᾶ ἀπά «ρονο]ιίρροα; ἴῃ Εἰχ. ἵν. 81, αεῃ. 
ΧΠΠ!, 28, 2 ΟἿ. χχίχ. 80, Νὴ. υἱῖ!. 6, [Π686. σου 8 ἃγθ πβθὰ ἰο ἀ6- 
ποῖ [Π6 δάἀόγαίίοη οὗ (οἄ ἀπά ργοβίγαίίοῃ Ὀϑίογθ μίπι, θαΐ ἤθγθ ἔμ 6 Ὺ 
ΔΓ 8150 Δρρ]ϊδὰ ἴο {Π6 τϑνθύθῃοθ ββονῃ ἰο Ὠανιὰ {πὸ Κίηρ (εἶ, 1 
Κίηρϑ,, 81, Ὑῇδτθ {86 88 π|6 Θσρυθβϑίοῃ ΟΟΟΌ 8 Ὑγἢ Τθίθγθηοα ἴο 
θαν! 4). Υ. 21. Αἴοσ 186 βοϊβπιπ σοποϊαβίοη οὗ ἔϊιθ δββθιῃθ}}γ, 
ὙΠΟ Τὰν Π84 οοηνθηθά, [μ9 Ῥθορὶβ 58|1}1 σοπιδί θά ἰορϑίδογ; 
οη ἴμο [Ὁ]ονίηρ ἀΑΥ̓ ΤΠΘΥ Βδουἢςοα 85 ἃ θαγη-οἤδυίηρ α ἐλοιι- 
δαηά οὔθη) α ἐλοιϑαπά γαπι8, α ἐποιιδαηπά 8ἢ66}, ιοΐει ἐΐ6 ἀρργοργίαξα 
ἀνίπλ-ογονίπρϑ), ἀπα ἴῃ Δα] ἴοη. 0 4}} ἐ18, ἐλαπλ-ογοτίησδ (ὩΣΤΊ» 
ἰπ ΘΠ 68. το γηΐδυ» Ψγ6γ8 [Π6 Βαου βοῖα! απίπια}8, τη] οἢ. τσθιῸ 
οἴετοα 48 ἐλαπλ-ογεγίηθ, απα οὐ σβϊοῃ οὨΪῪ οογίαϊπ ρογίϊοη8 
γΟΡΘ ΒΌΓηΘα προ ἐπ αἰΐαγ, [Π6 ῥυἱθβίβ γϑοοϊνίπρ ἔθ Ὀγθαβῦ ἀπά 
186 τῖρῃε ἐπρη, δπὰ ἐμ σϑϑὲ οὐ ἔπ6 τηϑαὶ βοίῃηρ δδίθβπ ὈῪ {Π6 
οἴἴθγουθ δπὰ οὐμοσ Ῥθυβοηβ ἰην ἐθα Ὺ {π61) ὧμ αδιπάαηποσ 70» 
ἐλ τολοῖθ 97 ]Ιϑράοὶ, ἰ.6. ΘΥΘΥΥ ΙΒγα6]116 βοίῃρ 8] ονγθά ἰο ἰδκθ 
Ρᾶτὶ ἴῃ [86 Ἰογοιιβ, βδουϊβοῖαὶ τπηθὰ]. Υ. 22. Τμοβθ 0 βῃδγοά 
ἴῃ {πὸ βδουβοῖα! τωθα] αἱό ἀπά ἀγαπᾷ ϑοίογα «ελοναῖ, ἐπαὲ ἀαν 
(σἷΖ.» οα ἐΠ6 ἀδγ οἡ ὑὙμΐοῖι [86 θαγπι- οἤδυίηρβ δηὰ ἐμ 8ηΚ- οἴ δείηρβ 
ὙΟΣΘ ΒΔ ΟΣ Π064) ; ἑἐλόη ἐόν πιαᾶθ ϑοϊομιοη Εἴη α δθοοπά ἐΐπιθ, απ 
αποϊηίφα ἢϊπι ὕθέονὁ .]οδουαῖ, αϑ ργίποο (1 ΊΏρΒ Ὶ. 85), απά Ζαάοξ 
φγπεῖσ 8 δῃ δεοσυβαῖίγο, [1 ϑοϊοιημοη 7π8ὲ Ὀθέοσθ) αϑ ἀΐρᾷ ργίδβέ. 

6 ϑεοοπα ἐΐπια; ἴμ6 δοοοὰπὲ οοπίαϊποα ἰῃ 1 ΚΊίπρβ '.» ὙΠῸ ΓΘ 

αν οοπιπιαπάς Ζαοϊκ εἶα ᾿ὴρῃ Ρτίθϑε ἰο δῃποϊηί ϑοϊοπιοη Κίπν, 
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δηὰ Ζαάοκ οὔ Β [8 σοι πιαηα, 18 νΘΓῪ ὈγΙΘΗ͂Υ τϑίογγραά ἴὸ ὃγ {{πε 
Ἠϊδεογίαπ ἴῃ οἢαρ. χΧΊ. 1, ἤεγα ἮΘ πηλκοβ ἀ86 ὁ [ἢ ΘΧρΓοββίοΠ, 
“ Παυϊά πιαία Θοίοπιοη ἀὐπο οὐδὲν 7βγαεῖ;" Ἰδποθ (μΐ8 ἰβ ἴο δὲ 
ΤΟρΡΆΓΑΘα 88 {π6 3,γδέ τἴπλθ, ἴο ψ ἰοἢ (ἢ 6 ἢἰδιογίαη ἤθὲθ τγεΐδγβ, 
Απά αποὐιϊοα ἀΐπι; 2 ὅδ. Ἰΐ. 4, ν. 8, ὙὴῸ νογήβ, “ ἀπά ἰἦεν 
αποΐπίεα Ζαάοῖ αὁ ἀφῇ ργίοδι," ἸΡῚΥ ὑπαὶ ἀπά ον ϑοϊομμοη Ζδάοκ 
Β]Ιοὰ ἐμ6 οἴἶδοο οὗὨ ὲρὰ ρυίδθϑι τε ἃ ἘΠ θουα] ἀβϑθης ὁπ {86 ρατί 
οὗ [86 Ῥϑορῖο, διὰ 118 18 οοηῆγιηθά Ὀγ ἃ σοπιραγίβοη οὐ 1 Κίπρε 
ὁ. 82, 11, 26 Ξαᾳ. Υ. 28. Οἡ ἐδδ ἰλτοπα ὁ} “ελουαῖ (οἴ, παρ. 
χχν. δ); [818 νθυῦβ8 ἀρρθασβ ἴ0 Ῥ6 ΠΊΘΓΘΪΥ δὴ ΘΧρδπβίοη οἵ ἷ 
Κίηρβ ἰϊ. 12. Υ. 24. ΠῚ ὙΠ) (οὗ, 2 ΟἸιν. χχχ. 8) ἐὺ δωδιιίί. 

Υ. 25. Απά ἐδ Ἰαϊά οκ ἀὐΐπι ἐλὲ φίοτῃ οΓ ἰδ6 Εἰηφάοπι, «οἰνοὶι παά 
μοὶ ὕδόη προῖὶ απ ἐπ οὐϑν 7]βναοὶ δοίονε ἀΐπι, ἃ 51: ΡΥ ΧΡΓοθ- 
βίοῃ, 88 {πϑγ ῃδά θθθῆ πὸ Κίῃρβ δείογα ϑοϊοίηοῃ δχοθρὲ βδυὶ δπά 
Ῥανιὰ ; οοπιραγθ 9ῃ ἴδθ οἴ ῦ μαπά 2 Ὁ γ. ἱ. 12, “ὁ ὀδίονθ ἐιθὸ 
απᾶ αὔίεν ἐδι6ε,᾽ αἶδο 1 Κίῃπρβ 1ἰϊ. 12. 

Υ͂. 26---80. Ὁοποϊαδίοη, οΥ ἐδδε Ἰιὐδίονῳ ὁ αυϊά. Ὑ. 36. Οὐον 
αἰϊ ]εναοῖ, οἱά. οἴδρ. χὶ. 1, χὶϊ. 88. Υ'. 27. ΑἸπιοβὲ σσογά ἴω 
νον ἐδ Β8Π|Ὲ 88 1 Κίηρβ  (. 11. ϑϑυδν γδαργβ; Βοοουάϊπσ το 3 
ὅαπι. ν. ὅ, {Π6 Θδχβοῦ {Ππ||6 γγὰϑ 86 76} Ὑ6818 ἃπᾷ βὶχ πιοηξῇβ. Υ͂. 
80. (ΤῈ δοὶβ οὗ Πανία βϑῃοϊ ἃ (γθυ δὺβ σεϊ ἔθη .. ..}) 
ἐοσοίδιον ιοἱτἢ, ἴδ Εἰπσάοπι, ἀπά ἢ 8 πυϊσὴξ απά ἐδό {ἰηιὸ8 ἕξ 88 ̓νὲ 
τοῖρῦ Βα ἔου ἐ88 ΒΚ οὔ συβαῖθυ οἰ δα γῃ ββ τορϑῖμὸν ἡ [ἢ ονθηῖβ 
οὔ Ηΐ8 τοὶ ῃ) τολίοῖ, ραθ8θα οὐόν ἴὔπι ἀπά οὐον “θναδὶ ἀπ ὀὐον αἰΐ 
ἐλὸ ἐἱπσάοπιο οὗ ἰδδ ἰαπιάδ ; (8 Κὶ ράοιηβ οὗὨ (86 18π418 ἀγθ βροκοπ 
οἵ ἀραὶῃ ἴῃ 2 ΟἿγ. κί! ὃ, χυ]]. 10, χχ. 39 : οἵ, Εσγα ἰχ. 7, “186 
Κίηρβ οὗ [μ8 Ἰἀπα58. ΒΥ ἴΠο Κίηρσάοπιβ οὗ ἴῃ Ἰαπβ νγϑ δΓῈ οἵ 
πουγβο ἴο ὉΠ ἀογβίαπα ΟΪΥ ἘΠ 6 Κίπραάοπιβ υῖ ἢ τ πίοι ἐη6 ΙϑγβοιβοθὉὦ 
τηάον αν α οδπὶθ ἐπ οοπίδοῦ, 6.9. 1Π6 Κίησάοῃ!β οὗ Εκοτ, Μοβ, 
δπὰ Ατὰπὶ Ζορδὶ. 
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δΕΟΟΝἢ ΒΟΟΚ ΟΝ ΤῊΝ ΟΗΒΟΝΊΟΙΒΝ. 

11. ΟΗΔᾳ». 1.---ΟἜἼ ΑΡ. 1Χ. 

ἨΙΒΤΟΒῪ ΟΕ ΒΟΠΟΜΟΝ. 

ΑΠοῦ δὴ δοοουηΐ οὗ πε ββουῆςθ ἴῃ ἸΌΘΟῊ ἀπ {Π|6 ΘρρθΆγαποθ 
οἵ (οά αἱ μμαῦ ᾿μἴδοα (θϊιδρ. ἱ. 1---18), ἀπά ἴεν βοπιθ ρϑββίῃηρ 
ποίϊς68 τοβρϑοῦϊηρσ βοϊοιμοπ᾿β ομγϊοῖβ, Βογβϑίωθῃ, δηΐ σίςμθβ (ςἢ. 
Ἰ,14---17), οὖν ἰβέοτίδπ ῃτοοβθά8 αὖ οπορ ἰο ἀθβοσῖθο {1 Βα] ἴῃς, 
δῃὰ οοηβοογϑύϊοη οὗ [Π6 ἔθ ρ]6 (οΠαρ. ἰ. 18--ονιϊ.). ΤΈΘπ [ΟΠ] 
80η16 Ὀχϊθῦ τουλαυ 8 γι ἢ ΤΘίδγθποθ ἴο οἵμος Ὀμ]άἀϊηρβ γθοίθά ὈῪ 
Βοϊοιμοη, {π6 {θα ΑΥῪ 8 υνῖςσα θηϊογοθα ΤῸ Γ {πᾶὶ ραγροβεα (οἴαρ. 
ὙΠ, 1---10), δηὰ (᾿6 βουβὸ προ μ6 1] ἴὸὼγ ῬΒΑτΟΔΙ 5 
ἀφυρθίες (ν. 11); αἷ8οὸ σοποουηΐηρ τμ6 σοσβηῖρ οὐ Οοα ἂπά 
ΔΙΤΑΠρΘΙΩΘ 8 ΘΟ πΘοΘα {Ππογθυν ἢ (νν, 12---16) ; δῃᾳ ἸΔ50}γΥ {Π6 

γογᾶρα ἴο Ορμῖν (νυ. 17, 18). Τῇ δοςουῃῦ οὗ {Π6 νἱϑβῖξ οὗ {π6 
χαρθῃ οὗ ϑ'δρδρᾶ ἴσιἢ8 δη Ἰαἰτοά οίίοη ἴο [Π6 ἀφδβουιρίίοη οὗ δοῖο- 
το} 5 υνϑα εἶ ἃπα ρου (οἰδρ. ἰχ. 1--28), νυν Βίοῖι 18 [Ο]ονγθα ὈῪ ἃ 
ποίίςβ οὗ ΠἰΒ ἀθδί ἀηὰ Ὀμτῖα] (νν. 29---Ὦ]). 

1. ΟΠΑΡ. 1. 1- 8. 

ΒΟΙΟΜΟΝ ΟΕΕΕΒΒ Β.ΒΝΊ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒΊῚΙΝ ΟἸΒΕΟΝ : ΙΝ ΤΗΕ 

ΝΙΘΗΤ ΑΕΤΕΝ ΤῊΗΒ ΒΑΟΒΙΕῚΟΕ 60. ΑΡΡΕΑΒΒ ΤῸ ΗΙΜ. 

γυ. 1--Ο. ΤῊ 8οἴοηιπ ργοοθδϑῖοη (0 (ὐἰδόοη, τολθρὲ ϑοίοπιοη 
οὔενοα βαονύοο ἀροη ἐδό αἰἴέαν οΥΓ δωνηξ-οβονίησ, τολίοῦ, λαα ὄφεη 
λαπάρα ἀἄοισπ ἤροηι ἰδ ἐΐπι οἢ Μοβοδβ. εἴ. 1 ἹΚίηρβ 1. 4.-ὟἾ. 1. 
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ΤΡ» 8Π Θχργεβϑίοῃ ἔγθα ΘΠ πιθοῦ τ ἰπ (6 ΟἸγοπίοἰβ8 
(οἴ. ΟΒαρ. χἱϊ. 18, χἱ. 21, χχὶ, 4); πϑῦθ 10 18. [Ὁ] ονσοά ὃγ {86 
ψογἀβ “ ονοῦ Ηἷ8 Κίπράοιῃ," ἴπ οἢαρ. χυὶϊ. 1 ὈΥ “΄ΟΥ̓ΘΡ [βγδεὶ ;᾿ 
λ6 αοἰιφυθά {ον ᾿ὐπιδοῖῦ α ἥγπι σουογηππιοπξ οὐον ἠδ ἐϊπσάοπι. Απά 
«]οελθουαῖ ᾿ἰ8 Οοα ᾿σαβ τοἵξἶ, ᾿ιΐπι (4 βιπυῖϊαν οχργθββίοπ ἰῃ 1 ΟἿ. 
χὶ. 9) απά ὧδ πιαᾶδ ἀΐπι τόνῳ σγοαΐ (οἴ. 1 ΟἾγ. χχὶϊ. ὅ, χχίχ. 
25).---Ὗ. 2 56ᾳ. 160 8. ποὺ ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ͂ δίαϊθα ἴῃ 1 Κίηρϑ 11]. 4 {πᾶῇ 
ϑοϊοιποπ ψοηΐ ἰο αἴθθοη δοσοιηραηϊθά Ὀγ {86 ῥσΐποθβ, ὅζο.7) δα ἴὲ 
15. ὦ ργἱονὶ Ῥγόρα}]6 {πᾶὶ ἢ οβδγθά ἢἷ8 πυτηθτουβ 58ου! ῆςο85 ἴῃ 
ΟἸθδθοι ἴῃ [π6 ργββϑθῃςα οἱ ἢἷβ ρυΐποθβ δπα ἴῃ ἃ ἰᾶγρθ ἀΒ86 0 }γ οἵ 
{86 ῥθορὶθ. Ἀσοογάϊηρ ἴο [Ππ νϑύβθ8 ὈθίΌσ 8, ῃ6 βαπηπιοηθά {Π6 
ῬΥΪΠο68. δηα γτοργαβοηξαῖίγοβ οὗ [86 σοπστοραίίομ, 'π [Π|6 88Π|0 
ΤΩΔΠΠΘΙ ἃ8 Πανὶ Πα ς81164 {Π6πὶ ἐορϑίμοῦ οἡ 5: 2118}. ΟσοαβΙΟἢ5 
(1 συ. χἧϊ. 1 864., Χχὶ, 2, χχυπ!. 1). 176 δβραΐό ἰο αἰὶ 18γαεὶ 
(μαπηο ]γ) ἐο {6 ργΐποθδ οΥ ἐδ ἐβποιιδαπά8 ἀπά ἐλ διπάνθα8 ἀπά ἰο 
{λι6 )μάσοα ἀπά αἰϊ ἐδ ργύποοδ, ἐο αἷΐ 1ϑναθὲὶ (πμϑταο]γ) ἐδ ᾿δαάς οὗ 
ἐλ6 ψαϊλογθ᾽-ἤοιιϑε8. Βοῖογο ΓΣΜΓῚ ἜΣ Ὑ7θ τησϑ ΒΆΡΡΙΪΥ ἰαπιοά 

ἔτοτι Π6 Ῥγθυῖουβ γοσβθ. ΤῊ ἢ βίουϊδη βἰδίθϑ θυ ρ δι ]ςΆ}}γ, ὑπαὶ 
“ἐς βρβθακίῃρ' ἰο 411 15γ8 6] τηθᾶπί βρϑακίησ ἴο ἐΐθ ῥγΐποθβ δπά 
τοργθβοηΐδίνοθ οὐ ἰῃ6 οοπρτορδίου. Ὗμαὶ Θοϊοπιοι βαϊὰ [0 
1π6πὶ ἰβ ποὺ οοτημηπηϊοαίοά ; Δοςογάϊηρ ἴο {π6 οοηΐοχὶ δηά {ΠῸ 
ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ 1 ΟἸ"ν. χαϊ!, 2 864. γγα τηυϑί ἀββαπη6 {πὲ 6 βυϊηγιοηοᾶ 
[{|6 586} 0164 σΟΠρτοραίίοη ἴο ΔΟΘΟΙΏΡΔΠΥ Πἰἷπὶ ἴο ΕἸ θΘοη.--- ΤΌ 
ἐδ ᾿ϊσὰ ρίαοο ιυυλίοι ἐδ ἐπ Ο δον, 70» ἤθρο τσα8 {6 ἑαδογπαοῖο οὗ 
Θοῦ, ιυλίοῦ Μοδθ68 ἐἢι6 βογυαπέ ὁ «6]ουαῖ, μα ργορανοά ἐπι {6 
ἀεϑονέ (οἴ. 1 ΟἸγ. ν. 80---41); θοΐογο {18 ΤᾺ τ πδ 616 οι {μ6 Ὠἰρὶϊ 
Ρίδοα δἱ αἴθθοη, Ζϑάοικ {π6 μὲρη-ρσῖθϑὺ ἀπα [86 ρυἱθβίβ πάθουν Εἰπιὶ 
(]Ε116α {π6 ἀαι168 οὗ {πεῖν οὔῆοθ ἰπ δοοογάδμοθ ψῖτῃ [86 ἰᾶν οὗ 
Μοβεβ (1 (ἤν. χνὶ. 89 86α.).---.. 4. Βαῖ [π6 ἀκ οὗ [π6 οονθηδηὶ 
Μ88 ποῦ ἰπ 1π6 Τα θυπδο]6, νγα8 ἢ ὕπαοιιδιοαϊν (Τὶς ἰδ αϑοὰ 
ἴο σοπῆγιη ἃ βἰδίθιηθης ὙΠ ΟἿ 18 τηὰθ ὉΠΟΧΡΘΟΙΘαΙΥ ΟἹ ᾿ΙΚΘΙΥ ἴο 
Ἔχοῖίθ ψαθβεϊοηβ ἃπὰ ἀουθίβ, ομᾶρ. χὶχ. 8, χχχίῃ, 17: 1 ΚΙῃρθϑΊ. 
48) Τραυϊά λαά δνουσλέ ὦρ ἐδ6 αν ἤνοπι Κὶν)αϊ-ὐοατῖηι (οἴ ἱ 
ΟἸν. χῖ!!. 6) ἐο ἐδ6 ρίαοα ωδιϊοῖ 1ραυϊά ἢαά ρνορανγοά (ἰπβίθδά οἵ 
ὦ ΥΞΠΒ [Π|6 ΘαΥ] 6 σα ]68 οὗ [π6 ἰδησυαρα νου] μανθ τοχυϊγοὰ 

Ὁ γ5π οἴ, δυάρ. ν. 27; Βα 1. ὅ, οΥ 5 ὝΌΝ ΟἿΌΣ 

ον, οὗ, 1 Κίηρβ χχί. 19; Ρυΐ ν δθ ποῖ 7.8 1864 ἴῃ ἑακίπρ 6 

τοσ 5 ̓υϑὲ τηθηποηθά ἤἄοιη ἰῃ9 Βοοῖκ οὗ Κίηρβ, 85 Τλοηΐμ 
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Ξυρροείς, ατκὶ ναϊδείαῖτεν [Βετὰ ἰὸς [85 τεδάτηρ ἰπ τε ἰεχὶ, σῖποα 
ἴϊε ἀεπιοπδίγαεῖνε ἔγεχιηεεεῖν ἴλκε5 ἐμε μἷδοε οὗ {πε τεἰϊδῖϊτε ἴῃ 
ἢ! Οπγοπιοιες (εξ 1 (Ἰγ. σττί. 28., δπὰ πε Ἔτϑῃ πυδεῖ πῖτἢ τὸ- 
Ἰαϊῖνα οἴατιϑε5 ςοπποοῖρά ἀϊτοςῖν ἢ ὁ ῥγεροσιίοπ πιμοὰὶ δὴν 
ἱπίογτθπίηρ ῥγοποῦπ, εἶ, 1 (Ὦτ. χν. 13), 2ὁν ἂς λαᾶ ριελδά α ἔξπὲ 
εν ἃ ἕν “ενιιδαίξτη (1 ΟἾγ. χν. 1), δε (ν. 5) ἐλε ὄνγατεη αἰΐϊαγ . 
ες, τσᾶϑ ἔλεγε δεύοτε τὰδ ἀιμεϊϊης ρίαεε οὔ σελοναλ, ἀπά 45 {π8 
Δ] ἴατ, π᾿ ΒΊΟΝ ἔτοπι τἴπγ6 ππιππ θη Ὑ18] π84 θεοῦ 8εῖ αρατὶ ογ δαχιὶ- 
οἴεγιηρβ, ίοοά 'π Οἴθεοι, {μὲ νγδβ ἔα ρ]δοβ ἴπ π ῖς ἢ δοοογάϊησ 
ἴο {86 αν δυγηί-οἴετίπρε τόσα ἴο θὲ βδογιβοθά. Α58 1π6 διἰβῖο- 
τίδη ΒΕΤῈ ΘἜΧΡΓΈΞΘΙΥ βίαίεβ ἴπαὶ ϑοϊοππου οεγοὰ ἴπς δατπηὶ οβευ- 
ἵῃρβ δὲ ἔμε ρἴδοθ οἵ σσοσβ!ρ δρροϊπιοα ἴπ ἐμα 1ανγ, μ6 Ὄχρίαἷπβ, ὁ 
ἴπο οἴμοῦ μαπά, πὶ 18 νγὰβ ΟὨ]Υ ΒΥ Ἔχ γΘΟΓ Ἰ ΠΑΥῪ ουεπῖβ ἀπά 
βρθοῖδὶ βῖρτιβ ἔγοπι αοα ἐπὶ αν! ςου]ὰ ὈῈ ἱπάποεα ἴο 5ϑεγιβοθ 
αἱ 1ῃ6 αἰΐαν πιῖοῖ πα 84 εγθοϊθά ὁπ 16 {πγοβῃΐησ-βοοῦ οὗἉ 
Οτηδη ; δπά ἢ αἷβο ἀθβοῦῖθοβ (6 πιϑπποῦ ἴῃ σι οὶ αν τγα8 

Ἰπηάεγθά ἔγοπι οἰϊεσίπρ [νῖ8 δαγηὶ βδοσγῆοο δὲ αθθομ. 7ὴε ὄγαξεη 
αἴίαν ιολίοῖ Βεζαϊοὶ δεπ ἴ7τὶ δέῃ Πων λαά πιαάε; 566 Ἐχ. χχχὶ. 2 

δῃ4 9, ὙΒΟτο ἐμ6 αἷταγ οὗ δυτηι-οβοείησ, {.6., {1 Ὀγάζθη ΔΙ ΤΆΓ, 18 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ πιο οπϑα δπιοηρ; ἔμ6 ἐπΐπρβ ἴο ΒῈ τηδάθ Ὀγ Β6ζαβ]οὶ δπὰ 
ΟΠ Ια (εἶ, ομαρ. χχχυῖϊ!. 1 ἀπά χχχυη. 1 544.) [πβίεδὰ οἵ ὡῷ 

τοδὶ ΜΘ. ἃπὰ πιδην δα ἰοηβ παν [86 ροϊπιϊηρ 0) ἄς λαά 

- Ρίασοά ; [μι Ἰαϊϊον τοδάϊηρ 18 δάορίδα 'π [μ6 Τάγρτιπι πα ϑυτῖδο. 
Βαΐ ἐπ ἴΌσταον ροϊπίϊηρ 15 α5ο ἑσυπᾶ ἱπ δὰγ ΜΘ. δπὰ ὙϑῦῪ 
ἸΏΔΗΥ ΘαἸοηβ, ἱποϊ ἀρ τηοβὲ οὐ 1π6 οἷά οπ68 οὗ {μ6 161} σθη- 
ἴα ; [815 τϑϑάϊηρ γγα8 αἶβο δἀορίβα ἴῃ [86 ϑδερέυαρίηϊ δπὰ Ὑ7}- 
δδῖ6. ΤῈ 15 δῦ ὁποθ ἀρραγθηΐ ἐμαὶ ἴπ6 τδάϊηρ Ὡῳ ἐλύδιον, ἐλόγε, 

ἰδ ΠΊΟσΘ Βυ τ 5]6 ἕο ἐμ οοπίεχί, [1 88 Μαβογβίββ ργοίοσγοᾶ {16 
οἴου, {ΠΥ γΟγΘ ῬΓΟΡΘΡΙΥ ἱπάμποθα ἰο ἀο 80 Ὀγ Εχ. χὶ. 29.-- - 
ὙΠ Τ; [80 Βυ Πχ ἀοαβ ποῖ τοίου ἴο [Ππ6 δ] ίασ, θυΐ ἰο [Π|6 ποτὰ 
9 6μον δὴ ν] ἢ ἱπηπιθά ἰδίου ργβοθᾶοβ (μ6 νοῦ (οἴ, 1 ΟἸγ. χχὶ. 
80; 2 ΟἸν. χυ. 2).--, 6. Οἡ ἐδ ὄναζθη αἴίαν" ϑοΐονθ «]ελουαῆ, ; 

θαίοσθ Φειόναῖ, Ὀθοασβα ᾿ξ βίοοά Ὀϑίοσθ ἐμ ἀνθ] πρ ρἰδοθ οἵ 
Ψοίιονδι, Εἰχ. χ], 6.--- Ἡγλίοῖι δοίοηρ ἰο εἰι6 ἑαδαγπαοῖο; ἴθ ροϊάθῃ 
ἰΐατ, οἢ ἐπ6 οἵδ μαῃά, υθοηροά ἰο {π6 Τουΐτ, δοοογάϊπρ ἴο 
1 Κίηρβ νἱ. 22, θθοδῦβα ἰΐ8 ρἷαθθ μδά θβϑὴ δββίρῃβα ἰὑ ἱπ ἔγομπί οἵ 
ἴμο Ποθῖγ. ἢ ΣΝ ἀθποίθθ μογβ, 88 δίβενῃθσο, ιολίοῖ, ὑδίοτιφε ἴο, 
Δῃὰ ἴθ ῬΘΥΘΟΕΥ ἱπι 6! Πἰρὶ 016, ΔΙ Βοαρὶν πο ἼΩΝ ταϊχις Ὀ6 τιδοὰ 
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ἰηϑίϑα4, ὑοίδ ᾿θγΘ δηἀ ἴῃ 1 Κίηρβ νὶ. 22, Ὀθοαιβθ, ἃ5. ἃ Ὠθοθδϑαγν 
φοπβοαῖθηοο οἵ Ὀοϊοπρίηρ ἴο ἐδλό ἑαδονπαοῖθ οΥ ἐἶι6 ἀοδὲγ, 186 418 Ὁ 
βιοοά ὀφίονϑ ἰ(. Ὀγ δἱ [Π6 οοτηπιθποθηαθηξ οὐ [Π8 γΈγβο, ἰ5 88ρ8- 
ταῖθα ἤγοτῃ ἰΐ8 οὔἦφοῖ ὈΥ ϑθύθσαὶ ἱπίθγνοηίηρ σαν 8, πὰ ἤθη [ἢ 
8 τορθαϊθα δἱ ἴῃ 8ῃ4 οὐ {Π|6 γϑῦβρ ἴπ ἱπηταθάιαίθ ςοππθοξίοι συ ἢ 
116 οὐδοί. [πῃ νϑῦβαβ 3---, πῃ οι πάνθ 411 {Π6 ταλγκ8 οὔ ἔλια 
Δ ΒοσΒΠΐρ οὐ οἱ μιἰδίοτίαη, σγο μᾶνθ Δἢ θχρδηβίοῃ 8πὰ θχρίδπα- 
τίοη οὗ {Π6 Ὀτίοῖ βιαιθηιθῃ ἰῃ 1 Κίηρ 11]. 4. 

γυ. 1--12. Τῆς ἀρρθαγαποε 97 αοά, 886 ἴῃ σου θῃέαγγ οα 
1 Κίπρβ πὶ. ὅ---1δ. 

Υ. 18. Αρίμγη 0 ονμϑαίδηι (οἴ, 1 Ἰζίηρβ 1. 16). Τηβϑίοαά οὗἁ 
προ ῦν ὉΠ ῖν Θαν ον ὀχροβίζογα δοοοιπίοᾳ (ὉΓ ὁπ ἐμ6 δαρροδίξϊοπ 
μι νῷ ᾶνο 8δῃ 6] 58 ἢϑγθ (απά ϑρίομιομῃ οαπὶθ, δον ἷβ 

7οΌγΠΘΥ ἐα ἐδ6 λεῖσλς ἵκ Οίδθον, ἰο ογιιϑαῖθηι), ντὸ ταυϑὲ [Ποὺ 
ὅ1ὸ ϑρρίπαρσίηξε δηὰ Ὑυϊραίθ δῃὰ τϑδά ΡΡΊΑΡΙ ΤΠ6 νογάβ 

νν ἢ ἰοἢ (Ό]]1ονν (( »2ϑοτα δεΐονο ἰδ ἑαδενηαοϊ δ᾽) γεψιῖτθ {815 τοδάϊπρ. 
ΤῊ οἴδιβδ δὲ {Π6 οῃά οὔ 1Π18 παγγαῖῖνθ, ἔγουν τ 1 6}} νγο Ἰθαση παὶ 
“ἤγονι ἰΐλ6 λοίφίς ἴθ Οἰδθοπ᾽ ἷἰβ δααΐϊναϊοηξ ἴο “ὁ θην δοΐονο ἐδδ 
ἑαδενηαοῖθ," 5 δἀἀθα ἴοσ {Π6 ρυγροθο οὗ οδ]]!ΐηρ δἰϊθηξου πος 
τηογ ἴο {86 βδογθάπϑβ οὔ [ἢ6 ρ]δςβ οὗ βδουῦῆοθ ἴῃ αἴθθοη δηὰ [Π6 
Ἰ6ρᾺ]} νδ] ἀϊεγ οὔ ἢ βδον! ἔοοβ οογθαά [Ππογθ. 1 [Π|0 ρα }}6] ραββϑασο 
(Ι Κίηρβ 111.) 16 15. 8.}} βασέμον βίαιβά ἐπα αἴετ ΘοϊοπιοηΒ ἀυγῖναὶ 
ἴπ Ψογαβαίθηι Π6 οἴγθα Ὀαγης-οδυηρβ δηα ὑπ 8 Κ-᾿οβογίηρβ, δπά 
ΡΓΘΡαχθα ἃ ἔδαβι Ὀθέοσθ [Π6 δῖ οὗ {Π6 οονεπαηΐ. Ουγ ἰβίοτῖαπ 

Ῥάᾶ5868 (8 ον δι ἴῃ 86 ῃςθ, σι ]Υ ποῦ θθοδιβε ἢ6 τοραγαθα [Π6 
οἰογίηρβ ργαβθηιθα οἡ ἴμ6 οἱά Ὀγάζθῃ δἰΐαγ οἵ δατγι -οβδυϊηρ 
Βοίογα {πὸ ἀποίθηρ ὑδΌθγμ0]6 ἃ8 αἰοπθ ροββοβϑϑίπρ ὑφ] γ, ἔν, 
Δοςοογϊηρ ἴο [ιἷθ οσσ δοοουπὶ (1 ΟἸγ. χχὶ,), ἀὐοα Ἀἰπιβ ἢ μδὰ 
86]βοϊβα ἃ ραςθ οἱ βδουῦϊῆοθ ἴῃ “ΘΓ ΆΒΑΙ ΘΠ. 88 ΘΑΓΪΥ 88 [86 {ἶπι6 οἵ 
θανὶά, δῃηά ἴῃ ἔΠ686 νϑῦβθϑ ἢ6 Δρρθᾶγβ [0 τηϑῃηξίοη {Ππ6 ἔΑθογη 8616 
ἴη ΟἸθθοι ἴον {πὸ ραγροβο οἵ θχρ)αϊηΐηρ 10 ἢἰ8 γθδάθιβ Ὑμδῖ ἴδ 
να8 [Παὐ ἱπάυςοα ϑοϊοπιοη ἴο οὔδον {{|6 βοϊϑυλῃ ββογίβοο ἴῃ Οἵ θθοα 
Δηα ποῦ π᾿ 6 αβα] θη), 88 [Π6 ργϑεθάθηϊ ββϑυβὈ  Βηθα Ὀγ Ῥανία 
νοι] 1684 ἃ8 ἴο Θχρθοῖ. Ηθ ῥᾷ8868 οὐϑὺ 1ῃ6 580 γ1ἔοοθ ἴῃ “6 γὰ- 
8816, 8πὰ {86 ἀϊβραΐα ᾿ϑύνγθοῃ [Ππ6 ἔνγο ὑγοηθη, γοἰδίθα ἴῃ 1 

Κίηρβ 1. 16--.298, ν οἷ βαρ Ἰβῃ θα ϑοϊοιηοη τ ἢ ἀη ρου ΠΥ 
οὗ ἀἰβρίαγίηρ {π6 νγίβάοπι δοηξογγθά ἀρὸπ μὴ ΕΥ̓ οά, Ὀθοδτδε ᾿ 
ἢ6 νγὰ8 ἀδβίροιϑ οὗ σοηῆπίηρ ὨἐπΊ8616 ἰο τὉμδὲ το δα Δ Κοα 
ΡΪδοθ αἱ αἴβθοη. Τ|ιθ παγγαῖῖνθ 18 Ὀγουρῃης [ο 1{58 ργΟρδ τ οἷοβο ἴῃ 
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(16 ψογάβ “ἐλδ δαπιθ ἰο «7εγιίβαΐοηι," πῖον οουτθβροπὰ ἰοὸ {86 
εἶδαβα ἴῃ ν. 8, ““ ἐΐδν τσϑηὲ ἴο ἐδ6 ἤϊρῇ ρίαοο αὐ Οἰἰδοον." ΤῊΘ 
ἴαγίμον σπῖτι, “ὁ απᾶ ἦθ τεϊρηθα οὐθν' 18γαοἰ," ΔρΡρβαῦβ βαροι- 
ἤποιβ; ἴῃ ἴπ6 Κι γτίδο νγ πᾶ “'Ἴνϑῦ αἰἱΐ 18γ86]," δπὰ {π6 βᾶπὶθ 

ΜΌΓ8 ΘΟ ἰη 1 Κίπρβ 'ν. 1, 70 18 ρσόθαῦ!ο ὑπαὶ {Π18 νγὰβ [Π6 
οὐρίπα! τϑδάΐησ; (Π6 σψογὰ οοἱ θοῦ αὖ πιᾶῪ ΘΒ πᾶνθ Ὀθοπ 
ἀπορροά ἴτοπι {π6 ἰοχί. ὙΠ 18 ποι μΐπρ' βυρογῆπουβ 'ἰπ [Π9 
το ΔΙ {πΠαὺ Θοϊοπιοι τα]θα ονον αἰΐ 1[5γ86], ονθη ἴον [86 βίαίθ- 
ταθηΐ οοηξαϊποα ἴῃ ν. 1. Βαυΐ 1 σπου]Ἱὰ 6 ποῦθ ἀρρσορτίαΐθ ἴο 
ἰ6Κθ [ὁ 48 [ῃ6 σοταιηθποθηχθηῦ οὗ ἃ ΠΟΥ Ρταρταρὶι (νυν. 14---18), 
ὙΠ οἷι ἴ8 {6 Ῥοβί ἰοη αϑϑίριιθα ἰξ 'ἴπ 1 Κίπρϑ ἵν. Τὸ νγγ88 ῬΓΟΌΘΡΙΥ 
οοηπθοίοα τ {1|6 ΤΠ τ θο [ἢ νϑῦβο οὴ [88 οσοαβίοῃ οὔ {6 αἰ ν᾽ βίομ 
οὗ 1Πρ γϑῦβθϑ, ἴῃ ΘΟΠΒΘ]ΌΘΠΟΘ οὗ [π6 ποσὰ ΜῊ (Ὁ. 14) Βεΐπρ; 
τορανάθ 4 48 {π6 ορθηΐϊηνσ οἔ ἃ ἔγοϑὴὶ γουβθ ἃπά πων, ἃ8 ἷπ 1 
δὰ χ. 20. ' 

2. (ΒΑΡ. 1. 14---17. 

ΒΟΙΟΜΟΝἘΒ ΟΒΑΒΙΟΤΒ, ἨΟΕΒΕΜΈῈΝ, ΑΝῸ ΨΕΑΙΤΗ. 

ὟΥ ἤπά {{π|686 γϑῦβθϑ ᾿ὐληϊομὲ νοσὰ ἴον ποσὰ ἴῃ 1 ἘηΕ χ. 26 
--29; 866 {86 Θοπατη ΠΑ ΤΥ οπ {παῖ Ῥδθβαρο 

8. ΟἨΗΔΡ. 11.----Ιῖ. 

ΤῊΕ ΒΟΌΙΠΌΙΝΕΟ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙῈ ΑΝῸ ΟΥ̓ΗΕΒ ΤΗΙΝΟΒ5 

ΟΟΝΝΕΟΤΕ. ΜΙΤῊ 11. 

ΟἸΒαρ. ἢ. 1---17. Δνδραναίϊοηϑ ζ0᾽ ἐἶ6 δωϊϊπρ οὗ ἐδι6 ἐθνηρ ἴθ. 
ΟἸδρ. 11.) ν. 1. ἼΝῊν απ ϑοίοπιοη, σοπιριαη θα; 18 (Ο]]ονγοά Ὁν 

1.6 ἱπβηλίνο ἩΠ Ἰαπισᾶ: ἰλαὲ ἰλον δμοιϊά διμϊά, οἴ. 1 ΟἾγ. χχὶ. 
117. ὙἘΘ ἴθπιρ]θ 18 οδ]]θ 4 α ἤοιιδ6 70. ἐδ6 παπιθ ὁ" «7ο]ιοναῆ, 
Ῥθοατιβθ Ηΐ8 πϑπη6, 1.6.) Η6 Πἰπη86 18. ἀγα ἰπ ἐπ ἔθταρ!θ ἢ ὑπαὶ 
ΤΩ Β]ΘΒΕΥ͂ ἃπὰ ΠΟΙ 688, ὙΠ] ΟΝ ΔΓ τηοϑὲ Θοποίβο  Υ ἀοβιρταίοθα ΗΙ8 
Νάπια (θα. χχν]. ὅ8 ; 2 ΟἸ"γν. χχ. 8, 9). ὙΠ] λοιιϑθ γον λἀΐδ, 
δἰπράοηι, {π6 τογα] ρα]δοθ, 18 Ἰη ΓΘ ]Υ τηθηοηθά ἱποὶ ἀθη τα ΠΥ ἴῃ 
τὸ ΟΠ σοηϊςοῖοβ, μοσο δηᾶ δ Ἵμαρ. 11. 11, υἱῖ, 11, νἱ}}, 1; τὸ Πᾶνθ. 

Υ01». 11- Υ 
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{0]} ραγυϊςαϊδγβ τοβρϑοῖηρ [Π6 ογθοιϊίοη οὔ ἰδ ἰπ 1 Κίηρβ νἱῖ. 1--- 12. 
79 ἄρτϑθ ἴῃ {86 πιδΐη πὶ [Π6 γϑβηὶ οὗ ΤΠ Θηἰ α8᾽ Θη αἰ τ68, {παῖ 
1ῃ6 στϑαῖογ ραγί οἵ [π|8 ραϊαςθ τγα8 οἡ ἴΠ6 ρον ρ]αίθαυ οὗ Ζίοῃ, 
οἢ 18 ΠοΙ Π-Θαβίοσῃ βἰἀθ, ἀπὰ {πὶ {Ππ6 ϑαβίθγῃ 8ἰ16 οὗ {πῸ ῬΠδῸν 
Υγ88 Ορροβίζο ἴο [Π6 νγββίθυῃ 8:46 οὗ [Π6 [θιρῖθ. 
ΟὟ, 2. ΤΟ βιδιθιηθηΐβ σοπίαίηοα ἴῃ [18 γ ῦθ9 "16 πηθϑὶ ὙΗΝ 
ἀθαΐῃ αἱ ν. 18, ΠΘΓΘ ΓΠΘΥ δΓ6 γαρθϑαίθα ἴῃ ο]088 οοπηθούϊοη τα 
γ. 17. ὙΠθ ιἰβιίογίδῃ ον άθηον αἰ ποῖ βέυ οὐ σοπῆπο ΒΙπη86] 
ἴο [ιἷ8 ΟΥἹΡΊΠΔ] βουγοθβ. Ηδ :πἰγοάυςοα δὖ [Π15 ροϊπξ ἃ σϑιηδυξκ 
ὙΠ] ἢ ΟσΟΟΣΓΟά ἰαΐοσ ἴῃ [16 Βοῦγοθϑ {ποιηβοῖνοβ, δηὰ δου σα Γ8 

οορίοά τποπὶ πιοτὸ ]]γ, ἐπ ὰ8 τορϑαϊίηρ σι πᾶὲ 6 δα Δἰγθδαν 
τ θη, 8666. νν. 17 δπὰ 18. 

γν. 8---16. ΜΜεροϊϊαίλοηδ εοἱτδ, Ηιγαπι ξῖπρ οὗ Τγνε.----Ἡ-Ἴ ν. 8--- 
10. ϑοϊοιποη βγϑὶ δρρ}168 ἴο Ηυγαῖι (ἀἰ  γ ΠΟΥ παιταίθα ᾿π 1 
Κίπρϑ ν.) ἴῃ Ὑτϊθηρ, ἃ8. 716 ΤΠΔῪ ἰπίαυ ἔγοπι ν. 11.-Ὁν, 8. ὙΠ 
πϑιπο ἤωυγαπι ΟὨΪῪ ΟΟΟΌΒ ἴῃ ἴΠ0 ΟἸΓΟηΪοΪ68 ; ἴῃ 1 Κίηρϑν. 15 
[6 15 0416 ίγαπι, ἴῃ γἢ. 40 ἀπά οἵδοῦ ρδοθβ ᾿͵ῆγροηι. Ἡϊΐτοηι 
ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο ΓΒ 1} ]6 τηοβί ο] 56] [6 οὐἱρίπαὶ ἔουπι, 88 γγα Ηπά 186 
βδτη 6 ΠΆΤῚ6 Ὑτ] θη Εἰἴρωμος ἴῃ επαπάθν, ἃ8 χυοθα ὮΥ οβορἦι 
(ο. Δρίοῃ ἱ..18, 21), ἴοσ σοι Σίρωμος Οσουγβ πῃ Ἡδνοάοέιιδ 
ἴ, 98 ἀπὰ β ηςοθ)]β Ρ. 844 Ε4. Βοπη. οοδορλιιδ ᾿ἰπιβο] ἢ υτὶταβ 
Εἴραμος (Απέϊᾳ. νἱῖ]. 3).--- 6 ττογὰβ ἐο δά λΐηι α Ποιδο ΟΟΟῸΓ 
ἀραῖῃ ἴῃ 1 ΟἸγ. χῖν. 1, Τὴδ οχργοββίοῃ ““αϑ ἐΐοι αὐἰάδὲ ἀδαϊ 
δ..." γδαυϊγεβ ἃπ οί Υ οἷδαβα, ΜΠ Ϊοἢ ΒΠου] γϑϑα ἔπι : ἀθαΐ αἶδο 
τοίελι πιθγ Ὀὰϊ {μ686 στο 8 δῇ ϑαβίϊυ θ6 βιρρ]16 4 ἔγοτῃ [Π8 οοπῖοχί, 
ΘΒρΘοΐ8}}Υ ἔγοτω ν. 6, ἐβοτιρὴ [μ0 Ὑα]ραία ὑἰγαπβαίουβ μανα ἐποαρμς 
ἴδ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο ᾿πίθρο]αῖο, 85 ζαο πιθοιίηι.---. 4. Τὸ οοπδοογαῖο τὲ 
(1π6 τοπιρ 6) ἐο λέπι, ὑ.6.) ἴο τηἈθ ἴδ τῷ Δ Τὸν. χχνῖ!. 14. 
ΤῊΘ ὀσχρυθββίοῃ ἷβ ΤΏ Γ6 οἰ βου ἀοῆπαϑα Ὀγ {Ππ0 [Ὁ]ονίπρ ᾿πβ πιεῖν : 
ἤν {Π6 ῬΡΓροβο οΚ᾽ δωρηΐπσ ἵποῦηϑθ, ἄς. ἼΠι ϑισοθέ 8ηιθξζης 
ἱποθηϑὲ (ἘΧ. χχν. 60) νγγὰ8 ὅπ σϑρΌ]ΑΓ ἴποθηβθ, {πᾶῦ νγὰ8 Ὀυγπρα 
ΘΥΟΥΥ͂ πιογηΐηρ ἃπα ΘΥ̓ΟΥ ονθηΐπρ (ΕΣ. χχχ. 7 864.) ΤῈ6 
ΤΣ ΓΞ γγ,88 ἰαϊά οι {π6 4016 οὗἩ βῃονγθδά (οἔ, Ἔχ. χχν. 
80), Βοποθ ἐπὸ ἱπβηΐίνθ “γηδο τῷ ἄοθβ ποῖ τϑίδσ ἴο (Ὡ8 οοπέϊπτιαὶ 
οἴοσίηρ οὗἁὨ [Π6 8ῃοντγοδά. "γμό ἰαπιθα αἴομθ τηυβὺ θ6 ἀρρ] θα ἴο 
106 Ἰαιίον ραγῦ οἵ [Π6 βθηΐθῃσθ, ἐΠ)8 : [ῸΣ ἐδ οοπέϊπιαϊ οὔενγίπσ 
απα γον ἐδ διινηέ δαονί σε... Βαγοι βδουϊῆςαβ Πμδά ἰο Β6 οἴδσθά θυϑῦῦ 
το ΥΠΙἢΡ᾽ 8Δπα ονθηΐῃρ, πα ἴῃ Δἀα οη ἴο 118 σοπθπααὶ ὈῬαγη- 
οἤουϊηρ βρβϑοῖδὶ βδου ῆςθβ γογθ οἤδγθα δοοογαϊηρ ἰοὸ ἴΠ6 ἰανν ὁπ 
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89 ΘΑ Ρα 8, {Π6 πον πιοοηβ, Δπ4 [Π6 ἔδαβε ἀαγβ (Ναπι. χχνῇ!. 
Ἀπ χχῖχ.). ΤῊ δοποϊαάίηρ γογὰβ γθηνὶπα ἃ8 οὗ [π8 γγ6}} Κπονσῃ 
ἰοπουΐα “ῸΣ ἃ βίδίαϊθ [Ὁ ϑνοῦ (6.9. Ναμι. χῖχ. 10); [Π6Ὺ ἃγ8 
ααϊίθ Ἰυ ΒΥ οομηθοῖδά, πα ἔΌγπὶ ἃ βϑπίθποθ ΒΥ ὑπο πιβεῖνθϑ: 20» 
αἰϊέϊηιο ἐλιὶδ 8 ὁη)ούποα ὠροη ]ϑναθῖ. ἘΠΑΥΙΙΟΡ ΟΣ ροβιίουβ ἱπιογργοιθα 
189 ϑοῃίθῃοθ ἴπ (8. ργθϑθηΐ ΟΠ ΠΟΧΙΟΠ 88 πιθαηΐπρ : ἴΐ ἰς {Π6γ6- 
ἴοτα ἱπιρογίαη! ἴο θυ} ἃ ἤχϑα ἀπά ροσγιβαποηΐ ἰθρὶθ, Ὀθοδαβ8 
[0 βου βοῖαὶ νγουβμΐρ ἐμαγαῖπ 18. ἰο ἰαϑὲ (Ὁγ δνδῖ, δὰ ἐῃδγθίογθ 
Γγεαυῖγο θα] ϊησ τηδίοτίαϊβ ; δας ἴῃ {18 Ἔχρ]απαύϊοι [Π6Υ Ἰαἰά 
ἴο0 ΠΟ Β(Γ688 ὍΡΟΙ 80 ἸΟΟΒΘΙΥ σοπδίγιοίοα ἃ οἰδιδα ; ΘΟΙΏρΡΆΓΘ 
[160 5 πλ}} 8. ογάβ ἴῃ 1 ΟἾγ. χχὶϊ, 81. Υ͂. ὅ. 1η 1 ΟἾν. χχίχ. 1 
4}} ἐμαὐ νγαβ 8814 νγᾶβ8, {π6 ἐθιῃρ]6 πιυβῦ θ6 στοδῖ, Ὀθοαιβο ἴξ ἰ8 ποί 
ἴσ τπδη Ὀαξ ἴον αοά ; θαὲ ΠοΓΘ [Π6 γθᾶβοῃ ἰδ 8.}}} πη ο6 ΒΕ ΓΟΠΡῚΥ 
ΒΧΡΓΘΒΒΘα : 1: τηϑὲ θ6 σγοϑαῖ, Ὀθοδα86 10 18 ᾿πίθμἀθα ἔὸ {πΠ6 (ὐοά, 

0 8 στεαῖου [μ8ῃ 81] σοάβ (ἔχ. χνῖ. 11). Υ. 6. Ἡῦλο ἐδ αδἴφ; 
οἢ 1 Ομ. χχῖχ. 14. ἼΤῊδ νογάβ “ 7,0» ἐδε ἀδαυόη ἀπά ἰΐδ᾽ ἔδαυθη 
οὕ ἀοασθπδ (0 ποὲ οοπίαϊη ἢὐπι," ἅτο ἃ Του πίβοθηοο οἵ 1 ΚΊηρβ υἱῖ!. 
21, διὰ 2 ΟἾνγ. νἱ. 18, νθγθ γα ἢπά {Π6 βθπίθῃσθ Ἀρργοργίαίοὶ Ὺ 
οομηρ]οἰβα {Ππ8: 0 ϑαν ποίδῖπρ ὁ ἐιλδ ἤοιδε εοἹιϊοῖ, 1 ἤαυο δι. 
ἴῃ [πὸ φασβίοη ““ Ἦῦλο απὶ ἴ, ἐμαὶ 1 δἰιοιιϊά διιϊϊά ᾿ιΐπι α ἤοιιδ6 ἢ 
(οἴ. 1 ΟἿν. χχῖχ. 14) {πογὸ 15 ἱὨ}ρ}164 : ἃ Πσιι86 ἔῸγ ᾿ἷπὶ ἴο ἀν γ6}} 
ἷπ 1 σδηποῖ θυ} ; ἀπα 1 (Πῖ8 18 σοηποοῖθα τἢ6 Δη 0 6818 : δμέ 

οπΐψ γῶν. ἐλ6 ρωρροβα οὕ ὀιιγηΐνιᾳ ἵπσθηιϑο δθ,ογ 6 ἐύπι, ᾿.6.γ) ΟὨΪΥ ἴο 
τηδἰπίδίη ἃ ρἷαοθ ἴῃ σῃΐοἢ οα πηΔΥ 6 Πποπουγοα ὈΥ βδοσίῆςο, 
6Δη 1 γοπΐαγο (0 Ὀαϊὰ Ηἷἴτπῃ ἃ ἰιουβθ. ΨΥ. 7. ὙΠ6 τοῖδθ πιαπ ἴο 
τοοτΐξ ἐπ σοϊά, ὅγα.γ) ἢ 18. ἀβϑκθα {Ὁ Βθῖβ, 18 δἴδθγνγαγάβ βϑηΐ ὉΥ͂ 
Κίηρ Ηπγαῖ (νυ. 11). Ὑπὸ ψοσκβ οὔ ἀγὶ δπὰ ἱπδέγαπηθηΐβ ργθραγθα 
ὃγ ἐπιῖ8 διε βοοῦ το ἀθβοσὶ θα ἴῃ ομδρ. ἱν. 11---16 ; δὰ νγα 40 ποί 
βῃάὰ Δῃγ τηθηϊοηθα ἴῃ {Π||8 115ὲ ἴὸγ ψοἢ ρωγρίθ οἵοίδ, ονίπιδοτι 
δίωι ἢ, οΥ ὕΐμ ρωγρίο σίοτα τοαπίγθά. διρρίδ βίμ ῇ; ΠΡΆΩΣ Θααΐνα- 
ἰδὲ ἴο χης ν. 18, Εἰχ. χχυ. 4, νγᾶϑ [86 πἰϑι8] ἔοσι δάορίθα ἴῃ 
Ἰαίοῦ εἶπιοβ δὰ ἱπ {86 Αταπιδθδπ ἀἰα]θςί, θη. ν. 7, 10, 29. 
Ογίπιδοπι ; ἸγὙ γγὰ8. ΟΟγίϑΙΗ]Υ ποῖ οτἰρίμα!]γ α Ηθῦτον ποτά ; 
ἰδ 'γᾶ8 ῬΓΟΡΔΡΙΥ οαγτδθηξ δπιοηρ {Π6 Ῥεγβῖδηβ ἀπ4 Αὐπιθηΐδηϑ, δπᾶ 
ολτη6 ἔσοια ἰμθῃλ ἴο {π6 Ἡδῦγοννβ αἰοησ ὙΠ [Π6 τηδίθυῖδὶ τὸ 
ΜΒ 10 γγαϑ Δρρ] θα : (οὗ, (ἰὀβοπίυβ {μ68. Ρ. 714). ΒΒίνιο ρμνρίδ, 

Πεχποη ἶγ ἱποηιοπθά ἰπ Εἰχοάμβ, 6.9. ΟΠαρ. χχνὶ. 81. [ἢ 
1 Κίηρε νἱϊ. 18 1ῃ6 δα ἔσεν 15 ΠΙΕΓΘΙΥ βαϊὰ ἰο ᾿νᾶνα Ῥθθῃ ἃ ΜΟΓΚΟΥΣ 
ἐπ Ὀγαββ. [6 αἱ {Π6 βαπὶθ {ἰππ ἐμθ ναγίοιιβ Κίπάβ οἱ οἷοἱ]ι ἅτ 

Υ2 
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πιθποπϑα, τ ἰοῖν σοῦθ ἀβθὰ ἰπ ργθρατίηρ π8 ουγίαϊῃδ ἴῃ [ἢ 
το ρ016, 118 18 4016 8 ΠΙΡΙΥ ἴου [Π 6 Ῥαγροβο οἵ σοπιρυϊβιηρ ἴπ ὁΠ6 
Ἰδὲ 411 ἐπα φοβῖὶυ πιδίθγίαἱθ ψἰο ἢ σγογα τϑαυϊγοά ἔργ (ἢ (θπιρ 9 
δηά 18 βυγηϊαγο. Βαΐ να οὈίαίπ 86 ἔασι μοῦ ἱπέουτηδίϊομ ΒθΓθ, 
1Παΐ {πὸ ἀγεϊδὲ θα ρ ογβα Ηἰπιβοὶ πὶ τυϑανΐηρ, νυ] ἢ 18. ποὶ πιθη- 
τἰοπϑά ἴῃ (86 οἵμο ραβϑαρθθ. ὩΣ ΓΕ, ἐο ργδρανγε οαγυεά 
ογπαπιθηΐβ, 8686 1 Κίπρβ υἱ. 18, 28, 239. Αοοογάϊπρ ἰο 1 Κίηρβ 
νἱ. 18, 2 ΟἸγ, ἱν. 11---16, 116 δτγεϊδὲ ἀϊά ποὺ σουκ ἴῃ ποοί, 
Βοίογθ ΘΥΘΣΓΙ͂ΓῚ ΝΣ (ἱτὰ [86 νυῦῖθο τη6η) [6 ᾿μβη ἶνε8 ΠΩ 
Δηα ΠΣ πιαβὲ 06 τορϑδίθα ἴπ8: ἐλαΐ λό πιαν τοογῖ, ὅζο. αἰοπῷ 
τοἱδίι ἐδο ιοῖϑ6 τχθη, ἄς. Εὸν ἔμπα ἰαβὲ νοσάβ οὔ {6 σϑῦβα 868 

1 ΟἸγ. χχὶ!. 15, χχνῇ. 21.---. 8. Ἐὸν υδηλίσε» [δῦ πὰ 
οἶδρ. ἰχ. 10. 564., γα ἥπᾶὰ ὩΣΟΝ ἱπ 1 Κίηρβ χ. 11; ὑπὸ ποτὰ 
ἀοποίθβ {Π6 σεπαΐπθ βαπά8]- γοοά, πμῖο 15 8814 ἴῃ {{Ππ|ῶ ραββᾶρθβ 
οἰἰθα ἴο μιᾶνγθ φοῃθ ἰο Ῥαϊδθβίϊπθ ἔγοπι {π ἰαπὰ οὐ Ορῃϊγ ; δοοογὰ- 
ἱπρ ἰο 1 Είηρϑ ν. 20 απὰ 22, Ηἴγαπὶ βοηΐ ἔγοπι 16 ὈΆΠΟη ΟΠ]Υ οοὐαῦ 
ΔΗ ΟΥ̓́ΡΓΕΒ88 τνοοά ; [π6 δῦ μοῦ οὗ [86 ΟΠ γοπίο]68 τη ΘΠ Ε]ΟΠ8 1ἱπ ο0Π- 
πϑχίοῃ ψ τ {π686 [Π6 {γα να] 806 ποοᾶ, τ Π] ἢ 15 4150 ποίϊοοὰ 
ἴπ 1 Κίηρβ χ. 12, 85 διῃρίογθά ἴπ ἐπα δυϊάϊησ οὗὁἨ [μ6 ἐδπιρίθ, 
δαὶ ψῖο ἀἸὰ ποὶ σοῖμθ ἔγοπι ᾿μθθάῆθοη. Τὴ ἰαβὲ 14} οἵ {0 
ΥΈΓΒΘ ΟΟΙΤΈΒΡΟΠ8. ΨΘΕΥ͂ ΟἸΟΒΟΙΥ [0 ἴπ6 νγογὰβ οὗἨ βοϊοπιοῃ 88 
τορογίϑα ἴῃ 1 Κίηρβ ν. 20.--- ὁγ. ὃ. ΤῊ ἱπῆπιᾶνο ἼΡΑΧΩ Ἄοδηποί 
Ὀ6 τεραγάθα 85 ἃ ςοῃθϊπαδίίοη οὗ [6 ψγογά8, ἐο σιν ἴῃ ν. 8 ; 1 8 
τ ΤΠ ον οοππροίθα τ Ὦ [Π6 ἱπηρογαίνθ “’ β6Π4 τὴ8 " ἴῃ ν. 8, πηβϑῃ- 
ἵπρ' “ ἀπά ἐδον 8λαϊϊ ργόραν Κον πιθ ;" 05 1118 86 οὗ {Π|6 ᾿πῆπίενο 
ψ ἢ ἰαπιρᾶ 866 1 ΟἾγ. χχῖϊ. ὅ. πῶ» [π᾿ ἱπβηϊεῖνα αρβοϊαΐο 
ἴπ [Π|8 ραββᾶρθ ἢ88 ἐδ πιβδηΐπρ οὔ δὴ δάνεγῦ, τοοπἀθη εἰν, οἵ. 
Ἑωαϊά, ΤιΘμνθαοῖ 280 «.---. 10. Τῆ6 ποτὰ υϑγιϑ, σμῖο 
ἄοεθβ ποῖ Ὅσο ΔΗΥΜΉΘΓΘ οἶδα ἴῃ (π6 ΟἸγΟηΙο 168 (εξ, Φο8}.. ἰχ. 
21, 38, 27), ἰβ Θχρὶαἰπβά ὉΥ ὈΛΕΌΤῚ ἸΩΦ ((ΠῸ ἰαπιρά ἴδ {6 
Ἰπ ΡΟ ΟΙΟΥΥ ργοῆχ) ; απά ὀολοί(, αδ ῥον {6 ἔδισαγ8, τοῖο σιιὲ ἀουη 
ἐλ ἐγθθ8, 1 φίσο (18 ρογίθοι 88 ἱπ 1 ΟἾγ. χχίσ. 8) τολϑαὲ γον ζροά 
7ον {λιν ϑογυαπίδ, νἱΖ. ἴου ἔπο886 Ὑγἢ0 γ 6 θη ρ]ογϑά ἴῃ [6] 1πρ' ἰγθο8 
(οἴ, ἐν δουυαπέβ ἴῃ ν. 7, ἀπᾶ 1 Κίηρβ ν. 20). ΣῊ 15 4υϊὸ 
ἀπ π|6}]}1 0 10]6 ; [π6 Θχρ]δηδέϊοη τολδαὲ οΥ δἰγοΐδβ, οὐ στ ιϑδὶ ἐπαΐ ἰ5 
Ῥοδίϑῃ, {πγεβῃθά, οαηποῖ Β6 σούτοσί, ἴοσ ἐΠ|6 σϑθίδγσθῃμοθ ἤθγα 18 [0 
τηϑαβϑαγοα τ ῃθαῖ, ψν ΒΙΟἢ πηαδῦ ΠΘΟΘΒΒΆ ΠΥ πανθ ὈΘ6η ἘΠ ΒΠΘα ; ΠΟΓ 

αδῃ ἴδ 6 τϑηάογθ, τοὐδϑαέ γῸγ βίγοζθβ, ἴῃ οἵ σογβ ἴῸγ {πὸ 
ΒΕΠΠπρὶ οὗ εἰ6 ἔγθθϑ, [Ὁ ΣΣ 5 οΘοπηθοῖθα ἢ ὩΔΥῚ ἱπ {0 
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Δθβοϊαία βίαίθι Ασοογαϊπρ ἰο 1 Κίπρβ ν. 25 {Π6 γϑδάϊηρ' βῃου)]ά 
θ6 ΣΡ (ςοπεγαοίοα ἔχοι ΓΟΣΝΌ Ἰοδῶν ὈΥ͂ πιϊβέα Κα ἃ υαῦ νγἃ8 

βυθδιϊταϊοά ἐὸν ἰαπιθᾶ, ἀπ μθῆςθ 868 οτῖρῖμαὶ ὑνογὰ νγὰ8 ὁπμδηρθα 
ἰηίο {π6 τεδαϊπρ οὗ ουν τοχί. ΕΓ (Π6 ἑισοπὲψ ἦογ8 ὁ οἷΐ, νυϑι- 
Ποηρᾷ ἰῃ 1 Κίηρϑ ν., γ βου γϑδὰ δοοοσγάϊησ ἰο {{||8 ρᾶββαρθ 
ἐισεμίν ἐμοιδαπά θαι} ΟΥ̓ οἱἱ. ΤΊΙΘΓα ἀγα α͵δο νᾶυῖουβ Οἵ ΠῸΓ τοβρθοὶβ 
ἰπ βίοι [Π6 δοςσοὰπὶ σίνθη ἤθγα αἰ ἔδυ ἔγοπι ἐπᾶὶ οὗ 1 ΚΊπρβ ν. 
26. ὙὝΠοΓα ἴδ 18 διγαηρσοά Ὀγ ἰγθαίυ {μδὺ βοϊοιηομ 8}18}} ρῖνε 
Ηΐϊνδῖι ΘΥΘΡῪ γϑαγ 20,000 Κοιβ οἵ νθδὶ, ἀπά 20,000 Ὀ81}8 οὗ 
οἷ, Ποθ ψθ σϑβὰ οὐ οῃ]Υ ὁπ ἀοϊἑνογν ; ἔμοσα 116 ἀθ! σθυῪ ἰβ 
ἰπέοπαοα ἕον ἐλ λοιι86 οἵ Κίηρ Ηἴγαπι, μδσα 1015 βαϊ4 ἕο ἢανθ θθβθι 
ΔρρΠθ4 ἰο ἐμ τηδϊηίθηδησθ οὐ ἐΐθ σοοά-οαςέεγ8.--- Βορίλθαις, 
Τοραγὰβ [Π686 85 ἀἰβογθραποῖθβ, ποῖ 80 ἔζοὶΐ 0 848 (ρ. 21ὃ, 
219): “{ἰ|ι686 ἀΠογθησθϑ βῃονν οἰθαυΥ ὑμᾶὲ [Π6 ἔνγο δοςοιηίβ οοπ- 
ἰαἷπ ραγ 8] οχύγαοίβ ἔσομαι ΤΏΟΣῈ ἃποϊθηΐ ΒΟ ΓοΘ8, ΤῸ ΠΟΥ 8.6 ποὶ 
δἱ γαυϊδηοθ ΨἹ ἢ Θὰ ἢ Οὗοῦ. . . . ΤΠΘΙΘ 8 ΠΟ αἰβούβράπου 
Βούνγθθῃ {ἢ βίδιθπιθηξ οὐ ἐπ ΟἸἈγοπίο θϑ, {πᾶὲ βοϊοπιοπ ργοπιῖβθα 
ἴο ρίνα ἰο [86 Ῥβθορὶβ οἵ Ηΐγατα 30,000 Κοτβ οὗ πιθαῖ, ἐζς.7) ἀὰ 
{μαὶ οὗ Κίηρβ, ὑπαὶ Ηἴγαπι τθαιεβίθα ργου βοηβ ον {π6 τηδἰπίθη- 
8Π08 οὗ ]8 οουτί, ἀπά τϑοοϊνϑα {π6πὶ ᾿τῸπι ϑο]οηοη ΘΥΟΥΥ ὙΘΆΓ: 
186 ὕνγο ραββᾶρθβ ἰγϑαῦ οὗ ἀϊξδσοπε {πΐπρσϑ, πὰ ϑαοὶ 18. {116 δοπι- 
Ῥἰοπιθηΐ οὐ ἐπι οἵ μαυ, 88 πιοϑὲ βχροϑίζοσβ ἤᾶγθ δἰ γθδα  ορβογνοα 
(οἴ ᾧ. 11. Μϊολβαοῖὶα ἀἀπιοοῖῖ. αροῖτ. δα 2. ΟἸγ. 11. 9, ἀπᾷ Θοδεὶς 

β.80}. δά 1 Βερ. ν. 11). ϑεέμάμξέ ὠἰδλᾳιι6 ϑογίρίον" ϑα 067, Β8 8 
ΜΊοβΑ6]18, τὸ ἰροίοτὶ ἤοο ἱπϑίπιανο. Ηΐπο βογέρίον ἰἰδνὶ Ποσιαη 
ἐργό886 αὐαῖέ, 20,000 ἐἰΐο8 σογ»08 ἐγ εἰσὶ, θὲ 20 σογῸ8 οἰδὲ ΘΟΉ068808 
λιάδθο Ολέγαπιο ργὸ ἄοηιο βῖυο ζαπιῖζῥα 67ιι8 γοσία αἰϑτιία. ϑογίρίον 
τθν0 ἰἰῤδυὶ Οἤνοιι. ἐγίεΐσιηι, πογάδιηι, υἱπιονι αο οἶθιηι ἀαΐα αἰοϊὲ 8εγυ18 
Ἡἰϊνδηνΐ, δὲ τι φυιῖϑ ρθν ϑόγυο8 ατιζίοοϑ 6}ιι8 ὑπέοι ρα, αἀαὶἐ οαθβονέδιιδ, 
πὸ ἦοο ἑαπένηη, 864 ργαοίογοα, θαοϊἀοπέϊϑιιϑ ἰίσπα, τὲ ποπὶ ροδβϑίηιιιδ 

ὁονηηιοίο ὑπ οἰ ἰἰσ6᾽.0, τιὐϑὲ 608, φιὴ ἴηι ἴρϑο 7] δαπο ἰαδογαδαπί. 8.ο- 
Ἰοπιοη μδὰ ργομηϊβϑά ἴο ρῖνϑ ἰο τμο Τ γγίδη νγουκηηθῃ 16 ργον  βίομβ 
τμοπέϊοπϑα ἴῃ ἐμ ΟΠ το ηἹο168: ἰῃ δα! οι ἰο {18 ΗἸτατα γθαυϊχϑα ἴὰ 
τοί ΠΡἢ ἔῸΓ [Π6 οΘάγ8, ΜΠ ΐΟ ἢ [6 Βοηΐ δἾτη, ἃ ψεαγὶψ ΒΌΡΡΙΥ οὗ νῖηθ 
8η4 1} ἔοσ εἷβ οοαγί, ἀηα δοοογάϊΐηρ' ἰο [πὸ θο0Κ οὗ Ἰζ'πρβ ϑοϊοιηοῃ 
ἀο)νογεά. τ. ΑΚοὶϊ Οἤγοπ. ρ. 218, 219).---τἶσγν. 12---16. Κίησ 
ΒίγϑηΒ: αῆϑννοσ. Ὑ. 11. Βεραιι86 «)ελοναῖ, ἰουφᾷ κϊ8 ρεορίο, ἄς. ; 

δίπηη!αν πγογάβ ὁσσαγ ἴῃ ομαρ. ἰχ. 8; 1 Κίηρ χ. 9.---ΥΞΔΥἦ. 12. ΤῊΘ 
ἤπεβἢι φοϊηπηθηοοιιθηῦ ὙὩΜῸ) “απ λθ ϑαϊα" πιδν 6 ΘΧΡΙαἰποα ἔτουν. 
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16 [δοὶ παῖ ἴῃ 1 ΚΊηρβ ν. 21 {π6 νογὰ 185 α͵80 ἐουηά δἱ {116 ὀρϑῃ- 
ἡπρ; οἵ ἃ οἰδιδβο, ψ Ἤ]οἷν Θογγθϑροιβ ργθίυ οἰοθαὶυ τ Γ τι 6 τγογὰβ 
οὗ {π6 σϑῦβθ Ὀθίογβ υ8.---ὖῷ, 18. ΣᾺ νην 1 ΟἿιν. χὶϊ. δ82. ὙΠ 

ἰατιοά Ὀδΐοτα Δμσαπι 18 1Π6 βῖσῃ οὗ Π6 Ασουβαῖϊνθ ; [89 πᾶπιθ 
Οὗ 116 ἀγίιϊβὺ 18 μίνθη ἰῃ 1 Κίῃρϑ Υἱῖ. 18 88 Ηίραηι, ἴοσ σὨϊοῃ 
6 δᾶνα ἤεγο Πιγαπι, Ἰυ8ὺ ἃ8 Κίπρ Ηἰἴγαπι 18 οδ]οά Ηαγδωι 
ἀπ [86 ΟΒτοηίοϊοβθ, οὖ, ν. 2 οἵ ε}}}8 ομβαρίοσ. ὍΤῃὸ Κίηρ ο81}8 
16. ἀγιϊϑε φρὴν γχαίλον; ἔατΠῸΓ 18 ΘΓ (ο Ὀ6 ἐακθῃ ἰπ [μ6 86Ππ856 οὔ 
τη δ ϑ,6 , ἃ8 Υ7Θ ΤΩΔΥ͂ 806 ἔγοιῃ 2 ΟἾγ, ἱν. 16, ῇθτγθ ΗΌγαπι 15 οα]]ϑὰ 
186 ἔΊΠοΣ οὗ ϑοϊίοπιοῃ, θθοδυβθ ΒΘ 88 ϑηραρθα 88 τηϑδβίθυ ἴῃ 
ϑο]οιβοη᾿ 8 βεύνῖοθ δῃὰ ὑγθραγθὰ ἴοσ ἢἷπὶ ἀἰβδγθηὶ νου κ8 οὗ δσί. 
Οὐοιηραγο ἴπ6 ψογὰ [Αμαν ἰπ θη. κἰν. 8.--Γ. 14. Αοοοταΐϊηρ ἴ0 
1 Κίηρβ νῖ!. 14 188 πιοῖθοῦ οὗὨ {116 ἀγίϊδὲ νγὰ8 ἃ ψίάον οὗ {π6 
ετἷθα οὔ ΝΝαρ ιδ!!, τβογθαβ ἴῃ 1Π6 ῥῬϑββαρθ Ὀθέογθ 8 886 18 βαϊα 
ἴο παν θεϊοηρεβά ἴἰο π6 ἀδαρμίοιβ οἵ ἴδῃ, ἐ.6..) ἰο 186 ὑσῖρϑ οὗ 
θδηθ. [πὶ ογάϑθὺ ἴο γβοοποῖϊθ. ἔπθβ6 αἰ θγθης βίαίθπιθηΐβ ΘΑΥΪῪ 
5 θο αγβ, Π]ονίηρ Αὐηιοῆὶ ἀπά οἴμον ΕαὈΡΙΠ8, ἢδνθ τηαϊπίαϊπρα 
ἐμαὶ ἴπ 1 Κίῃρβ ἰΐ 8 Ηἴγαῖι Εἰπηβϑὶῇ, δὰ ποὶ ἢἷβ πη ούποῦ ὙΠῸ 15 
βϑἰὰ ἰο ᾶνθ δοϊοησαά ἰο {π6 ἰγῖδα οὔ Ναρβίδ]!, ἀπά ἐμαὶ 1ῃ6 
Δοΐαδ] βίαία οὐ 11:6 οᾶ86 δοοογαϊη σὴν ττδ8, τμδἱ {ΠγοῸρἣ Εἷ5 ΓΒ ν 
[6 νὰβ σοππροῖθα τ ΜῈ {Π6 ἐγῖθα οὐὗὁὨ ΝΝΑρ ἢ 4}1, νμ1]8ὲ 8. τωοίμ6 Ὁ 
Βο]οηροά το {Π6 ἐγῖρα οὔ θδπ. θη {π6 ἔδίμον 18 6416 ἃ τχδῃ 
οἵὗὁἩ Τγτθ, [Π6 τϑαβοῃ οὐ {18 18 βαϊ4 ἐο ἤᾶνθ Ὀθθῃ β πρὶν ἐμπ8ὲ 6 
Ἰϊνθά 'π ἼΤ γγθ πὰ νγ88 οιῃρὶογϑ 88 8η αγεϊδὺ ἔΠθγθ. ὙΠΐβ Ἕσρ]α- 
πδίοπ βογυϑά αἶβο ἴο γσϑᾶϊονα {Π6 Ὀβδησθ, γῇ] οἢ} γα ἰδ κθὴ ὈῪ 186 
26». οὗ ἃ Ἰαΐϑυ ἀρθ, αἱ {π6 Τ γυίδῃ ἀθβοθηΐ οὗἨ {μθ΄ τοδκοῦ οὗ [86 
βδογϑα γϑϑββ6]ῖ8βιΊ Βαΐ ἴῃ 1 Κίπρϑ ἰξ 18 οἰθαυν βίαια {πᾶ μ6 νγᾶβ 
186 βοὴ οὗ ἃ σάουν οὗ {π6 ἰσῖδο οὗ Ναρβία!, πὰ π8ὲ 88 οἰβασὶγ 
18 1 βίαϊοα Βοΐῃ ὑποτα δπά ἴῃ {μ6 νϑῦβθ Ὀθίοτο υ8 1παῦ ἢ6 νγᾶβ 
ἃ Τγτίδη τηδῃ, {.6.) [πὲ ΤΎΓΘ νγ88 [8 παίϊνθ ρ]δθθ, ἴοῦ ἐμ ἔνγο 
ΘΣΡΓΘββίοῃβ “ οὗ ἐδ ἐγῖδε ὁ Ναρλίαϊλ" (οΥ “97 ἐδιο ἀαιισλέονξ οὗ 
1)απ.), δπᾷ “α Ἴψνίαῃ. πιαπ," ἅἃτὰ ρ]δοθά βἰάθ Ὀγ βἰ4θ 88 θοτὰ 
᾿παϊοαίνο οὗ 116 Βοίῃβ δὰ ἀθβοθπὲ δἰοπθβ. 7Ἴθηΐμβ τὨΐπ κ ἰδ 
ΡΟΒΒ10]6 ἴο τθοοηοῖ]θ ἐμ ἀϊδγθηΐς δοοοπηΐβ οὗ Η ατϑααὶ ἐμπ8 : “6 
νγ88 {Π6 βοὴ οὗ ἃ Τυτίδη, ψ}ο ἢδα τηϑυτ]θα 8ῃ [βγ8 6} 18} τ ]άονν 
οὔ τΠ6 οἱτγ οὗ δὴ ἴπ 1}|0 ἐπἴῦ6 οὗὨἉ Ναρξνγα}} (τ ἢ ὐδ8 ὙΘΣΥ͂ ὨΘΔΓ 
ἴο 1π6 οἰτΥ οὗἨ Τγτο)." Βαΐ γθ Κπον οὗ πο οἷν οὗ ἤδη ἴῃ ἐπ 6 
Ρτγονίποθ οὗ Ναρμία], ἀπά γγα οογίδί ΠΥ ἅτ πο ψαγγαηίθά ἴῃ 
ΔϑΒαΤἑ ἢ ρ [Π6 ΘχἸϑίθηςθ οὗ 0 ἢ! ἃ ΟἿΕΥ [Ὁ [Π6 ρᾷτροβο οὗ ὀχρ]δίη- 



ΟΒΑΡΤΕΒ 1. 14---1θ. 948 

ἵηρ' Βονν {Π6 πιοῖδμον οὔ Ηυσγαῖ σου] θοϊοηρ ἰο {π6 ἀδορ ύοτβ οὗ 
Ῥδῃ ἀπὰ δῸ δὲ {μ6 βαίὴθ ἐπι ἃ Ναρμία! ἴθ. ΤΠ ααπθϑίίϊοι, 
πβοῖθο Μγ6 16 υϑεϊ θα 'π οχρεοοϊίπρ᾽ 6δχδοὶ Ὠἰβίοσίοαὶ βιαῤθιηθηῖβ 
ἴα δοὲΒ ραββασθβθ, 1 πᾶῦθ πὸ βιοδίἐδίϊοη ἰῃ δηβυγοσὶπρ πὶ [86 
αἰ τιηδίῖνα, βίβοθ [Π8 ρϑῦβοῃ γϑίδσσθα (0 γγὰβ ἃ ςβ ϑυγαίβα τηδῃ, 
δὐουΐ σι μοῖ ἐμ [βγϑθὶἰΐθβ, σῇ 84 οοσαβίοῃ ἰο δἀπλῖνο ἢ18 νου 8 
οὗ τί, πχαβῦ ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ ἤανα Ὀθθῃ ΔηχίουΒ ὑο ροββεβδ θχϑοῖ ἴῃ- 
ἰοστιδὔοη. ἯΥ 6 πιυβὲ ἐμοσϑίογθ δἰξοιηρὶ ἴο ππῖῦθ [μ 686 ἈρρϑγΘ ΠΥ 
ἀἰδοσοραπῦ δοοουπίβ, βίῃοθ ἔμοῦθ ἰβ ὯῸ ΧΆβ0η ἰοὺ αιθϑίϊοη {Π6 
ΔΟΘΌΓΔΟΥ ΟὗὨ Θἰἴμοσ. ΝΟΥ ᾿ξ Β66Π18 ἰο 8 δὴ ἱτηροτίδπί ροϊπΐ, ἐμαὶ 
186 πιοίμοῦ 8 φα θα ἴῃ 1 Κίηρβ ἃ νἱάον οὗ πο υἱδο οὐ Ναρμῖδι!, 
ὙΠΟΤΘΑΒ ἴῃ 1Π6 ΟἸΤΟΙΪο]68 10 15 ΤΟΙ 8814 ἐμαὶ 8.16 θαἰοῃρϑὰ ἴο 
μ0 ἀδυρμίοτβ οὗ Ῥθδπ. ὙΤμδ ἔτο δοοουηΐβ ἃγὸ σοϊαίθά ἴο δαὶ 
οἴμαν ἴῃ [6 ΤΌΠΟ Πρ ΤΔΘΠΠΘΥ : ΒΠ6 ψ88 ΒΥ δἰτιἢ ἃ Παηΐίο, 
ἸΔΙΤΙ ἃ ἰηΐο {π6 {τῖθ6 οἵὗὁἨ Ναρμία!!, θθοᾶπιθ ἃ σϊάονη, δηὰ ἃ8 ἃ 
νον οὗ 180 {πῖρ6 οὗ ἸΝΑρμίδ!! βδοϑιπθ (π6 νυ οὗ ἃ τδῃ οὗ 
Ἴγτο, ΒΥ νι οπὶ 8016 "84 ἃ βοὴ Ηυταθι. Τα οοὐ]ὰ ἔνο οὗ (ἢ 6 
{065 οὗ Ιδτγαϑὶ βοαβὶ ἔμδὲ ου [86 πιο μοδ᾽β βίάθ Η ἀγᾶτὰ Βο]οηρθα 
ἴο ἐβοῖη. ΣΦ Ὄδρ ϑοριίααρίηις ἀνὴρ Τύριος ; νὴ: ἴἰὰ8 θη 
οδδηρθοά ὈΥ υοδόρλιδ (Απείᾳ. 8. 8. 4) ἱπίο “ ὕὕνίαϑ ὁ απ 1εναοἰἰβὶδῖι 
“βαπεϊν," ὅτι αἰξογαϊϊοη τ πΐ ἢ σὰπ δ6 τγδοθα ἴο ἔπ ἀθβίγθ ἴο πηᾶῖκα 
Βύγδπι ἃ τηϑῃ οὗ ρυγαὶν [βγαθ 18} ἀθβοθηΐ, 1.700 πιαϑὲ 06 τὸ- 
[ετοὰ ἴο Ηαγϑηι, ἔοσ ἢ6 νγᾶϑ [Π6 8.11] τηδῃ ἴοσ ὑσῃοπὶ ϑο]οτηοῃ 

μαὰ π8ὲ ἀρρ]οά (ν. 7. Ὑ6 811}} οὐ Ηαγαπι, δἼοοογάϊηρ ἴο 186 
ῬΈΣΒΘ ᾿ΘοΓΘ τι8, Θιῃ Ὀγαοθά του κῖπρ ἴῃ δέοπθ ἀπα τοοοα, δ αἰ8ὸ 
ἴμ6 πιδπαλοίαγθ οὗὨ ὄψϑδιιϑ, Υἰϊο] 68 ποῖ παιηθά ἴπ ν. 7. ὙΠῸ 
ψΟΓ 8 “ ἐο ἐπυεπέ αἰΐ ξἰπαάδ 0} οἶφυον ἀφυῖσο8," Ἀδτθ υϑθὰ ἴο ἀ6ββουῖθθ 
1π6 811} οὗ Ηἄγϑτη, γθβθιιῦ]ο Εἰχ. χχχὶ. 4, οἷ, χχχυ. 388. Ἡλίοἢ αγὸ 
ϑίυση, ἰο ᾿ΐπι (86.) ἴἰο ἀχθουΐθ), Τῇ οοποϊπάϊηρ τγοσά8, “ αἰοπσ 
εσἱι, ἐν τοΐδο πιθη ἀπά ἰδ τοΐϑ6 πιθη ο΄ πὶν ἰονὰ 1)αυϊά᾽" (οἴ. ν. 7) 
1Ὲ οομηθοίβα ψ]Ὲ [Π6 [ΠγθΘ ἱπβηϊοῖνοβ, “ ἐο τσονὶ," “ἐο σγαυθ," 
δηἀ “0 ἱπυθηΐ." ΒΥ οδ]ηρ Πανὶ ά, “τὴν ἰογά," Κίηρ Ηυγαια 
ΡΟΙΟΙγ ῥΙασθθ ᾿ἰπιβϑὶ  οα ἃ ἰδνοὶ στ Παν 45 βαθ)θοῖβ (οἴ, 2 
8). χυΐ. 9; 1 ΚΊηρβὶ. 81).---Γῦ. 15 εἴ 10. Υ͂. 160. «οοονάϊηρ 
ίο αἰΐ ἐξ ποοά; ἘΡΑῚ 18 ἔοαπά πον θγθ 686 ἰῃ [86 Ο]ὰ Τοβῖα- 

πιθηΐ, ας 18 Βα ΘΠΟΥ τη ΜΠ πὶ (Ππ6 ΑΥδιηθθδη ΨΥ ΠΡ, 6.9.» 

ἴμο Ταγρθτβ (οἴ, Βιωρέον, Ἰδχ. Ἵμ8]4. τα] πυυά. γα 0}.). ὙΤ|6 ψογὰ 
ἈΥΤΘΕ 8180 ὁσσα8 ἴῃ ἐΠ18 ραϑθαρθ 8]ὁῃ ; ἣν 1 Κίηρδ ν. 2ὃ τὰ 
ἤἴδΥθ ΣΎ Σ Υ Βἰοἢ σοπιονεβ. 8}} ἀοαθὲ 88 ἰο [ἢ πηθαπίηρ : 106 εοὐδῖ 
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εοπῦον ἐἦι τοοοά ἰο ἐλέε ἴπι ἤοαίδ (γαρλδοαοιῇ, ἰδ ἃ Ἰοοδεὶν οοπποοίοά 
δοσαδβαῖνο, Ἔχρπδίουυ οὗ [86 πιοάθ οὗ σοῆνθύδῃςθ) : γχϑ οαπποῖ 
ϑυσοοοά ἱπ βηάϊηρ ΔΗΥ͂ 88 015ΓΔΟ ΟΥ̓ ΘΠ] ΟΡῪ οὗ {π|8 ρϑοῦΪΙαΥ 
ψοτὰ, 70 ψορρα, ἴππὸ πϑᾶγοδὲ Βαυθουν ἴ0 «ἐγαβαίθ 'ἱπὶ [86 
Μοαϊθοσγδηθαι θα ; ἴδ πᾶπὶθ οὐὗἨ [Π6 ρΪδοθ ἰ8β ποὺ σίνθῃμ ἴῃ 

1 Κίηρϑν. 238. Το Ἰοίίον οἵ Κίηρ Ησγδηι, ἃ8. τσ πάνθ ἰδ ΠθσῸ 
πῃ ν. 10---1δ, ἀἸῖογϑ ἴῃ Ἰη ΠΥ τεβρϑοῖβ ἔτοιῃ (Π6 νγοσάβ οὗ Ηατατα 
ἰῃ 1 Κίηρε ν. 21 ---28; αἱ 1π6 βαπι8 {ἰπὶ0 1 18 ὙΘΥῪ ουϊἀθηΐ ἐμαὶ 
ἴμ6 ὕγγο ραββαρθδβ σοϊαίθ ἴο 1Π6 βᾶπι6 πϑροϊίαιοη8 Ὀούνγθοη 086 
ὕνγο Κίηρβ. (8.69 16 σοΙα ΠΠΘὨΤΑΣΥ οἱ [Π|6 ραβϑβαρθ 'η Κίηρθ--- ΤῈ). 
«7οϑορῆτιδ (Απίΐᾳ. 8. 2. ὁ 864.) 4180 σοπηπ)αῃϊοαῦθβ [6 ΘΟΥΤΈΒΡΟΙ- 
ἄθῃποοθ Ῥϑίνσθθῃ ϑοϊοιθοη ἂἀπὰ Ηΐγαβ. Τὴ οοπίρηίδ. οὗ [Π686 
Ἰοῦῦοσβ ἄρτθθ 80 δσϑοῖγ νῖλ [Π6 δίαίθπιθηίβ ἴῃ 1 ΚΊηρβ ν. 1πᾶὶ 
ΤΏΘΥ τηυδβὲ 6 ΤΟρΆΓαΘα ἃ5 ἔγθοὶν ὑνογσκοὰ Ἂρ ἔγοπι [86 οπδρίου ἵπ 
ᾳασδίΐοη. οοδορῆιιδ αἶϑο βαγβ (Απί. 8. 2. 8.) ὑπαὶ [π6 ἀντίγραφα 
οὗ {86 Ἰοίΐθυβ θ᾽ ποῖ ΟΠ]Υ ἰοὸ 6 ἔουπά ἴῃ {1| Ηϊβίοσίοαὶ θοοβ 
οὗ {6 ΟἹ ᾿Τεβίαπιοπέ, θαΐ ὑγθῦθ 8011} ργβοσνϑᾶ ἴῃ [ιἷ8 ἀδὺ ἴῃ 
ἐμθ Ῥα }1ο ἀγομῖνοβ οὗ Τγτθ ; υαϊ Ηἷβ γγοσβ τηαβῦ ποῖ 06 ἰδκοπ 
ἴῃ {Βοὶν βισίοῦ ᾿ΠΘΓΑ ΠΥ 80 ΤᾺΣ δ8 ἐπ ΟἹ ὰ Τοβίδιπθηϊ 15 οοποοσπθά, 
β'ποθ μθ ἄἀοδβ ποὶ ρῖνϑ [86 Ἰδίϊοῦβ 'π [Π6 ἕοσιω ἰπ μον 6 πᾶνθ 
τβθῖι ἴΒογθ. Απὰ ἤοπὶ {}}}8 γα τηδύ σοπο αά6, [μαὉ ᾿18 τιϑϑηϊηρσ 
15 ποὺ {παὺ [Π6 Ἰοἰδογβ 8}1}} οχίβίθα νογὰ Ὁ ποσὰ ἴῃ ἴμ6 Τυγσίδῃ 
Διομῖγοβ, θαΐ ἐπδὲ δοςσουπῃίβ οἵ {π9 ποροι᾿ὐϊομβ Ὀθύνγαθῃ ϑοϊοταοι 
Δα 186 Κίηρ οἵ ΤΎΓΘ ΤῸ ΓΘ ῥγθβοσυθα ἴῃ {πΠ6 ΤΥγΐδῃ ΧΘΟΟΓαΒ ἴῃ 
[8 Β8Π16 ἸΏΔΏΠΘΓ 88 ἰπ [π6 Ο]α Τοδίαπιοπί. ὙΠΘΓΘ 15. ΠΟ σϑᾶϑοπ 
ἴο φαθδύοῃ [Π6 ογθα ΠΥ οὗἉ ἐΠῖ8 βιαίθῃμιθπί. “Ἢ ΤῊΘ Ἰοἰίοσβ ἔγοιιι 
μροίρηιιδ ρίνοιι Ὧν Ειδοδίιιδ (ργάθραγ. ὀνδηρ. ἰχ. 88,. 84) ἃγθ 
ΘΥἀΘ ΠΟῪ ἔθο σοι ροβιοη8," 7Τλδηῖιθ οὰ 1 Κῖπρβ ν. 28. 

γν. 17, 18. Ἐδοαρίτα]δίίοη οὗὨ {Π6 ὈγΙοΥ δοοουηΐ ἱπ ν. 1 (οἶ 1 
Κίηρβ νυ. 29 864.). Υ. 17. “Αἰ ἰλ6 ἠογείσηονβ Ὁ νἱζ., (88 
Οὐδπδδηϊίθβ, ΠΟ ᾿ϊνϑὰ ἴῃ 1Π6 πιϊάβὲ οἵ ἴβγ86] (οἷ. 1 ΟἿν. χχὶϊ, 2). 
«Αεφοονάϊηρ ἴἰο ἐδ6 πιμηδονίπῳ (βορἦαν' ΟἸΪΥ ΟΟΟΌΒ ᾿π (Π]18 ρα58Ά 06) 
ευ]ονοισίἑ, Τραυϊά 8 ξαΐμϑν λαά πωπιδονθα ἑΐθηι; ἴθ 1 ΟἿ. χχὶϊ. 
Ὡ Ὁ 18 ΤΩΘΙΘΙΥ δβίαἰθα (πὶ Τανιὰ σαν ογάθιβ ἴο σαέλθ᾽" ἐοφοίδον 
ἴι9 Πυχεῖσηοῦβ, υὰὺ 85 [86 οὈ]θοῖ ἴον ψνΒ]ο ἢ {Π686 ΤΌΓΟΙΡΉΘΥΒ ΕΘ 
ογάογαα ἰο Ὀ8 οο]]θοῖοα ἰορϑίμοῦ τγαδ ὑλαὲ ὑγουκηιθη ταῖσας θ6 οῦ- 
ταἰϊπεα ἴον ἴμ9 Ὀυϊαΐπρ οὗἨ [86 ἰθη)ρ]6, 1 1β ῥρσό 8 0]6 ὑπαὶ {18 8 
16 Ῥββᾶσθ γοίοσγοα ἰοὸ ἤθσθ, ἃπα {παὺ {π|8 δββθιθ]!ηρ οὗὨ [ἢ}9 
1ογθῖσιθ 5 ἴῃ [86 {ἰπ|0ὸ οὗ αν 18 δὲ [19 δαΐθοῦ ἀθβοσῖθ68 ἃ8 
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{16 ἢγϑέ παπιροσίηρ. ὙΠ {818 ῃ6. ποῦν σοηρᾶγθβ [86 βθοοῃὰ 
πυπι τίη ἴῃ (Π6 τἴπη6 οὗἩ Βοϊοσαοη. Μοσβϑουοσ, ἰδ ἰβ ενϊἀθηΐ, ἔγουι 
188 Ὀγϊθῦ ποιίοα 'π 2 ὅδπι. χχ. 94, ἐμβαλίη 1) αν 4 8 ἐἰτλθ [868 ἔογοίρηθιβ 
ΘΓ ΟΡ] σοα ἰο ροτγίοστα {ΥἹαίΑΥῪ βθῦνῖοθ ἀπ 46. ἐπ6 βαροιϊηΐθη- 
ἄδποο οὔ δη οὔοοσ, Δάογατῃ οὐ Αἀοηίγϑη, ἀπ βιο ἢ το ρΌΪΑΡ 86 γ- 
Υἷοθ οὐυ]4 ποῖ 6 οδυτῖθα ουὐ ψιΠοὰϊ ἃ ἀθβηϊία οὐρδηϊβαίίοῃ δπα 
παιηδοτΐηρ οὗὨἨ ἴπο86 ψο βοῦνθά, 71} πατδον 1δ8,000 ἰ8 {}16 
δι ὑοία] οὔ ὍΠ6 αἰ θγθηῦ Πυμα θοΥ5 σίνϑη ἴῃ {Π6 ποσὶ νοσβο, 70,000, 
80,000 ἀῃά 8,600 ; θποθ {8:6 ονθύβθουβ ψχοο ποΐ ἱποϊαβα ἴῃ {1118 

διποπηΐ.---Ὑ,. 18. ΤΠ6 πα θογβ 70,000 ἀπά 80,000 γγὸ πιθοῦ νυ 
ἴῃ γ. 1, ἀπ 1 Κίηρβ ν. 39. σοι 8 φοιρδγΐίβοη ὙἿ} 1 ΟΡ. 
Χχὶΐ, 2 1: 18 θυ: ϑηΐ, ἔπδὲ [Π6 βουθῃίυ ἐμουβϑηα ᾿δισθὴ8 5, ἐὴθ πιοῖμι- 
ἰαΐπι τοτο ἀρροϊπίρά ἴο οαΐ {Π|6 βίοῃθ8 ἔοῦ [μ8 Ὀυ]άΐησ, Αὐοοογά- 
ἱπρ ἰο ΤΑθηΐμδ, “ἐ οη ἐἶι6 πιοιιιαῖη᾽ ταϑδηξ οα Μοιυηΐ Πμοθαποπ, 
δὰ {Πεγϑ 18 πιὸ ἱπεϊνηδίίομ ἐμαὶ ἘμΪ8 ᾽β ἱπιθπᾶθα ὄνθὴ ἴῃ 1 Κίηρβ 
Υ, 29 544.γ 84 ἰξ τιλγ 06 ἀββατηθά δὲ [Π8 ουΐδοί, {πᾶὺ αὖ Ιθαβ8ὺ {Π|0 
δτεδίον ρασγὲ οὗ [Π6 βίοῃββ υϑϑά ἴῃ ἔπ6 Ὀυϊάϊηρθ δ “6υυβαθπι 
ΜΟΓΘ ργοσυγοά ἔτομι αυδΥτῖθΒ ἴῃ {μ6 πεὶσηθουγμοοά ; “ὁπ ἐΐδ 
πιοιπίαϊη, "ἢ 8. ααϊΐθ ᾿πἀΘΕηϊίς, Δη ἃ 18 πιο δαυΐνα!θηί τὸ “ αἵ 
186 φαλττῖθβ ἴῃ ἔπ|6 τηοπηϊαίη8. Το νοσγὰ Ὁ.» ἀδποίϊηρ 
ἴπ6 ονθύβθεσβ οὐ 1π6 ἐγ βαίαγυ ΙΔ θοΌΓοτΒ, 18 ΟὨ]Υ ταϑὲ νυ} ἴῃ 1Π|6 
Ομχοιῖοῖεβ (μογθ ἀπὰ ν. 1, οοπῖρασο 2 ΟἾγσ. σχχῖν. 18). ΤΊ 
παμῦθον 8600 ρίνθῃ. μθῖθ ἂπὰ δ ν. 1 8 ππαουθίθα!υ οχαοῖ : 
ὅ600 χ 80 --- 180,000, [μ6 πΌτηθο᾽ νυ βίο ττϑ οδιαίῃ ὈΥ δἀάϊηρ 
ἴο (89 70,000 Ὀοάγθβ οὗ Ὀυγάθηβ δηά (Π6 80,000 δβίοπβ οατίθυβ 
[6 80,000 ἐὐἰδαίαγυ ΙΔ ουγεσβ τηθπιοπϑα ἴπ 1 Κίηρϑ ν. 237, ψγῇῃο 
ΜΈΓ Θ:ρ]ογοά ἰπ ουἰηρ γοοᾶ ἀροῦ [Π9 Τμϑθαποῦ. Ὑμὰβ ἴΠπθγ 
ΜΟΙ] ὍΘ Δ ΟΥ̓ΘΙΒΘΘΙ 0 ΘΥ̓́ΘΓΥ ΠΥ τηθῃ, ὙΠΟ 15 οἰ ΘΑΙΥ ἃ ὙΘΓΡΥ͂ 
}ιδὲ ῥχορογέϊοη. ΓΠῸ παίθαρ 8800 ρίνθῃ ἰπ 1 Κίηρβ ν. 16 
βϑιΔΠ45 ἴῃ ΠῸ 8008} τοϊαιΐοη ἴο ἔμ6 ἡ μοΪΘ παι ροῦ. 170 ἀθθ0 ἐδ 
Ῥοορίε αἱ τσονἢ, ἀὰ Ἔχργθββίοι ῃΐοἢ ἰ8 ποῖ ἰθαπά ἴῃ 1116 ρ4γ8}16] 
ΡΑΒΒαρΡῈ ἴῃ Κίηρβ (οἴ, ἔχ. νἱ. δ).---Ἰ ἢ σγο βυθδεταίο 8600 ἔὸς 
ὅ800, ἀοοογαϊηρ ἰο ἔπ δοοουπὲ οοπίαἰμθα ἰπ {}||8 ράββασθ, [Π9 
ΒΌΉΡΟΥΒ ρίνθη ἰπ 1 Κίηρϑν. 18, 16 σουγθβρομα ἴο {μο86 ρσίνθῃ 
μεῦθ; θὰξ ἰξ 18 βέγδηρθ {παι ποιῃΐηρ ἰ Βα 4 ἴῃ {ἰ8 ραβϑαρθ οὔ {Ππ6 
δ0,000 μοντοῖβ οὐ σοοά τηθηπέϊομθα ἴῃ 1 Κίηρβ ν. 18, θϑρθοΐδὶ])ν 
88 [6 ΠΌΤΑΡΕΓ οὗὨ 116 ονθύβθοιβ, 8600, ββεπιβ ἴο αν Ὀθθῃ ἤχϑά 
ΜΠ τοίδγθμοθ ἴσ [Π6 ψ80]6 παπηθδγ, ἱποϊαἀϊηρ [π686 80,000, 
9 οαπποῦ [6}} ἴοσ ταὶ τθᾶβοη ὑπ0ν 818 οιηϊϑ μοσθ. Οἱ ἴθ 
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τοϊδοη δϑένθθη ἐπ δοοουηΐ ρίνθη ἰῃ ἴπ686 γϑῦβοδ, πὰ {Παΐ οοη- 
ἰαἰη6α ἴῃ 1 Κίηρβ ἰχ. 18---28, 2 ΟἾν. υἱῖ!. 1--10, νγϑ 8.)8}} μαᾶνθ 
οοοᾶδίοῃ ἴο βρθαῖ Βογθδῖον. 
ΟΒδρ. {|. 1--14, Τλσ διϊἀϊησ ο7 ἐδ ἐσπιρίε. Ὑ'ν. 1ὅ---Ἰῖ. 

Τῇ ἕιοο ρίαν. . 
ΟἸιαρ. ἱν. 1---10. 7Τῆὴε δοῖν ἐλέπσε ἀπά ἐδ 7ογοοοιινί6. Ὑυ. 11 

-- 18. 141εὲ ὁ} ἐδι6 ὄναζεη, ατίϊοῖθε τιαάδ ὃν Ηιγαπι. Ὗν. 19---22. 
Τῇ ανἰϊοῖδδ οὔ φοϊά. 

ΟἸβρ. ν. 1. Οὐποϊιδίοπ οΓ ἐδτα ἀδοοισι ὁ ἐ6 ρνορανγαζίοη ἐλ 
λοῖὶν ἐλέπρα. 

ΟἸδρ. ν. 2---ν!!. 10. Οοπεεογαίίοῃ ὁ ἐδ ἐσηιρίε. 
(Εογ οἰιδρ. 11}. 1--τὐνῖ, 10 {π6 τϑδάθυ 18 τϑίδσγϑά ἰο {Π6 Οοπ- 

ΤΩΘΠΙΔΙΓΥ οὐ 1 Κίηρβ νἱ.---ὐ]}}.-- - ΤῈ.) 

4. ΟΠΑΡ. Υπ|. ΑΝ ΙΧ. 

ΒΕΙΒΕ ΝΟΤΙΟΕΒ ΟΕ ἹΜΡΟΒΤΑΝῚΥ ΕΥ̓ΕΝΤὄᾺ ΙΝ ΒΟΙΟΜΟΝΒ ΒΕΙΘΟΝ, 

ΑΟΟΟΥΝΊ ΟΕ ΒΗῚΒ ὙΙΒΌΟΜ, ΗΙΒ ΨΕΑΙΤΗ, ΑΝΡ ΗΒ]Β ΡΟΥ͂ΕΕ. 

ΗΙΒ ὉΕΑΤΗ. 

γν. 1, 2. ϑοϊίοπιοηι ρϑορίθα ἐδ οὐῤὲθ8, ιολίοἢ Ηωναπι λαά σίσοη 
ἤΐηι, ιοὐεδι Ἰογαοίἑίθα; σοταρατα 1 Κίπρβ ἰσ. 10---14, ψνῆθγο 1 18 
βιαϊοά {πα Ηυγαμι ποῖ ΟὨ]Υ ἐαγηβῃ θα Ῥο]οσλοι ννλτἢ τηδέοσιδἰβ, 
Ὀαΐ 4180 εβϑἰβίβα ᾿ΐπὶ νὴ Ἰηοηθ (πὸ ἀοαδὲ ἴον {Π6 ρᾷγροβο οἵ 
φομιρ]ρηρ [π6 ρστοαῦ απ 08), ἀπά ὑπαΐ ϑοϊοσηοη ρσᾶνο αἶπὶ ἴῃ 
ΧΘίΌΓΏ ΕΥΥΘΠΕΥ 8118} οἰ[168 ἰπ {Π6 ποῖρῃθουτμοοά οἵ Τγτα δηὰ ἰδ 
ἰουυϊοσγ. Οὐ ἰδίου δ 8805 ποίησ δρουΐ [Π6 δβϑιβίδῃηοθ τὶ 
8014, οὐ {π6 οἰεἶοϑ μοι Θοϊοηοι ράνθ ἰο Ηταμ ; Ὀαΐ 8ρθᾶκϑ, 
ὁπ ἴθ οἵου ᾿ιᾶπά, οὗὨ οἰ[[ὁ8 σι θΐοῃ Ηαγαμ ρᾶνθ ἃρ ἴο ὅϑο]ο- 
τοοπ, ἃπά ψ βίοι {86 Ἰαἰΐοῦ ρθορὶϑά σἱτῃ 15γ86}1{68. Αἰξοπιρίβ 
ΘΙ πη 46 ἴῃ ὙΘΙῪ ΘΑΥΪΥ ὑϊπη68 ἰ0 ΧΘΟΟΠΟΙΪΘ [Π686 ὕνγο δοσουηίβ, 
Τὸ νγὰβ δϑβατηϑὰ ἐμαὶ ϑοϊοπιοη βζᾷνθ ἔην οἰ[168 ἰο ΗΌγαμι, ἀπά 
τ8δῖ, ἃ8 [μον 14 ποῖ βθϑίὰ ἴο ᾿ΐπὶ ἃ βυ ηοϊθπὶ σοιιροηβαίίοη, μ0 
ϑανθ {βοὴ ῬΔ0Κ ἴο δοϊοπιοθ, ψῆὸ ἔμθη ρθορὶθά ἔμθῖὰ ψΠ 
1βγδ6]168β. ΤῊΪΒ 18 {16 ορ᾽πίομ Ὄχργεββθά ὈΥ Ψοβθρῃυβ (Απίᾳ. 
8. ὅ. ὃ). “6188 σοπητηθηϊδίοιβ (6.9. Κἰπιολὶ) πάνθ σοπ]θοίαγοά 
παῖ, ἴῃ ΟΥάΘΓ ἴο βέγθηρίμθη {Π6 8]]8πο θδίνγθαπ β'οϊοπμοη διὰ 
Ηάυγαπι, [ππ6 ἔου πιο σανα ἴο {Ππ6 αἰ ἴθ. ὑνγαπίυ οἰ τ165), δπὰ Ηυγλπι 



ΟΠΑΡΤΕᾺΕ ΥἹἱ1. 1. 841 

ἀραῖη σᾶνθ ἋΡ ἴο ϑοϊοπηοῃ ὑνγθηςν Οἰ]6.8, [Ι͂ἢ {Ππ|8 ψᾶὺ {86 
οδΥ ον ΟἸ τ βύϊδη οοπηπηθηϊαίοῦβ μᾶνθ σοι ἰπθά ἴΠ6 ἧσο. Βα 1ΐ 
βου α 6 ὑγονθὰ (μαῦ {πΠ6 ὑπυτο δοοοιπίβ τοῖον ἴο ἀἰβδεθης ἔγϑηβ- 
δοίϊοῃβ, δῃηἃ {818 ῥγοοῦ ἴὃ σψουἹὰ 6 ἀμβῆου]ς ἴο ἔαγηβιι, ἃ8 1ὲ 15 
ον ἀθηῦ ἔγοτη ἃ δοιρατγίβοι οὗ [86 δοοοιῃῇβ ἴῃ ἴπ6 Βοοκ οἵ Κίηρβ 
απ τη6 ΟἸγοπίο θ8, ἀπά {ποτ᾽ ροβιοη ἴῃ [86 ἔνσο ὈΌΟΚΒβ, ὑπαὺ {ἢ 6 
αἰ δγθηὺ βιαθηιθῃβ τοδὶ Ἁροὴ {Π|| Βατη6 οσὶρίπαὶ ουπά ἰοῦ. (Κεὶϊ 
ΒΔΥ͂58, Ὁ. 221, 222 :---"ς ΒοΥΘΥΘΥ ΠΟΙ ΓΘαΙΟΙΟΥΥ Ἐπ6 ἔνγο δοοοιηίβ 
ἸΏΔΥ ΔΡΡΘΆΣ δ ἴΠ6 ἢγβι ρίδποο, [μ6 οοπίγδαϊοίίοη ἷβ ΟὨ]Υ ἀρῥαζθηΐ 
δηὰ 15 τϑυλονθά δΥ {Π6 χϑυμδις ὑπαῦ [86 οπ6 δ ΠΟΥ σϑἰδίθβ τ ῃδὶ 
188 οὗμο Σ᾽ [88 οὐϊείεά, Ηἴγατη μ84 αβϑβίβίθα βϑοϊουγοῃ τῖδι ἐπ θῈΓ 
Δῃὰ ρο]ά. Ιῃ τϑίυτῃ ΘΟ], 88 8001 88 ἢΐ8 ὈΌ]]αΐπρΒ ὙΤΟΤ8 
οομρ]οἰΘα, σάνε ἊΡ ὑυυθῃ τ οὐδίθβ ΒΟ Β το γΘ Πἀον 1118 ἀομαϊ πίοη 
θὰ γγεσθ ποῖ ἰῃμδθίἑεά ὈΥ [βγδο} 685. Ηΐγαπι πυθηΐ ἴο Ιοοκ αἱ 
ἴθοτα, θαΣ Ἐμ6Υ ἀἸά ποῖ ρ]θαβα μἷπι. (80 ἔὰσ 1 Κίηρβ ἰχ. 11---18). 
ΗΘ {βμογϑίοσε σᾶνα ἴμθπὶ ὕδοῖ ἴο ϑοϊομιοῃ, ψῆο βηίβῃθά θυϊάϊηρ 
{μϑῖὰ (ἴον ΠΟΥ ογΘ ὈΥΟΌΔΌΪΥ ἴῃ νΘΥΎ θα σοπάϊιίοι, ἀῃα ἘΠ 6γ6- 
ἴογβ ἀϊὰ ποῖ ρ]ϑαβϑε Ηΐγδτι) δῃά βοπὶ 1βγϑβ τε ἴο ἀνν6}} ἴῃ ὑμοπι.ἢ 
ἴῃ {818 νγὰν ὦ). 15. Μί|ολαοῖῖδ, ἴῃ 1ν18. ποΐθβ οὐ. 2 ΟἸ"ν. νἱϊΐ. 2, μιὰβ 
οοΠΙ δἰ μ6α {{|6 ἔνγο ρα58αρῈ8 (οἴ. δαλίον Ρ. 86 γιοέδ α). 811 Ογαπι- 

δότῳ Ῥτοποῦποαβ ὑμθπὶ ΒΟρΟ ΒΒ] Υ ἰγγθοοηοῖ 68 0]8, ἀμ 4 βαγ8 ὑπαὶ 
1δεγθ ἴβ ϑοπιθίβίῃρ τῆοσθ ἐμᾶπ ἱποοῃβἰβέθηοΥ ἴπ {π6 βίαίθχηθηΐ οἵ 
186 δαῖμον οὗ ἐμ6 ΟἸὨτοπίοββ, ν. 2 : ἐμαὲ βοϊοχιοπι δ} [86 οἰτῖ68, 
ὥς.) βίποα 1ξ 'β ἱπῃροββίθ]6. ἴο (611 ον οἰδίϑβ δου Ὅθ6 διέ, ἐμαὶ 
ὙΟΥΘ ΔΙΚΘΔῪ ἴῃ οχίβίθποθ Βαΐ {{||8 σϑιηαυῖκ ἀοο8 ποῖ ἱπαϊοδίθ 
ΠΛΌΟΝ ΒΗ γΘ γἀΠ688, ἔοΣ ἰδ ρΥΘΒΌΡΡροβεβ, ἔγβε οἵ 41}, ἐμαὐ ποι μῖπρ 88 
ΒΔρροηθα ἰπ [μ6 νου] δχερρί ὑπ ἔδν ϑνθηΐβ ῃ]οἢ μάνα θθΘῃ 
ΤΕΠΟΡαΘα 1 Εἰ ϑίουυ, Δα ΠΊΟΥΘΟΥΘΥ δ ΒΘΘΙΩ8 ἴο Βῃονν ἐμ8ὺ ΟΠ απιδοτο 
νᾺ8 Ἰσῃποτδηΐ οὗἉ {π6 λοι {πὲ δαπαΐ, τηθ8ῃ8 4180 ἴο διέ τῳ ασαϊΐη, 
ἰο βιϊδὴ δυϊϊΐηα, τϑϑέϊέιιονο, ὑπδίαμγαγο, θα ϑέγιιθρο, ὅς.γ) ταθατάτιρβ 

ΜΝ ΪΟΝ τηδῪ 6 Τουπά ἴῃ ΘνοΥ ἐθαίοοτι.)--Ὁ. 1. ΤΠ ἐἶπηθ τηθῃ- 
ἰοποα ἴῃ 1 Κάηρβ 18. 186 βᾶπι8 88 ἐμαὶ ρίνθῃ Βθσβ. ΤῊ ἐνγθῃίν 
ΥΘΆΓΒ τη Ὀ6 τϑοϊζοηθά βΌϊΩ [π6 ροσϊοα τ βθη [86 Ὀυ]]ἀϊπρ' οοπι- 
Ἰηθῃοοά, ΤῊΪΒ8 βίαϊθιηθηΐ 8 ἴῃ ΠΑΙΊΏΠΟΩΥ ὙΠ [86 ποίϊοοβ ἴῃ 
1 Κίηρβ νἱ. 88 (016 ἰθωρ!θ τγαὰβ βηίβμβθα βθνθὴ γϑᾶγβ αἴεν τἴῈ6 
βοππηθηῃσοιηθηῦ οὗἩ ἔπ6 θα Πα] η6) δηά πεῖτ ἐπαῦ ἴῃ οἰαρ. νἱῖ. 1 (88 

ἐ Οὰ [86 βἰἐπδέΐοῃ οὗὨ (8686 οἰξίο8 806 Εἰ ύοτ᾿ 8 Εγάκυπᾶο Β. 2 Ρ. 884. 
ΔΒ Ἰθαγηθα ρΘΟΡΤΑΡΆΘΓ 8ἶ8ο Θχρ᾽ αἰπ8. {116 ὑνοὸ δοοοιηίβ ἰπ [86 ΤηΒΠΠΘΡ 
ἱπαϊοαιεὰ δθονθ, τητπουΐ ἀἰϑοονθγίπρ Δ ἀϊβογθρδπου Ὀοίτγθοπ ἐμθπι. ἢ 

2 
ΕΣ 
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ψγὰΒ ΒΟ] ΐηρσ μ18. οὐσ οιϑ6 ἐπ γίθοῃ Ὑ6818) οἴ. 2 ΟἸιν. ν. 2.-- 
Απά λὼ λιοιιδ0, οἴ. οἸδρ. ἱ. 18.-ῪὟ]. 2. Τήο διιϊαϊπρ (ἀοοοταϊπρ ἴο 
ν. 4 8η4. 1 Κίηρβ ἰχ. 17 πὰ οὐδὸν 5: 1} Ῥᾶ58888) τηβῦ θ6 
τπάογβίοοά 88 τηϑδηΐηρ {86 ΤΟΥ οδεῖοι Οὔ οἰἐἶθ8. «πα οαιιδοά 
Τοναοϊϊέδε ἐο ἀισοῖϊ (τοταονϑὰ {πθτῃ) ἐλίξλον, 2 ΚΊησβ χυἱϊ. 6. 

γν. 8---ὧς. ΤῊθ οὐδ τολιο, ϑοίοπιοη διε (οἴ. 1 Κίηρβ ἰχ. 
11---19).-ΤΔ. 8. Τὴ δοοουηΐ οὔθ οοῃααοϑὺ οὔ 6 οἰἐγ, ἀπά, 85 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγσοτῃ ν. 4, οὔ {π6 Κίησάοιῃ οὗ Ηδιηδίη, τ οβο Κίηρ ἃρ- 
Ῥτγοδομοά αν ἴῃ ἃ ἔτ Π Ὁ τπᾶμῃθῦ, 8Π4 ΔΡΡΔΥΘΒΕΥ οηβατοα 
εἷ8 ἱπάθροπάθηοθ δῪ {παῖ τηθδπ8 (οἷ, 1 ΟἿ. χνῆϊ. 9---11), γα πιά 
ἴῃ {18 ραββαρθ οὔἱγ. ὙΠπαΐ ἴΠ6 Κίπράοιῃ οὔ Ηδπιαίι νγὰ8 δοιι- 
χαογοά ὈῪ {Π6 1ΒΓδθ} 168 18 ουάθηΐ ἔτοιῃ 2 Κὶπρϑ χῖν. 28; Ὀαὰξ 
1818 18 [Π6 ΟὨΪΥ ῥαββαρθ ἴῃ Ὑοἢ ΜΘ ἃΓῸ ἱπίοσιμθα {μδὲ ἰδ νγϑ8 
ςοπααογρά ὉΥ ϑοϊοπιοῃ. Οἱ 86 ὕδηιβ Παιπαίῆ, Ζοδαὴ, 566 1 ΟἿ τ. 
ΧΥΠΙ. 8, 9.--.[16 τοοπὲ ἰο Ἠδτηδίὶ (δος. ἴοσ {π6 ῬΆΓΡΟΒΘ οὗ φοπαθο- 
ἴῃρ 1) οὗ 2 ὅδπι. χὶϊ. 29.. ὃν ΡΠ 8 υϑοα ἴῃ ΟἾΒΟΓ ΡββΒαβ.68 ἴο 
ἀδῃοίθ {π6 οοπαποβὲ οὗ οοαπίτῖου ΟΥ̓ Ὡδίϊοῃβ (οἴδρ. χχυΐϊ!. ὅ ; Τ) 4. 
Χὶ, ὅ).-͵ΜὟ ἡ. 4. Τα Βυϊ]άϊηρ οὗ Ὑδάπλοῦ δηὰ 8]} μ6 βίογο- 168 1π 
{6 Ἰαπά οὗ Ἡδιρδίῃ ἰβ θυ! ἀθηι]γ οοππροίθά τ ἐπ οοπααθϑὲ οὗ 
186 Ἰαπά οἵ Ηδιηδίι Ὀν βϑοϊοπιοη, ἔου αἴ ῃθ δὰ οοῃᾳαθγθα {818 
ἰαπὰ μ6 θυ} Τάτιον δπᾶ {Π6 οἰξίθβ ἴῃ {Π6 Ἰαπά οὐὗἩἨ Ἠδηλδίῃ. 
Ετοτὰ {Π18, ἱπάθϑά, 1ὲ ἀοθβ ποὲ (Ὁ]]ονγ {μαὶ ΤΔάπΊΟΥ νγ88 βιἰααίθα 
ἰπ [86 Ἰαπά οἵ Ἡδιηδίῃ, θὰϊ νγγὰ πηδὺ πέδον ἔγοπι {π6 οοπίοχὲ ὑπᾶὶ 
ἃ σοπμπθοίίοπ νγᾶβ 6βία }]}18}164 νν ἢ} Τάπιοῦ Γπσοῦρἢ [Π6 οοπαποβὶ 
οὗ Ηδπιδίῃ, πὰ τῃ8 1Π6 Τουτ οΥΎ οὗ Ἰδάμιοῦ δοαχυϊγοά σγθϑῖοῦ 
ἱπηροσίδποθ [Ὁγ (Π8 18γ86]168. Ηθηςθ ν6 τηυϑὲ ΙΟΟΚ ἴον Τδάπιοῦ 
οὐ Τδιθηον (1 Κίηρβ ἰχ. 18 ἸΚ6γ1) ουδίάο Ῥα]οϑίῖηθ, ἀπά βοιιθ- 
ὙΒΘΓΘ ἰονγαγ 8 [Π6 ποχίμ-θαϑί. ΤῊ Ἰἀθπεν οἵ Τάτιον (Τ8μ- 
ΔῸΣ 8 οοχίδί ΠΥ [Π6 οΥἱσίπαὶ σοπυῖπο Ηοῦτον πᾶπιθ, ΤΔΟΤΩΟΣ ἃ 
Ἰαίον Αγσδιπδθδῃ ἔρσπι) απὰ Ῥαίτηγγα, Ὑ]ΐ ἢ 18. ΘβϑίβὈ] 18ῃ6 ἃ ΒΥ 
τρδαϊοη, 18 (μ8 5}}}} ἕστο σοηῆτπιοα, ῬῬαΙπλγγα ν᾿ 88 βίδα 
οἢ {{| στοαΐ Πἴπ6 οὔ ἐγαβῆς Ὀαδύνγθθῃ {86 οοδϑβὶ αἀἰδβίγσίαὶ οὗ Ῥαϊθϑιϊηθ 
διὰ ΤΒΆρβαΚοβ οἡ ἔθ ΕἸ ΡΗγαῦθβ, δια ἔγοιῃ 118. ροβίοη Ὀθοδτθ 
ἃ ΨΘΙῪ ἱπηρογίδηξ ρ]466 ἴῃ σοηῃποοίίοῃ Ὑ ἢ (ἢ ἰγαβῆο ἴῃ 1Π6 οἷδ8- 
᾿Αϑίδες Ἴοοαηΐτίθβ. [1 νγὰ8 ἐπ ἐΐ6 ἀφδονὶ, Μ ΪΟἢ δ γοίοθβ ἤομι 
Ῥαγλδβοιβ ἴο ΤΠαρβαοβ, ἴῃ ἐμ6 οαπίγθ οὗ ἃ ἔδυ! ]θ δια ν06}}- 
νναίογθα ρ]αΐη, 8Πα νγᾶβ ὑπ  ΌΥΘ ὙΟΤῪ 8ιι11840]8 ἴῸΣ 8 ρ]δδο οἵ ς4}}. 
Ιη 1 Κίηρβ ἴχ. 18 {86 πᾶπηθ ΤΔΠΠΊΟΓ Οσσυ 8 ἴῃ 8ιιο ἢ ἃ οΪδοθ πὶ 
188 ἰδὲ οΥ̓ οἰ[᾽65. πιθῃίϊοπθά {μθγο, 45. ἴο βυρρεϑὶ 186 ποίίοη ἱΒαΐ 
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186 οἶἐγ στϑέθυγθα ἰο νγαϑ 'π {116 βου! οὗἩ Ῥα]οϑβϑίϊηθ, δῃὰ ὑποσθίογο 
ποὶ Ῥαΐμιγγα (7Ἴρηΐω8); Ὀὰξ {Ππ|ὸ Ὀτίοῦ ποίῖοθ ἴῃ τπ6 ΒοοΚ οὔ 
Κίπρβ “ πα Ταπιπιον ἐπ ἐλ ἀξδοτὲ ἴπ ἐἶ,6 ἰαπια," 18 ΘυἹἀΘ ΠΕ] τ ΘΓ Ϊν 
ἃ ΒΆΡΡΙΘΙΩΘΗ ΔΙῪ ΤΟΊ ΔΥΚ, [ῸΓ Δ ΟΣρΙ ἀπδίϊοη οὐ πο νγο πηπϑὲ 
Ἰοοῖς ἴο [Ππ6 τποῦϑ οοπηρ]οίθ δοοουπὶ ἴῃ [86 ΟἸτοηΐο]θθ. ΤΠαΐ {Π 60 
ΒΌΆΤΩΘ ΟἿΤΥ 18 γϑίεγγθα (0 18 ϑυϊάθηΐ ἔγροπὶ {Π6 ἀθβηϊίοη ἼΣΩΣ» 
“ΐῃ ἐξ ἀδδονὲ," ἀπ τὸ τὸ 164 ἰο οοπ͵]θοΐαγο ὑπαὶ {Π6 ποχάβ “ἐπ 
ἐδ ἰαπια τὸ [86 Ταπιδίηβ οὗ ἃ σῆ σου βοπέθησθ, σψῃ 16 }} οου]ά 6 
σομρ]οἰθα ἔγοτῃ [Π6 ραββασθ Ὀοίοσθ τι8 ἴῃ ἐπ [Ὁ] Πρ᾽ ΤΆ ΠΠΟΥ : 
“ δῃὰ 41} [Π6 βίοτο οἰ(ἰοβ ψῃ οι μ6 Ὀα}]} ἐπ ἐλό ἴαμα," πδιηεὶν ἱπ 
Ἠδιλδῖῃ. Α.8 {π6 ψοσβ “ ἀπά αἱἰὶ ἐ]ι6 ϑέογεο-οὐδὲδ8 " ΟΟΟΌΓ ἀραὶπ ἴῃ 
[6 ποχῦ νϑῖβθ, [Β6Ὺ ταὶρσηῦ ΘΔΑΙ]Υ μᾶνα ὈΘΘη ονθι]οοκοά ἐπθ ἢγβὲ 
ἔπι. Αςοογάϊηρ ἴο 2 ΟἾν. χχχὶϊ. 28 ἐδθ δίονθ- οἱ ἶθ8 ὑτοῦθ Ῥ᾽αςθ8 
ἴον οοἸ]δοΐξίῃρ᾽ βίοσββ οὐ ργονίβίομβ ἢ ψΏΘΠ {Π6Ὺ ΤΟ γΘ βἰἐπαίθά οἡ 
1π6 στοαὶ ὑγδάθ-σοδβ {ΠΟΥ ὑγγοσθ πὸ ἀουδὲ ἰπίοη θά ἰο χο]ΐθνθ {116 
νη β Οὗ Ὑγάνο }]6Γ8 διχαὰ ὑπο ὶν θοδβίβ οὗ Ὀυγάθη.---Ὗ. ὅ. Τη 1 Κίηρβ 
ἶχ. 17 Ἰονγοῦ ΒΟ Β-Ποσοη ΟΠ]Υ 18 πιθπιϊοπθά. Οὐ {πιὸ 5βἰέθβ οὔ (16 
ὕπνο Βϑίἢ-Βοσοῃβ 886 1 ΟἾγ, υἱΐ. 24. ἜΜ ἫΝ τασβὶ θ6 τοραγάθά 
88 ἃ ΒΕαοῃᾷ δοοαβαίίνθ ἴο {πΠ6 νοῦ δαπαῖ : Ὺδ διε ἐδθηι αϑ8 ξογεϊ- 
“βεά ἐοισηδ (εἴιαρ. χὶ. 6); [6 σου 8 ψβΐοῖι [Ό]]οΟνγ ἃγθ ἴῃ δρροβὶ- 
ἴοπ, ἀπά αγθ δι άθά ὈΥ ΨΥ οὗ Ἵχρίδῃδίϊοη, πϑηηθῖγ, αϑ τοαῖἶϑ, 
ϑαίέδ, απα δαγδ (οἴ. ομαρ. χὶν. 6).---. 6. Βααϊίαίλ, (1 Κίηρβ ἰχ. 
18) νγὰβ8 ἃ οἱἐγ ἴπ {π6 ἐγῖδβ οὗ Ταπ, «“ο8}.. χίχ. 44. ΤῈ ἰβ ἀρρτο- 
ῬΓΪαίοΥ παπηθᾶ 'π οοπηθοίίΐοπ πῃ ἐμθ ἐγ βθα οἰτῖοβ οἵ Β6ιἢ- 
Βοσοῃ, ὙγΒΊ ἢ ὑγογα αἶβο ἴο ἔϊιθ νγοϑὲ οὗ 7 ϑσιιβαίθη. ΒΥ [86 δίο»δ- 
οἶδθδ ταϑηἱϊοη θα ΠΘΓ6 τγ6 ἃ ἴο ἀπ ἀογβέδηά 4]}, στ {Π6 Θχοθρεϊοῃ 
οὔ τβοβε ἴῃ Ηδπιαί, νυ μοι μα Αἰγοαάγ βθϑῃ ποιϊοθᾷ ἴῃ νυ. 4, μυῖ 

ἘΕΒρΘΟΙΆ ΠΥ {Π6 δίογο- οἰ τ168 ἴῃ [6 ἰαπὰ οὗὨ Ῥαϊοβίίηθ. ΤῊ ολαρίοί- 
οἰῖφα; οἵ, ομδρ. ᾿. 14. [π 16 οἴμεν ραββαρθδ (θβδρ. ἱ. 14, ἴχ. 

26:1 Κίηρβ χ. 26) [μ6 οἰτ168 οὗ [π6 Βουβθηθῃ 8γῸ ποῦ βρθοΐδ!! 
ΤΠ Π]Οη64, δαΐ {πὸ ομαγίοὐ- οἰ [168 αγθ ἀββουῖ θα 88 88: 10}8 [ῸΓ 
ΠΟΣΒου ἢ 88 Ὑ76}} 88 [Ὁ ομιδτίοίϑ. ῬΤΙ» 88. ἀἰβεϊπραίβηοά ἔγοπι 
ἴδ Τογέγθββαβ δῃα βίογθ- οἰ εἶθϑ, σἂ ΟὨ]Υ τηθᾶῃ ρίφαϑειγο- διε ΐησϑ. 

-Δηᾶ οἡ ἐλ 1,οϑαποη (εἴ. 1 ἘΚΊηρβ ἷχ. 19).---τὸῷἋλ ἰ8 σου ν οἵ ποίθ, 
ἴπαὲ ποιμίπρ ἰβ βαϊᾷ ἴῃ {μΐ8. ραβδαρο δδουΐ {πὸ βογσεβοαίίοη οὗ 
Πογτβαίθμι, ΤΟΣ ἃ [Π6 οἰξίο8 οὔ Ηδζον, Μορίἀ4ο, ἀπά ἴϑζεσ 

ΠδΙηθά διηοηρ 116. ΤΟτέγθββαϑ ϑιθοίθα ὈῪ ϑοϊοιπου (1 Κὶπρβ ἰἱσ, 
16); 1π6 δοοουπὶ οὗ [86 οοπαιρδὲ οὗ Οἴοζοῦ ΒΥ ῬΉΑΓΘΟΝ ἰδ αἶβῳ 
ὉΠ ρα (1 Κίηρε ἴχ. 16); οὗ γ. 11 Βοῖον. 
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γν. 1---10. Τῆς ὑνιδιϊξιιδέοη Ο} ἐγδυίανῳ δοτυῖοο. (8.66 {π6 σοτ- 
ΤαΘὨ ΩΣ οἡ 1 Κίηρε ἰχ. 20---28).---ΤῊ6 ἀιαθϑίίοη Ἀγίβαβ μ6Γ6, ἱπ 
σι δὶ το] διο ἀ068 [Π6 βιαϊθιηθηξ οοπίαϊποά ἴῃ {Π|688 γϑυβ68 84 ἴῃ 
1 Κίηρε ἰχ. 20---28 βίαπά ἰο [η6 δοοουπὶ μίνθῃ ἴῃ 2 ΟἾγ. 1ἷ. 3 
δηά 17, 18, αῃὰ 1 Κίηρβ ν. 21---82 [1νο Βαά οη]γῪ ἴο 464] 
1 ΚΊηρβ ν. 29--- 82, ννϑ βῃου]ὰ μὲ νγδσγαπίθα ἴῃ βαυΐηρ νη ἢ- 
οαἱ μοϑιξαίίοη, {πᾶὶ ἴῃ (818 ραβδαρθ {{|0 Τϑίθγθῃο 8 ἴο Ἰα θΟυ Ό ΓΒ, 
ὙΠῸ Ὑγ 6 ἵδθη ἔοι {6 τηϊάϑβὲ οὗἉ 18γδϑὶ δπὰ σοχαϊγθά ἴὸ ρουοσπι 
186 1688 ἀγάπουβ νου, ἀπά ἐμαὶ ἰπ 1 Κίηρε ἰχ. 20 864. δπὰ {Π6 
Ῥδββαᾶρθ Ρϑίοσθ ἃ8 ὁπ ἔϊι8 οἵδ ῦ παηά {π6 Οδημδβη  βι {σἸ θαϊΑΥΥ 
ἸΑΦΌΓΟΥΒ 86 ᾿ηίθηαθά; δὰὲ στ 118 να οου]ά ποῖ σϑοοποῖϊο 

2 ΟἸγ. 11. 16, ψθτθ ἰξ 18 βχρυεββὶυ βίδιθα, {πὲ [86 ἸαοΌτεΓβ, [86 
ΠΌΡΟΥ οὗἩ τότ 8 σίνθηῃ ἴῃ 1 Κίηρβ ν. 29 564.) θοῦ "ογοῖσπενβ 
ἐπ ἐδ ἰαπὰ ὁ ἐδ 1δναοίί68, ἀπὰ τπογθίοσο οἵ Οὐδῃδδη 18]1 οτρίπ. 
5111 οῃ σοτηρατίηρ {πὸ αἰ βδγθηὶ δοςοιηῖβ 86}}} ἔασι μοσ, [Π6 οοπ- 
οἰ αβίοη ἰοὸ ψμϊοἢ τ ἀῦο Ὀγουραῦ ἴ8, ἐμαὶ ὑπο αἰ γθης ο]88868 οὗ 
ἸαὈΟΌΓΟΙΒ τὸ ἀἰβιϊρσυϊδῃοά. δ γδέ, [Π086 ἢ ὑσεσο θουπα ἴο ΓΟ πὰ 6Γ 
εἰ Ὀπι ΑΓ βογυῖςθ, δπὰ το Ὀοϊοηροά το τ6 ΟΔπδδη ἰβι {τὴ θ68. 
ΤΕΥ τὸ οδ]] θὰ 75 οὐ ἼΩΝ) - Ὁ» 8πἃ ἂγθ γϑίδστϑα (ο ἴῃ 1 Κίηρβ 
ν. 18, 14, ψβογο “ὕγοηι αἷΐ ]εγαοῖ᾽" τασδὶ τηθδῃ οἱ ὁ ἐδ ισλοῖδς οὗ 
ἐδ ἰαπά ρ ]ογαοῖ, αὐτιὰ πιοῦ ἔγοτα {Π τηϊάβί οὐ [Π6 18γαθ} 068 ἰπ ο0Π- 
ἰγαϑὲ ἴο {ηΠ6 ΟΔπδδηϊο8, δπα 4130 ἱπ 1 Κίηρβ ἰχ, 20---28 ἀπά 
2 ΟἸν. νἱϊ. 7---..-:0ὸΦ.5 ὙΠΟΣΘ σσοῦο ἐπ ΓῚΥ ἐβουβαπά οὗὨ [Π686, ἀπά 
ὅ80 (δεςογάϊηρ ἰο ἐμ6 ΟἸ γοπίο θ8 250) ονθγβαθῦβ νοτα δρροϊηίοα 
ἴο δαρογίπίοπά ἰποη. Νίον, 1 γγ γσθόκοῃ ΠΗ͂Υ ἸαθΟΌΓΘΓΒ ἴο ϑδοὶ 
ΟΥΘΡΒΘΟΣ (οἴ, 2 ΟἸγν. ἢ. 17, 18) 118 πουἹὰ ρσίνθ α8 27,500 
ἸΑθΟΌΓΟΥΒ, ἃ ΠΌΠΙ ΒΟΥ ΜΓ ΠΟ ΔΡΡΓΟΔΟ 68 ὙΘΣῪ ΠΘΑΙΥ ἰο {π6 80,000 
ταθηιϊοηθά ἴῃ Κίηρβ. ϑϑοοπάϊῳ, ἴῃ9 1βγϑο  ἰϑῃ ΙΔΡΟΌΓΘΓΒ, Μ1Ὸ 
ἬΤΟΙ ὈΘΆΓΟΙΒ ΟὗὁἩ Ῥαγ 68 8 Πα βίοπο-ουξίοιβ. ΤΉΘΥ ἃγ6 ποιϊοθά ἴῃ 
1 Κίηρϑ ν. 239--- 82 δῃὰ 2 ΟἹ"ν. ᾿ϊ. 17, 18. ὙΠ 686 ἸδΟΌΓΘΓΒ 818 
ΠΘΥΘΙ᾿ 6416 Ὡγ» ἃπὰ θη 1)ὸ τοδά ἴῃ {π6 ΟΠ γοπΊο168 ὑμαὲ {Π6Υ 
αἶβο ὙΟΓΘ ἐογεῖρποσϑ, ἩΠΘΓΘα8. ΠῸ δι10}} βιβίθιηθῃΐς Δρρθδιβ ἴῃ 
1 Κίηρϑ ν. 1ὅ---18, γα ἀγὸ 16ἀ ἴο οοποῖυάθ {Ππλὺ {Π|07 ἔνγο οἰ αβϑ88 
οὗ Ἰαθοῦγουβ αν ποὶ βθεῃ Κορὲ ἀϊβίϊποι, ΤῊΘ γΘΥῪ βΘΏΘΓΑΙ Το- 
ΑΚ ἴῃ 1 Κίηρθ ἴχ. 22 δά 2 ΟἸγ. υῇ]. 9, σθογθ {Π6 σγϑαὶ 
αἀἰδυϊποξίοπ Ὀθένγθθῃ τῃ6 [Βγ861168 ἀπ Οπδδηῖίοβ 18 ροϊπίοα οαΐ, 
αΠ ἃ ϑοϊοπιοη 18 βαἰὰ ἴο ἴᾶνγβ πιδάβθ ποῆθ οὗἉ [Π6 8018 οὗἉ [β8γδοὶ 
βογυαπίδ, τοίοτβ ἴο {π6 ἔδοΐ, {πὲ 0 ὁΠ6 γγᾶ8 [Ἀ Κ6 ἔγοτῃ {Π6 πη! ἀϑὲ 
οὔ ἢ 6 Ἰβγδθ] 168 ἴο ρογίοστη {ὙαϊαΓΥ ϑογνῖοθ, θθοθαϑο 1ϑγαϑὶ Ὑγ88 
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186 τ] πρ παίίοη (ἔπ [βγϑο]δο8 ὑνοτα τιθη ΟΥ̓ τσαν, ργΐποϑδβ, οδανίοί- 
δοἰαέονβ, ὅςς.),) Ὀπὲ [18 ἀἸ4 ποὶ ργϑνθπὶ {16 ϑῃρ]ογταθηὶ οὗ {π6 
1βγ 6} 1068 88 ὙΠ ῃ, 6.9.») ὈΘΆΓΟΓΒ οὗ θυ γά6η8 Δηἃ βίοῃπϑ- (618. 

Ὑ.11. Τλε ἀαυσλίον ο} Ῥλαταοῖι ἑαζε8 ρμοϑδϑεδϑδίοη οὔ ἰδ μαΐαοθ 
εὐλιίοῖ, ϑοίοπιοη θιρϊέ ον λον. Οὐοἴηρασο 1 Κίηρβ ἰχ. 24, ψ]ιοσθ 
1π6 δυθηΐῦ 8 θαΐ ὈΥΙΘΗ͂Υ γοίεγγθα το, βου σῇ [Π6 ποῖϊοθβ 'ῃ οἢδρ. 
ΠῚ. 1 δῃά ἰχ, 16 μαά εαἰγθαν ργθραγεά {πὸ νὰγ. ΗΝ Βοσίο {ἢ 
ΔαΪΠΟΥ οὗἨ [Π6 ΟΠ το 6168 ἢ88 ποῖ τηϑπιοηθά ῬΠΆγΔΟἢ 8 ἀδαρὮ ον, 
ΠΟΡ̓ ᾶγ6 6 88γΥ δοοοιιηΐ οὗὁἨ 1Π6 οοπαιθϑύ οὗ {π86 οἷ Υ οὗ (6Ζϑὺ 
Ὀγ ῬΠΑΓΔΟΝ, το σάνθ ἰξ ἰο Ηἷ8 ἀδαρἢ!οῦ ἃ8 ΒῸΓ ἀν γ. Απά 
ΠοΓΘ ἮΘ ΤΊΘΓΘΙΥ ΟὈΒΟΡνΘ8 ἴῃ ἃ ὙΘΓῪ ΘΌΓΒΟΓΥ ΤΠΔΠΠΟΙ, ΘΠ Βρ6 8 Κ- 
ἴῃὴρ οὔ 1ῃ9 θα ]]ΔΊηρΒ, (παὶ βο]οπιοη 8150 θα}: ἃ ἤοῦβθ ἴοσ ῬΒΆΓΔΟ 8 
ἀδαρἢίον, Ὀθοδῦ8θ ΒΘ γοργά θα [Ὁ ἃΒ ἱπιργοροῦ (μα ἃ νγοπηδῃ 8ῃου]ά 
Ἰῖνθ ἴπ {μ6 βουβα οἵ Ῥανὶα, “,)},00» ἐδόψ αγὸ μοῖν (186 Ρ]υγαὶ πισβὲ 
τοίου ἰο {π6 ἀἰἴογθηὶ σοοιηβ ἰπ ᾿αν ἀ᾽Β Ποῦ86) δοσαιδε ἐδ αν ὁ 
«"]ελουαΐ, μαά σοηιε ἰο ἐλοηι. ΑΑοοοτάϊηρσ ἰο 1 Κίηρβ “ϊ. 1, 8010- 
τοοη Ὀγοιρης ῬΉΔΓΔΟ 5 ἀδαρἢ ον πο {Π6 οἶἐγ οἵ Πανὶ, παῖ 18, 
πὸ ἀουθί, ἱπίο {π6 ραῖδοθ ὑῃ οὶ τγὰ8 ΤΟΣΙΔΘΙΥ ἱπμαθὶϊοα ὈΥ 18 
λῖ μοῦ ἀπά αἴξεσ ἷ8 ἀβαῖ ἢ ὈΥ Ἀΐπι86 1, {πὶ 586 ταῖρβι ἀνγ6}} ἐμθτα 
ΠῚ 6 Βαά σοπιροίοά ᾿ιῖ8 οἴμοι ὈΜΠ]Παΐησβ ἀπά ἀίϑ οισπ λοιι86. 
Ηθηοα ἴπ6 ἀθθθῃ τγ88 ἀἴπογνναγ 8 το ᾿ἴνα ἴῃ ἢΐ8 οὐσῃ Ποῦδ6, ἔγοῖῃ 
ὙΠ Ιοἢ Ὁ [0] ονγβ, Πα “ἐλ λοιιδθ τολιίονι 6 πα διὰ ον ἢ,6»᾽" ἔουτηϑά 
Ῥατὶ οὗ ϑοϊοπιομ᾿β οννη πουβθ, ἃ ρου θη, {Ππ8Ὁ 18, οὗ Ηἷ8 ΤΟΥ ἃ] ρα]δοθ. 
Τ|ο βίαιοχηθηῦ ἰῃ 1 Κίηρϑ 1]. 1 τϑαυΐγοϑ {Π6 Ἰηξοστηδίίοη ἴῃ ομδρ. 
ἶχ. 24 ἰο σθηᾶορ ἴξ οοπιροίθ. 78 Βαᾶνθ τμθῃ ἴῃ {π6 ΒοΟΚ οὗ 
Κίηρβ ἃ 48]] δοοοιηΐ οὔ 1Π6 οπίγδποθ οὗ {πὸ Κίηρ᾽β ἀδιρμίον ἰπίο 
[86 Βουβὲ νοι βϑοϊοιθου μαά Βα} [τ ΠοΥ.--- ΤἼθ ῬΒΆΓΔΟΝ το- 
[ευγβὰ ἰο ἤθῦθ νγαὰβ Ζβιιϑόπηθ8, [6 ἰαβὲ Κίηρ οὗἉ {π6 ἐννβηίν-ἢγϑὶ 
ἀγμαβίν ({μ6 Ταηῖ10).---Ἴη 1 Κίπρβ ἰχ. 34, [86 ψγογ 8 “ ϑοίοπιοη 
δυΐε ΜΈ ἐδιθηι᾽" [Ό]]1ονν ἱτπατηβάϊαί θυ ἀροη 8 δοοοιηῦ οὔ ἐμ μοσδθ 
ἴοῦ ῬΠΑΥΔΟἢ᾽ 8 ἀδυρθίον ; θαΐ ὑΠ6Υ ἀγθ οταϊ 64 ὈΥ οὐ Ὠἰδιογίδη. 

γν. 12---16. ,ϑοϊοπιοπ᾽ 8 βαογήο68 απ {6 τοδί 97 11:6 οὔογίηισε αγὰ 

Ῥγοδβθηἰθα οπὶ ἐδ αἴίαν ιολίοῖ, ἦθ λαά διε; ἰδ ργὶοθδί8 απὰ 7,ουϊΐξο8 
αν ἀρροϊηἰοα αοοογαΐπρ ἰο 7)αυἱα8 ρίαη. ἙΎοτα {π6 ροβίθοη οὗ 
ἴμοθθ πσοσάα ἔμον ἀηβνοῦ ἴο 1 Κίηρβ ἰχ, 25, [86 οὔβοιγο βίαίθ- 
Ἰηθη 8 οὔ {πὲ νϑύβθ θοῖῃρ' ρΑΓΌΎ Θχρ] αἰ πϑά, ΟἹ ΓΑΙ ΠΟ Γ ρΑΓΑΡΉΓαΒβΘά, 
Δη4 ῬΑΡΕΥ σοπιρίοἰθα ὈῪ {86 δἀάϊείοη οὗ ἔἈγΈ ΠΟΥ ῬΑΡ ΙΘΌ]418.---- 
Υ. 12. ΤῊ ροΐπε οὗ εἴπη ᾿πά!οαίθα ἵπ ἐμ6 ννογὰ “' ἐῤφθπ᾽ τϑίδυβ ἴὸ 
ἴδε ρουϊοὰ ἱπηπιθάϊαἰ ον [Ο]ονείπρ ἔμ οοπιρ!ἰΐοη ἀπὰ ςοπβεογδίϊοι 
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οὗ 116 ἐθηιρίθ, διὰ {πῸ τηθδηΐπρ' 18, ἃ8 [860 ποχὶ ψϑῦβα ΟἰθΑΠΥ 
βῆιονβ, {Π|4{ ἔγοτῃ {18 τ πὴθ Του  [Π|6 βδουῖ 8] νγουβιΐρ ῥγοβουὶ θὰ 
ΒΥ Μοβοβ νγαὰ8 τρια τηαἰπίαϊ πο δπὰ οἴἴδγθα ἱπ {86 ΠΟ 
τθρῖθ. ΤῊΘ Θιηρδβὶβ ἰ8 1614 ποὺ πρὸπ {πὸ ἔδος ἐπὶ ϑοῖο- 
το οὔἶσθα Ὀυγη-βδουῆσθθ, δὰ  ἀρομ ἐποὶῦ Ὀοὶπο οἤεγθά οΝ 
ἐῖο αἴίαν» ιοὐϊοῆ 6 μαά δι. Ἰπ 1 Κίπρβ 'χ. 25 {ῃ6 πιθδῃ- 
ἴῃρ οὗὨἩ [ἢ6 νογάβ (ἢ [Π6 Θχοθρίομ οὗ {πῸ Ἰαβὲ {ἢτθ0) 15 
ἐμαῦ τῃ6 βδογβοοβ, ργοβθηίθα ὈῪ βϑοϊοιωοπ οὰ ἐμ [γθθ στοαὶ 
[δβεῖναϊβ, σνοσο οἴδβσά οὐ [89 αἰΐας πβοῖ ἢ μα Ὀπὶ; (6 
ΟἸσοηΐο θβ ἱπ [Π6 ἐ]ονίπρ σοῦβο θυ ρἢ δι ΟΆ}}γ βίαίθ ἐπαΐ 41] {110 
ΒΟΥ 68 γογο οδγθα ἐποσα.---ὖ. 18. ΤῊΘ Ὁ ἴῃ ἼΧΊΔ 18 ἀἰδοαὶε 
ἴο υπάογβίαπά ; -ἼΣἽ Δ]0Π6, 88 ἰπ 1μἐν. χχἱϊ!. 87, σοῦ] θῈ τηοτὰ 

1πι6}ΠΠρῖθ]6: θὰΐ (86 δοίβ ἰ8 Τα πά ἴῃ 4}} πὸ Μ585. Τῇ πηαθὶ 
τπογθίοσθ θ6 τοπάογβα : ἐΐον λαά ἐο ο78:᾽ διιγγιί-ϑαογίοο8 εοἱεδ, ἐδαὶ 
υυἱιϊοῖ ισα8 αρροϊπίθα ον ουθνῳ ἄαγ, ἴ.6.,) (ὩΘΥ Παά ἴο οῇδν (6 
Βυγη -βδογἤσοβ Δρροϊπίοα [ῸΓ ΘΥΟΥΥ ἀαγ. ()ῃ 16 ἱπῆηϊθνθ 
τρυτι 566 ἴον θχαπηρὶθ 1 ΟἸν. ἴχ. 3ὅ, χί!!, 4, χν. 3. Οη {6 
ϑαδῥαξ)8 απὰ οπ ἐδιΘ πόὶσ πιοοπβ ἀπά οπ ἐΐι6α ζδαδέ8, ἐΐγ66 ἐΐπιθ8 α 
ψόαν; ἴλ6 ῥίυταὶ ὩΥΤΩ Ὁ ΘΠ ΌΤΔΟΘΒ. ὉΠάΘΡ ὁπ6 ἔθσῃ [86 {Πγ66 
δτοαὶ ἔδαβϑίβ πιθηθοηθα ᾿τηπη θα] αἰογ αἴ σσαταβ (οὗ, ΠΠ ἑεὶρ ἘΖοΚ. 
χὶνὶ. 10). ΤΠ Ῥούβοη βδουϊβοίηρ 5 ποῖ ποίἰςϑά, βίηςβ σὑϑίδγθποθ 
ἰ8 τηδάθ ἴο [Π6 58 νυ ῆἔοθβ οὐ [Π6 τοηρτοραίίοπ, το Ὑγο ΓΘ ργο- 
βου 6 Ὀγ {{|0 1ανν, ἀπ [0 ΘΙ [1818 8. ἀσαίῃ 1414 προ ἴμ6 ἴδοι 
τπαὐ , πηι ἐλαΐ ἐπι γογέδ, [ΠΟΥ σσοτα Οοσθα προ {Π6 ΑἸ 8, μΐοῖ 
Βοϊοπιοῃ μδα Ρα}]}. Υ͂. 14. [76 αρροϊπίοα (οαττγίπρ οαἱ Πανὶ 5 
ΔΙΤΔΠρΡΘΙΘη (8) ἐΐθ ἐισοηίψ- οι» ἀἰυϊδίοηιδ οΥ ρτὶσϑί8 (1. ΟἾγ. χχῖν.) 
70» ἐλισὶν βογυΐοθ, ἀπά ἦδ ἀρροϊπίοα ἐδι6 7, ουΐϊξο8 ἐο ἐποῖν οἤατσοδ (0 
»ναΐβ0 (οἴ. 1 ΟἾγ. χχνυ. 8) ἀπά ἰο ρονξονπι δογυΐδο δ 0» ἐδι6 ργὶοϑῖδ 
(1 ΟἸιν. χχὶδἹ. 28 344.) ασοογαΐηρ ἰο ἐδ γοσιιζαίζοτ Κ᾽ ϑυθνν αν, 
ἃ πὰ ἢ δρροϊηξαά ἐδό ἀοονγ-ἤόθρόν8, ὅζο. (1 ΟἾγ. χχυΐ. 1---19). Οἡ 
1π6 1.80 ψοτάβ 860 Νὴ. χίὶ "24.- -Φ, 15, ΤῊ σεσῦ -ο τῖεα [86 
δοσιιϑαίϊνα οὗ {Π6 οδήδοί, τηϑδηΐηρ ἐο ἀδρανὲ ὕροηι ἐδ σοπιπιαπά, 
ἄἀοδθϑ ποῖ ὁσοῸ ΔΠΥ͂ ΜΘ Γ6 οἶβθ, 6 βπά Ὁ Ὁ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ΟἴΠΟΣ 

Ῥᾶβ58ρ6, ἃπά ἃ ἔδνν Μ55. ἢδνθ {818 οοπβιγαοίΐοῃ ἤθγθ. ΓΕ ἀοδδ ποὺ 
8061 ἴο0 116 ᾿πρΡΓΟΌΔ0]6, {Ππᾶ0 {18 τνδ8 {Ππ6 σοῃϑέχιοίίοη οὐἱρίη8}}Υ 
ἱπίθπἀθαὰ μογθ, δηὰ {παὐ [Π6 πιότι νγὰ8 ἀγορροά ἔγοπη σαϊτητιδζοίμ 
[ον 1Π6 886 οὗ ϑαρ]ιοηγ. Ῥιδ γϑξδνθηοο ἐο αἷϊ ἐδιίπισϑ (6ϑρθοῖ}}}γ) 
τοἵμ, γοξεγθποθ ἕο ἐἦι6 ἐρθαδινοδ, (1 ΟἿ. χχνΐ. 20---28); ἐ.6. [μο58 
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ψΒΙ ἢ Βα ποῖ θθθη πιθη οηθα ἴῃ [Π6 ργονίουβ γθγβ6.---, 16. ΤΦ 
τσὐοῖθ οΥ ἐἦθ τοονὶ ὁ}; ϑοϊοπιοιι ισα8 ργθραγϑά, ἰ.6. νγ88 σοταρ]ἐθά 
(οἔ ομδρ. χχίχ. 88ὅ, χχχυ. 10, 16) ἐο ἐλ ἄαν; σαὶ ἀΑΥ 15 τηϑαπὶ 
τ ἸΘασῺ ἤόΌτη [Π6 οοπίοχί, δοοογάϊηρ ἴο ὙΕ οι ντα ο8π ΟὨΪΥ ἐπ πΚ 
οἵ ἔπ ἄδὺ, ψῇθπ [86 δχθοῦθοη οὐ 1 .αν 48 ρ]4π8 δγουρης 6 
δοῦν ΠΥ οὗἨ Τανἱ ᾿ῃ οοπῃθχίοη ἢ 186 ἔθ πι0]6 ἔο ἃ οἰοβθο. ΤῈ 
ΤΟΝ ΦῸ τοίαἴδβ βίπιρὶυ το ἐῃ6 τοαρ]6 ; ἐμῖ8 8 οἰθαυ]γ βμονγῃ ἱπ ἔμ6 
γνΟΤἦ8. τυ Βἴοἢ ΠΌ]Π]ονν ᾿π ἀρροδίζίοη : {Π6 τυ 8016 ὑνοσῖκ, πϑηλοὶν, ΣῸπὶ 
ἐὴο γοωπααίίοη οΓ" ἐδ ἱοπιρίο απα ὦρ ἰο ἐἐ8 σοπιρϊοίλοη. ΤΆ ἤουιϑδ 
ΟἹ “οδοναῖ, ἐ8 σοπιρίοἰθά ; αὐτῇ {Π|8 ροβίβουρὺ [π6 δυΐμοῦ Ὀγΐηρβ 
ἴο ἃ 6]0βθ {πΠ9 Θῃθσο παυραίγθ ἔτοπὶ ΟΠ Δρ. ἱ. 18 ἴο {Π|5 ραββᾶρθ, 
[π6 θυ Π]Πάϊηρ οὗὨἨ [6 ἰθιρ]6 18. {π6 ῥυϊμοῖραὶ βϑι]θοῖ, οἴ ον Ἐπ πρΒ 
Βοΐπρ' ΟὨΥ ἱποί θη δ! ]ν παηηθά, 1 πιυδβὲ θ6 θοσπα ἴπ τηἰπά ἐπαὶ 
[8086 Ὑγογά8 σοσγθβροηά ἰο {π6 αϑὲ [Πγ66 σου 8 οὗ 1 Κίηρβίχ. 28 ; 
Ὑ6 ΤΟΊ ΔΥΪ (00 ΠΟΙ ἴῃ ραϑββίηρ (μαὺ τὸ ἤπὰ πὸ τϑίθγθησθ ἴῃ {Π6 
Ῥδββᾶσθ ἴῃ Κιησβ ἰο ΔΠΥ ΠΙρΡἢ- ΓΙ ΒΕ [ΠΟΙΪΟἢ8 οχθγοϊϑθα ὈΥῪ 
Βοϊοιηοι. | 

γν. 17,18. Ῥογασο ἐο Ορλὲ» (εἴ. 1 ἹΚΊπρβ ἰχ, 26---28). Υ͂. 11. 
Τηβιθδά οὗ Ὡν τχὸ αν 'ἴπ 1 Κίῃρβ ΠῚ ὩΣ ὁπ ἐλ6 8λιονδ οὔ ἐλι6 
Ἰἰοὰ δα ὑπ ἐδ ἰαπὰ ὁ Ἑάοηι.----. 18. Αοοογάϊηρ ἰο 1 Κίηρβ 
Ἠϊΐγϑτα βοΐ ΐβ βαυνδηίβ ἴῃ ἐπ 9 ἢΗθϑὶ δ]οπρ νυθι 1Π6 βογνδηίβ οὗ 
ϑοϊουμιοπ, θαΐ δοοογάϊπρ ἴο {π6 δοοουπὶ ἴῃ ἐπῖ8 γϑσβθ ἢθ βθῃξ 
“ Ὀγ ἘΠ6 μαπάβ οὗ 1118 βουνδῃΐβ 8ῃ1ρ8 δηἀ βογυνδῃΐβ, 814 {ῃ6 ὺ ννϑηῖ 
ἴο ΟρἈ]γ δομρ στ (6 Βεσνδηίβ οὗ βοϊοπιοη." Υο πὰ ἴὲ 18}: 
οὉΪῈ ἕο Θχρ δίῃ μον 8η 1Βγα 6} 18} τηδῃ σ8 μαγο ρἰοίαγτοά Ηταμ 
θη ἰηρ᾽ ΒΠ108 ἔγοιῃ ΤΎΓΘ ἰο ΕἸΖίοη-ρῬ θ6ν, βῖποθ ΠΟῪ σᾶπ ΒΑΡ ΪΥ 
μᾶνα θθθῃ δοηνουθα ὈΥ ἰᾶπά δουοββ [8 15. Ππ͵ὰ8 οὗἨ 862, ἀπά τ1}6 
αἰγοαπηηανίραιίοη οὗ Αὐτίοσα ἔου ἐπαὲ ράΓΡΟΒΘ ἰ8 1πογϑ 106, γοῦ 18 18 
εν ἀοπί ἐμαὶ {8 18 Ἐπ τηθαπίηρ οὔ ἔπ ἰβίοσίαπ᾿β οσαβ, απ (Ππᾶὲ 
ἴθ Βα πὸ ἀΠΠΠ ΠΥ ἴῃ [Π6 γγᾺῪ οὗ 118 ἀσοοιηρ 5 πιθηΐ δὲ {ἢ {τ 
ψῃ θη 86 ψγοίθ. (Κεῖ! βαγ8: “" Ἰγτίδη β8ῃῖρ8 οου]Ἱὰ γϑδο]ι. {Π6 
Βοά ϑεὰ 16 ἔΠ6Υ αἱ] τουπᾶ Αἰῖοα. [ἢ ἔανουγ οἵ [Π6 βαρροϑὶ- 
ομ ὑμὰῦ {που αἰά 80 νγθ πῖρῶς δάάποο {Π6 δοοουπί, ρίνθῃ ὈΥ͂ 
Ἡφροάοίιι8 [1]. ἵν. 42] ἀπὰ ἀοίβπἀϑθα Ὀγ ἤφονθη ταὶ! ταοϑὲ σοηο]α- 
εἶνθ δὐρυταθπίβ [1άθϑῃ ἱ. 2. ρ. 19 844. 41} οἀ.}, (πὰὴ Νδο!ο βοπέ 
οαῦ ῬῃοΘηϊοίδῃ βαῖ]ογ8 0 οἰτουτηπανίραίοά Αἴτῖοα. ΤῈ 18. {γ8 
Ηετγοἀοΐῃυβ 5ᾶγ8 ἐμαὶ μ6 Κηονβ Νϑοῖθο ἴο πᾶν Ὀθθῃ {Π6 ἢγϑὺ ἴὸ 
Ργουθ ἐπὶ Αἰτῖόα 18΄ Θμ  ΓΘΙΥ Βαστοιπάθα ὈΥ σγαῖον τἱ ἢ {86 ὁχ- 
οθρίϊοη οὗ {Π|6 8118] Ἰϑέιτη αβ ἐμδὺ σοππϑοίβ ἰὲ ἢ} Α814, ἀπ {Πτι8 

ΥΌΙ». 1". Ζ 
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ΒΘΘΠΔΒ [0 ἐπι} }Υ, [αὐ ργθνι οὶ {18 μα ποῖ ὑθθη Κποόυῃ ; Ὀαΐ ἰιθ 
Α80 8808 {δὲ ΝΘΟΒο ἱπδβέγιοίθα ἐμ Ῥ]ιοπιοἴδη 8811018 (0 βίαγί 
ἤροπι {πὸ Αταδίδη θα, δηὰ γϑέυγῃ ἴο Εσγρέ ὈΥ οοπιηρ ΓὨγουρὶι 
τὸ ῬΙΠ]Δγβ οὔ Ηδγου]οβ ἱπίο ἐπ9 Νοχγίμογηῃ ΓΜ α  οσταμθδη] 868, 
84 ἔγοιῃ {818 (ἢ8 ΘΟὨ ΓΑΓΎ παρ Ὀ6 ἱπέδγεθά, 8βο ἐπὶ νγα σδηποῖ 
ἀρὰ 10} ΔΏΥ σογίἰ ΠΥ ΠΌπι {Π|8 ἀοοουηὶ οἴ Ἡϑτγοάοίαβ {Πα ἴδε 
Ῥμορηϊοῖαπβ μά ποὶ 8116 τουπά Αἰτῖςα θοΐοσθ ὙΥ α δά μηδ ἐμαὶ 
ἴδογα δῦ ἢ0 ἰβίογίςδὶ γθοογάβ οὗ βθοι! νογαρθβ, βαΐ {π6 ῬμΟπί- 
εἴδτπβ, ἔγοπι σοπηπλ ΓΟ] σΟΠβΙ ἀογα 0 Π8, ΡΌΓΡΟΒΘΙΥ ἔπ τῸῪν ἃ Ὑοὶ] οἵἁ 
ΒΕΟΓΘΟΥ͂ ΟΥΟΡ {ΠΕ6ῚΡ το Γ6 ἀἰβίαπε Θχροαϊεομβ [υἱὰ Πἤθογθη αἱ. 800. 
Ρ. 31 βαη. ὅ5.}] Ηιυδεὶ ἀδπὰ ΜΙομδοΙ 8 [βρίοἱ]. ἴ. Ρ. 99 544.], 
τπουρῆ ἴον ἀἰ βδγαπξ γθαβοη8, ἤᾶνθ ΒΟΥ ἀββαμπηθα {116 Οἱ ΓΟ πιΠΑΥΪ- 
σαϊΐοι οὗ Αἴτίοα ἴῃ {Π6 {1π|6 οὔ δοϊογιοη. Βαϊ ἐδ Ίμο ῬΒοπίοἶδπϑ 
᾿ιϑἃ τ 8] Αἰσθδυ ἀπάογίακθη ἐμιῖ8 νογαρθ, ἔΠΘΥ που] οογίδί] Υ 
Βανθ τηδάθ ἴὲ ἤθαπθη!Υ, απ ἴῃ (μαὲ σα86 18 οου]α ΒΑΡ Ϊγ μᾶγθ 
Τοιηδηθα ἃ βθοσγοῖ, 1, πονγανθῖ, ΔΠῪ 88ο ] δββαπιθ, (μα ἰΐ γα 
ΟΠΪΥ ΟσΟαϑ: 0 8}}Υ, ΟΥ ἀπάον βο]οθηοπ, ἰμαὲ {ΠΟῪ βθπὶ ἃ ἢθϑὶ τουπὰ 
Αἰγῖοα ἱπίο {μ6 Ατδρίδαῃ θα, [0 ἐγαάθ ἴῃ {πῖ8 ρα β, Γ[Π6Υ οουἹὰ 
μιανθ δεξαϊπϑα ἐῃποὶγ ουήθοῦ ππποῖν πλοσθ θαβγ ΒΥ σοηνογίηρ ἐμοὶ 
Υ6586]5 ἱπίο {πὸ Πιοὰ 3ὅθα ουδὺ {8 ᾿δίμπμαβ οὔ ϑποζ. [πῃ ἀποίθηϊ 
εἰπιθ8 1ξ νᾶ 80 γγ68}1-Κπόνῃ ἀπά ἔγθααθηΐ ἃ ρ͵Δη [0 ὑγαπβροτῖ 5}108 
δηὰ δνθὴ ψθοἷθ Ηθοϑίβ δογοβδ ἰβίμπλι868 δηα ἰγϑοίβ οὗ σου ΕΓ; ἱπἢ 
ΟΥ̓ΟΣ ἴο ἰάΚὸ ἔπϑ [τῸΠλῚ 16 868 [0 δποίδβοι, ἴμαὲ ἔῃ γα 18 50 
αἰ βου εν ἴῃ βας ἃ βαρροβίοη. ΤῊμβ Ποροάοίιιϑ τοϊαῖο8 [ν]!. 24], 
τμαῦ ΣΧΧΟΓΧοΒ μδά {Π6 ἰδίμτηυϑ οὗ Μουπὶ Αἰμοβ οσαΐ {ΓΟ ρὮΙ, τλοτοὶγ 
ἴο 5Π0οΥ [18 ρουγον διὰ ἰθανθ ἃ πῃηθπλοσίδὶ οὐ ἴὲ Ὀθῃ πα Ἠϊηιὶ, 88 [6 
ςου]ά ᾿ανθ οοηνογοά [86 Βῃϊ1ρ5 οὐδοῦ [86 ἰβί τη 8 ψιποαΐ ΔῊΥ στοαὶ 
ἀϊῆοα!γ. Ῥγεθβοϊϊηρ αἶἰδοὸ δάάυσθβ ἃ βιδίθιωθῃης ἔγοτη δ οΐγαπ 
[βἰγαΐορ. ν. 26] ἰο {86 εἴῖδοὶ ἔπαὶ ᾿]οηγϑίαβ οἵ ὅ5'1οἿ]γ τηδάθ ἷ8 
ΒΟ] ἀΙΘΥΒ ΟΑΥΤΥ οἰρ]Υ ὑὐῖγθθβ ἃ ἀϊϑέαποθ οὐ ἢ4}.8- 1116 ἴπ ὁ16 
ἄαγ. Αοροογαϊηρ ἴο Τλμογάϊάοε [ἰν. 8] [μ6 ῬΘΙορομποβίδῃβ οοη- 
νοΥΘα οἰρμιν Βῃϊρ8 δογοβ8 {π6 Τωῳϑυσδάϊδη ἰβέμταυβ. «4 γτίαπ 8878 
1πᾶὺ ΑἸοχαπάθν μαά 8108 ἐγδηβροτίθα ἔγοτῃ {π6 [πᾶπβ8 ἱπίο {80 
ἨἩγάδβρα8, δῃὰ ἔγοτα Ῥῃωπίοία ἰηΐο [6 ΕἸ αρΡἢταΐθβ [ΒΟῸΚ ν. ἀπά 
ν]}.]. ΟἸδοραίτα νγαπίϑαά ἰο βαν ἤθσ ψ ιο]6 ἤθοὶ οοηγογαβὰ ἤτοι 
ἴῃ Μοάξοστάπθαη ὅθ ἴο [π6 Αταθίδη (1: ἀπα τγᾶβ ΟὨΪΥ ῥγθ- 

1 (οπηπιθῃξ, 80} 168 παν ραιϊοπβ Ὧθ ϑαϊοπίοι, ἴῃ ἷ8. “' ἐγαϊεέβ "" δθὺ- 
ΒτΔΡὨΐαπο8 οἱ μἰβίονίψαθθ, (. 11. ἃ 16 Ηαγϑ 1780. 
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νϑηΐο ὈΥ ἐδ9 Αγὰθίδηβ, ψηὸ δαγπὶ [Π0 8.108 ἐπαὶ τθγθ .ἤγϑὲ 
ἄγανσῃ οὐ Ἰαπὰ [860 Φίμέαγοῖ, νἱδ. Απε.]. ἘΆΓΕΠΟΥ Θχαπιρ]68 
86 τωρ ϊοηοα θγ Ὠ᾿οάογιβ β᾽οα]α8 ἵν. ὅ0, Απηπιΐαπ. Μαγοθῖ τ 
χχῖν. 7, δῃὰ Ηυδιί, Ρ. 40 84ηᾳ.. [10 νγαβ θυ! ἀθῃε νυ 1π ΕΠι18 ΤΩΔΉΠῈΓ 
{π80 (86 Τγτγίδηβ ππάρρ Ηϊγάτη οοηνεγθά ἐμὶν βΐρθ ἱπίο (9 
Ασβϑρίδῃ α] 8, ἐΠ|4ξ ΤΠΘΥ͂ ταϊρἑις 861} πίε βο]οπιοη᾿Β νθ88618 (ο 

Ορμῖν ἀπά ἐδ ραγὲ ἰπ᾿ ἴμ6 ἰτϑάθ οὗ {πὲ ρἴαςθ, 88 νγγ βπά πᾶγ- 

ταῖθᾷ ἴῃ 1. Κίηρϑ ἰχ. 20 864.,) δηὰ χ. 11, δ 4180 ἴῃ 2 ΟἾγ. υἱϊ, 
18, ἀπά ἴχ. 10. Οἱ {86 βἰζαδίΐοη οὔ Ορλὺν 866 Ζαβϑθη ἰπάΐβοῃθ 
ΑἸ ΟΣ Βππβκαπᾶθ 1. Ρ. ὅ87 844., [12586π οοηπθοίβ ἔῃ ΠΆΠῚΘ 
ἢ [16 ρΡθορίθ οὗ 6 ΔΡ]ῖγα, το ἀνγοῖς δὲ [6 πιοα τ οὗἉ [ἢ 9 
Ἰηά 5] δπὰ 6, ἰδίου ἀϊ6. Ἐτάκαπάθ ΤῊ]. 14. ρ. 851---481 [18 
[ποχτουρἢ ἰηνεβίϊραίίομ αἰ80 1ϑα 8 ἕο [μ6 σοποϊ αϑίοπ ἐμαὲ Ορἢΐν 
ψγῈ8 ἴῃ 1 η614]. [0 15. ψν6}} Κποσσῃ {πᾶὲ ΟΥΠΘΥΒ ϑάρροβο ἴδ ἰο ἢᾶγθ 
Ὀθθῃ βἰξαδίθα ἴπ “Θπλθῃ ον βοία]α ; Αποδοὶ [Υ ΟΠ κογίβοὶ ῥ. 190--- 
195] 4150 Ἰοὺ ἔου 1 ἴῃ [π6 βουξμγοβὲ οὗ Ασδδία ; [16 δυρτιπιθηΐβ 

δα αποοῇ ἴπ νου οἵ {18 816 ἢανθ βθϑῃ ϑαθ᾽θοίθα Ὀγ ἰξέθ» ἴο ἃ 

σΑΓΘ μα] οχαιηϊμδξίομ ; [μο86 ἴῃ νου οὐ [παϊα τὸ οὗ τυοὶ 

δγϑαῖον πνοῖρμ!᾽᾽).--- οι" λιιάνοα απὰ ἂν ἑαϊφηίε 9 φοϊά ; ἴι οαα- 
οὶ δ6 ἀοιουιηίῃθα πβϑέμι ΠΟΥ ἀτὸ ἰὸ Ὁ6 τοραγά θα 88. {Π8 ρχὸ- 
ἀποὲ οὗ οὔθ νουγαρθ οἵ οὗ ἔπθ ψ 8016 ἐταάθ τῆ Ορβὶγ; ἔοτῃ 
οΒδρ. ἰχ. 18, μβονγθνϑν, ἴδ 18 Ἰηοσθ ΡΓΌΡΔΡ]6 ἐμαὶ π6 τ 019 οὗ {Π0 
δο]ὰ ἱπιροσίϑα ἴτοπι Ορμίν ἱ 8 ἱπέθῃἀθά ἤθσθ. 86 πμον ιε 10 
8η4 χί, 21. 
. ὉὍΒΔΡ. ἰχ.1---12, Ῥοϊξ ὁ ἐλ6 (υφόη, οὗ ϑαδαθα; (ἢ Ι ΚΙῃρβ σ᾿ 
1--18; Δη4 866 {Π6 σοΙητηθῃΑΓΥ οἡ [μα ρα88αρθ.---ΤῈ,) 

γν. 18---28. ᾿ϑοϊοηιοη᾿ 8 ισϑραϊει, [,͵8 ἤογοθ8, ἀπά {16 δα θηϑίοη οὗ 

λὲδ ξίαράοπι; διβυσουὶηρ ἴο 1 Κίηρβ᾽ χ. 14---29, 866 [Ππ6 σοταμηθη-" 
ἴϑῪ οἡ τμαὲ ρα888ρ9.---ΤῈ. 
ον. 29---81. Οἷοδο οὐ. ϑοϊοηιον᾿ 8 Αἰοίονψ; ν, 80 564. ἀρτϑοίπρ, 
δἰπηοβὲ γοσὰ ἐὸν που ἢ 1 ΚΊηρβ χὶ. 42 864. 

ΠΙ. ΟΒΔ». Χ.---ΟἼ.Ρ. ΧΧΧΥ͂Ι.- 

ΒΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΟΒ ΗΟ ΒΕΙΟΝΕΡ ΙΝ σΕΒΌΒΑΙΕΜ, ἘΒΟΜ 

ἘΕΒΗΟΒΟΑΜ ΤῸ ΖΕΡΕΚΙΑΗ, ἊΣ 

ΕΥ̓ ἀορουαὲ οὔ, ἐμ6 σϑυοῖς οἱ ἐπ πογίμθσῃ ιαἴροι, πε οα ὙΆΒ᾽. 
Ζ 



886 ΟΒΑΡΤΕῚΕ Χ.-- ΧΙ. 10. 

0] οννϑά Ὀγ ἴμ6 ἀϊνί βίοι οὗ ἐπ6 Κίπράοπι οἵ Ταν ἃ ἀπά ϑοίοιποι 
ἰπΐο ἔττο βοεραγαῖθ [8γ86 188} Κίπράοτηβ (οδδρ. Σ.---ΧΊ, 4), ἔΌγτιϑ δπ 
ἱπιγοἀποξίοι ἴο [Π6 ἰδίου οὔ [6 τποπαρομῖςα] ρονογηπηθηΐ ἱπ 
186 βου μοσῃ Κίηράοπι 8πα οὗὨ ἔθ ἀθβοοπάδπίβ οὗ Τανί ἃ πο 
τεϊρηθά 'π ογυβαίθαι. Βαΐ 88 ὑΠπδξ δοοουπὲ σοῃίδίῃ8 αἱ [δ 
ΒΆΤΩΘ {{π|6 ἃ ΡοσΉοη οὗ {π6 ἰβίοσυ οὗ Βθμοβοδιηβ τεῖρῃ, δι 
τὸ ἰπῖοπά [ὉΓ [μ6 Β6Κ6 οὗὨ οἰθασῃθββ ἰο ρῖνβ ϑϑοῖ τεῖρτι ἃ ομαρίοῦ 
10 ᾿1861}. γγθ 8}8}} οοπηθοῖ ἴζ πυὐτι [86 ΒΡ ὁπῶδ οὔ Βομο- 
θοδπι. 

1. ΟΒαρ. Χ..--- Χιι. 

ἈΠΡΒ ΟΕ ΤΗΒΕ ΒΟΠΤΗΒΕΝ ΑΝῸ ΝΟΒΤΗΞΕῈΝ ΕΙΝΟΡΟΜΒ. 

ΒΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΒΕΗΟΒΟΑΜ. 

ΟἸμαρ. χ. ᾿ουοῖς οὕ" ἐλ6 πονίλοντι ἐγὲδέδ ; οἵ. 1 ἹΚΊπιρβ χὶϊ. 1---19: 
866 8 σΟΙΩΠΙΘΗΪΑΡῪ ΟΠ {π8 ραββΆρθ. 

᾿ ΟΒΒΡ. Χί, 1---Ξ4, 1 οδοάϊοποο ἰο ἐΐο τοονὰ οὗ αΟοἀ ὃν ἐδ ρτορλεὶ 
δλοπιαϊαῖι, ελοδοαηι απὰ (Ὺ6 ἐγὶδο8 97) ὕμάαῖ, απὰ Βεηλαπιΐπ ἀδδὶδὲ 
Ροπι ἐλοὶν ἰπίοπιἀοα αἰξαοῖ ὠροπ ἐλ6 πονέλονη ἐρὶδθ8 : 866 ἴπι6 οὐπι- 
ΤῊΘΠ ΔΙῪ Οἡ 1 Κίηρβ χὶϊ. 21---24, 

Υ͂. ὅ---2. Τῆς πιοαπϑ αἀὐορίοα ὃν Κελοδοαπι γον ἐδ ἀφήδηοο οὗ 
λΐδ δἰπσάοηι, ΤῊΘ Ὀτίοῦ μἰβίογυ οἵ Βθμοθοδίῃ ἴῃ (ῃ6 ΒοΟΚ οἵ 
Κίπρβ οοπίδίμβ πὸ ποίϊοθ οὐ {818.---, ὅ, 4 πα ὧδ δωΐίέ οἰδὲδε [ον 
ἀφήεποε ἱπ ὕμάαῇ : [π6 εἰ ραν "γγνγοΐ 18 αβοά, θθοδῦβθ ἐἢ)6 οἰείθθ 
ὙΓΘΙΘ ἴ0 86ΓΥ6 Ὁ 8 ἀθίδποο οὗ {Π6 βουίμοση Κίηράοιῃ ; οὔμάαλ 
18. πϑθὰ ΠΟΓῸ ἃ8 [ἢ6 ὭδτὴΘ οὗ ἴῃ βουίμθσῃ Κίηράοπι, Ὀθοδαβο [86 
ΤΟυΌΓ 8868 τηθη ]οηθἀ ἴῃ {Π6 [0] ον] Πρ ὙΘΥΒ68 Ὑγογὸ βἰὑπμδίθα ἴῃ {6 
Ῥσουΐποοβ οὗ θυ ἀδῃ ἀπά Βεη)δηΐη.---, θ6---10. ὙΥ Ὁ ἸΩΔῪ Δββππιθ 
{πὶ οὗ {μ6 Ἀβθοῃ οἰεῖθβ πατηθά ἤθγϑ, Α)αίοη (π Ῥδη “οβῃ. χίχ. 
42) ἀπά Ζοναλ (ἢγϑβὲ ἴῃ «“᾿υἀδὶϊ “ο58}... χν. 88, (μδπ ἴῃ Πδη «οβῇ. 
χῖχ, 41), {που ρῊ {ΠΟῪ ἐοστηουν θοΪοησοα ἰο ΠΔῃ, ὑγοσθ δἱ {ῖ5 
εἰπιθ τ οκοπθα 88 Ὀϑὶοηρίηρ ἕο [Π6 ργογίποθ οὗ Βαοη]αιηΐη, νοὶ 
Βα οχίοπάθα οὐδοῦ ἀἰβιγὶοίβ, [πὲ γογθ αἱ βγβὶ δβϑείσῃϑα ἰο Π8ῃ, 
τθαῇ ἐσθ Βανίηρ οοπαπογοα [ῸΓ 1861} ἃ ΠΟῪ, ἱπΒοσϊίαποθ ἴῃ {86 
τηοδβῦ ΠΟΣΈΠΟΣΪΥ ρᾶτῖ οὗ 186 Ἰαηὰ (δ πάρ. χνὶϊ. 864.). «4 ϑ᾽αΐοπ, ποῦ 
Ὕα1ο (οδέπϑοπ ᾿ϊ. Ρ. 278), ἀῃὰ Ζοναῖ (ρτοθϑΌὶυ ἐπ6 ρῥγεβθηὶ 
ΞΌΓΔἢ ΒΑ] ΤᾺ} Ὀοίνγοοη Φογαβαίθαι δα Ψδθπεὶ, Τοδίπϑοπ ἴ. Ὁ. 
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692) Δγὸ δὲ ἰϑαϑὲ [ῃ9 ΟὨΪΥ οἰξἶδα πατηθα ᾿θγα, συ μΐοῖι ποτα {ποῖχ βιέπι- 

δίΐοῃ οου ]ὰ μανϑ θαϊοηρθά ἰο ἐμ ργονίποθ οὗ Βοη᾽απιΐῃ, ἀῃα δοοοσά- 
ἴησ ἴο ν. 10 εἶπ οἰεἶθ8, γοίδυτϑα ἰο, ἱποϊ ιἀϑά βου 5868 1π ΒΘ] μι ἢ. 
Θαιᾷ ; [86 οἰξγ οὔ ἐπ6 ΡΒ] βεΐπο8, νΐοῖ Βα4 Ῥθθπ οοπαυογοά ὈΥ͂ 
Ῥανὶὰ (1 ΟΠ. χυἱ]. 1). Ιἕἔ ἰβ ἐσὰθ ἐπαΐ ἴῃ 1 Κίηρβ 11, 89. τὸ 
τοδά οὔ ἃ Κίηρ ΑΘ ΐβῃ οὗ Οδ1ἢ ἴμ {86 πηθ οἵ ϑοίοπιομ, θα ἴδ 18 
ον] Δοης ἔτοτα 2 ΟἿ γ. ἰσ. 26 δπά 1 Κίηρβ γ. 1 {πὲ 1:15. ΟἸΕΥ͂ γγὰ8 
διιδῆθος ἐο ϑοϊοπιοι, ϑύθπ ἱμοιρὰ ἰὲ μαὰ πιαϊηἰαϊπθά ἃ οογίδϊῃ 
ἱπάθρθπάθποθ ἀπᾶον ἃ Κίηρ, οὗἉ 118 οσῃ. [ἐ οαπποί, ἐμϑγθίοσθ, 
ΔΡΡΘΆΓ ΒιγΔ Πρ [0 υ8 ἰο πα {π6 πϑῆιο οὗ 18 οἰἵγ οὗ [Π6 ῬᾺ ΒΕ 68 
ΔΙΉΟΩρ (Π6 οἰΐοβ ἑοσβοα Ὀγ Βθμοθοαα. «4 ἀογαΐηι, αἴνοσνναγάβ 
0Α]104 Τροζα, πον Πυγα, ἃ υἱ]Π]αρθ οα ἐπ βουΐῃ νγοϑὺ οὗ Ηβθθτομ.. 
(Βοδίμβομ 111. Ρ. 209). ΣΥΝ ΤῊΝ» [16 βοοοῃὰ δοσαβαίίνο ἴ0 
Ἢ ἰπ ν᾿. 6 (οἴ, οὔαρ. νἱ 1. δ), λ6 διυὴϊε Βειλ-ἰοἼιοηι, ὅζ6.,) α8 707- 

ἔρρδϑθ8. Τὴθ Βέδθοῃ οἰτῖ98 γογθ οα ἐπ6 βου δηά νϑϑὲ οἵ ψογα- 
β4]θτη, Βθῆοο ΒΘμοθοδπι ἀρρΘΑΓΒ (0 ΠαΥ6 Ὀ6θῃ τηοσθ αἴγαϊά οὐ δὴ 
δἰίδοκ ἔτοσα {Π6 βου! δῃὰ ναϑὶ, ἐμαὶ 18 ἀόοτα ἰμ9 Εἰργρίίδη8, 
ἴβαη οὗ ἃ γγὰῦ ψῖτ 086 πουίμοσῃ Κίηράοπι.---. 11. Απά ἠδ πιαᾶθ 
ἐδ βογέγθ8868 δύγοης; ἴῃ (18 οομπαοίίοπ ἐπ 6 πιϑδηΐηρ οὐ ἔἢ689 σου 

τηυδὲ. 6 ἐμαῦ Π6 ργϑραγβὰ ἔδθπὶ ἴῸΣ ἀθέβῃοθ ἰπ οἂδο οὗ δῃ δἰΐδοκ, 
ἘΥ δρροϊπεϊηρ οοπητηϑηάοιβ (οἴ, ν. 28), βιοοκίηρ ἔμθαι ὙΠ ρτὸ- 
Υἱβίοπβ, δηἀ (ν. 12) ΒΡ γἱπρ {Ππ6πὶ πὶ Πἢ τα Πα 8[0γ68 ; ἔοσ 8}} 
1μι689 ἀοἴδιιβῖνθ τηθαϑΌγο8 8ΓΘ Βαμητηθά ρ ἀραίῃ ἰῃ [Π 9 ΘΧργθβϑίοῃ 
“ἢ πιαάο ἐΐθηι ὁαφοοοάϊΐηρ δίγοησ. ΒΥ [86 Βαρρ!θταθηίαιν οἰδαβθ 
“μά ἠδ μβαά “ιάαῖ απὰ Βοηλαηιίπ," (λο βίαἰθηιθηὶ ἰπ Πρ. χ. 17, 
“Β6 γγὰ8 Κίπρ' ΟΥ̓ΘΣ ῃ6 ᾿βγϑβιἐθ8 ψηο0 ἀνγοὶδ ἴῃ {19 οἰξίθδ. οὗ 

Ψυάαῃ,᾽ 15 Ἰμοσα μγθοΐβοὶγυ ἀϑῆποϑά. 
Υ͂. 18---11. Τῆδ βὐινέμονη ἐἰπράοηι 8 δἰνοησίλοποα ὃν (δ 6 ῥαοί 

ἐδαὶ ἰδ 4 ργίοδίδ απὰ Τιουϊίοα, οἦο αν φωροϊϊοα ἤγοηι ἐδι6 πονάδιοττι 
ἐϑιράοηι, ἑαξο τίμιο τ ἰὲ ἀπά ανὸ γοϊϊοισοά ἐἰιλελον ὃν ζαϊελξωϊ ἰσονν- 
δὐλίρρονε οΥ ὕολουαΐ ἤγοηι αἷΐ ἐλ6 ἐνὶδο86. Τὴ {π Βοοκ οὗ Κίπρβ 
ΤΘίθσθηοθ 18 τηδάθ ἴῃ 1 Κίῃηρβ χί!. 81 δπὰ σχἱϊὶ, 88, 84, ἴο [16 οἰτ- 

Ουϊηδίδῃ! 668 ἀοβοσιροα μογο, δαΐ {π6 [λοίβ παυταϊθα πὶ [1686 γθ 808 
ᾶτ0 ποῦ γϑοογά θά {ῃθγ9.---Ὗ. 14. 10» ἐῆι6 Γι ουΐέθα ἴ6} ἐλιοὶν ϑιιδιι»δ8 
(Ναηι. χχχν. 1---8) απά ἐἰιοὺν ροδϑθδδίοηϑ; δοοοταϊῃρ ἴο γν. 8 οὗ 
16 ραββαρθ οἰξβὰ τγχ8 86 ἴο ππἀογβίαπα ὈΥ {μοῖρ ροβββϑβίοῃβ [ἢ 
αἰἰῖο5 οὗ [η9 1μονῖϊεβ ἴῃ {16 ἀἰϑέγιοίβ οὐ 1π6 πογίμοστι ἐγῖ68, 7ο᾽ 
“ΨΦεγοδσαπι «πὰ ἦϊΐδ 80η8 καά ἐξγιιδὲ ἐδίόηι οἰ ὁ λι6 ρτιοδεϊοοά οἵ 
“ελουαῖ; ; Φοιοῦοδιη μ8α ῥγομι θα 18 βιιθ᾽ϑοίβ ἤτοι υἱβι ἐἰηρ 
[ἢ ἔθη ρθ ἴῃ  Θγαϑα]οπι (1 Κίπρϑ χί!. 26---28), δῃά 1ιδ δρροϊπίοα 
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δῖβ οὐγὰ ῥίδοαβ οὗ ψοσβεὶρ ἱπ Βοίμεὶ δὐὰ Τ)λαπ, σβογο δδβοναῖ 
Ὑ88 ΜΟΙ ρροὰ ἴπ (μ6 ἕογπι οὔ δῃ οχ, δηὰ ἐΐιπβ ἔπ ρυίθϑίβ δῃὰ 
μον ζοβ, σι μο σου ]ά ποῖ Ὀχραῖκ αυνΑΥ ἔγοιῃ [88 ἐθιρ]6 αὖ “΄ γι ιβαἴθπι, 

ΘΓ ΟΟΙΙρΘ 16 ὉΥ Εἶπι ἐο Ιϑαγθ 186 Κίηράοπι. Απά ἠέδ δοπε; 
ὈΥ ἐμῖδ γγθ ᾶτθ οδυξβί]γ ποῖ [0 ἀπάογβίαπα ἐμαὶ [89 βοῃβ οἵ 
Φογοθοᾶπι ἡγοσθ ββοσίαίθα τ Ὠἷτπα ἴῃ [Π6 δάἀπιϊπἰβίγαίίοη οἵ {πὸ 
Βονθγητηθηΐ ; ΠΟΙ 816 Ὑ6 ΘΥ̓ΘῺ [0 ἱπίογργος ἐἢ6 ψγοσ 8 45 ἀθποιϊηῤς 
ἢΐ8 168] ἀθβοθπάδηΐβ, βίποθ ἢΐ8 βθοοηα βοὴ ΝαΔα} νγαβ [Π6 ]4ϑ5ὲ 
οὗ ιἷϑ Βουδθ ὑο τοϊρτηιθά ονοῦ (Π6 πουίμοῦπ Κίηράοπι; τγϑ᾽ σοῃ- 
οἷπάο, ἐπογϑέοσθ, {πὲ [86 ρϑυβοῃβ ἱπίθπάθα δὐθ {116 βιυιοοθβϑουβ οἵ 
Φοχοδοδπι ἴῃ ρθπογαὶ, ἀπὰ ἐμαὶ [Π8 ραββαρθ τη ΓΕ 1πἀἸοαίθϑ [μὸ 
τοϊαϊίοι 'π ψ ἈΙΟἢ 41} ἐμ6 Εἰπρβ οὐ ἐπ ποσέμϑγπ Κίηρβοπι βιοοά ἴὸ 
τι ῥγίθϑιβ οὐ 1ῃ6 ἐγῖϊο οἵ 1ωϑυὶ ἀπά ἰο ἐμ τεϑὲ οὐ {88 1μθυϊεθβ.--- 
Υ͂. 15. “πον ἐδ ᾿ἰφὴ ρίασθϑ ;" «ἢ, 1 Ἐὶπρβ χὶϊ, 81, “ ἃ Βοιιβὲ οὗ 
ΒΙΡῊ ῥ δοοβ ; βιτ]ῦ ρ]Δ 668 οὗἨἁ ΜΟΓΒΙἷρ νέθυΘ σουίαὶὩ]γ. Θϑίδῦ- 
119}84 ἰπ οὐδοῦ οἴτ68 οὔ {π6 πουίμοσῃ Κίηρσάομι (οὗ, 2 ΚΊηρβ χυ]!. 
9, ἰχ. 39 844.). ΖΦ» ἐδό σοαίδ, οΥ ἴον (86 ἀθιμοπϑ; δοοογάϊηρ ἰο 
μον. χυ]!. 7 (818 γγὰβ ἢ οἀϊουβ ἔθστα Δρρ θα ἰο Ἰἀο]αὐγυ βπ ΓΑ 
(Κο. ουϊοίρη ἰὰ 1 Κίπρβ χὶϊ, 15), νμῖομ, 1δ ποῦ δοῦθα!Υ Ἰῃῖτο- 
ἀποθά ΒΥ Μ ΘΟ ΟΔΤη;- ΤΔΥ Πᾶνα θθθη ἴῃ δχίβίθῃοθ ἴῃ ἨΪ8 {ἰπ|6, ἀπά 
ἸΏΔΥ ΒΆΡΒΘΑΌΘΏΠΥ πᾶν βργθαα ἔτεμον ἀπά ξαγίμοῦ.. πὶ 1819 
γα γ86, 8.8 γ76}} ἃ8. [88 Ῥτθοράϊηρ, Γοίογθηο 8 τηδάθ ἰο [6 βιαΐα οὗ 
1π6 ποσίβοσῃ Κίησάοπι ἴῃ “ Θγοβοδπηβ ἔἰπιθ. ΖῸν ἐΐθ σαΐυδ8; 8668 
1 Κίπρϑ χὶϊ. 28, δοςογάϊηρ ἴο ψ μοι ἐμ6 τγογάβ “’ ψ ἢ Ἠ8 με 
τπδᾶθ᾽ ἃτὸ τὸ 86 γϑβαιτθά [0 {ῃ6 δᾶϊνεβ δοπα.---. 16. ϑιμοῇ, αϑ 
86ὲ ἐἱιοῖν λραγίδ; οἵ, 1 ΟἿ. χχί!. 19. Ὑῆϑν σαπιθ ἰο υἹεγιιϑαΐότη; τιοὶ 
ΟΠΙΥ͂ ἐο ο178:' δαογίγδ68 ἴπιθτθ, Ὀιιῖ, α8 τγγθ Ἰβᾶτη ἤοπι [9 ποχὲ γοῦβθ; 
ἴο τοπιδίῃ ἴῃ [μ6 βοπίμογη Κίηρσάοπι. [ἢ {Π6 βδγηθ γᾶ; δὲ ἃ ἰδΐδὺ 
Ροιοα, νγ πὰ βυθ᾽]θοίβ οὗ ἐπθ πογέμοση Κἰησάοπι σοππθοηρ 
{ποιηβαῖνοβ ΜΙ {ῃ 6 βουίμθση, οἤδρ. χυ. 9, χχχ. 11. ΖῸν ἐδτοθ 
ψθαγ8; [ὮΘΓΘ 18. ΠΟ ὙΘΆ800 ἴ0 αβϑίίοη (ἢ 6 δηίϊαυν οὗ (18 τϑοοτὰ, 
Ῥαΐ οὔ 1118 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴδ 8 α ργίογὶ ργόθα]6, ἐμαὶ ὑμ6 ῬγθββαγΘ 
ἔγοτι ὅΠ6 ποΡΙἢ οοοαβίομοά ἃ ῬγΟροΟΥ ΟΠ ΑΠῪ σγθαῖον ΘΔΥ ΠΟβί ἢ 688 
ἰπ [86 τοὶ ρίουβ 18 οὐ ἐμ βουϊῃ, δπὰ ἐμαὶ ἔπ6 ἔΌσπιοῦ νσᾶβ τϑᾶκ- 
6η64 ἀπά {18 ]Ἰαιίον πδαβ θα ὉΥ {π6 ἱπητηίρταοηβ ἔτοια {86 
πον ἴο ἐπ βου. ; 

Υ. 18---28. Ἐαπιϊϊψ-γοοογᾶ8. Τὴ {Π6 Ὀγῖοῦ δοοουπέ οὗ ἣ 16 
οἵ Βεμοῦοᾶπι νγ8 0 ποῖ πιθοῦ ψ ἐπθ8θ ποίίοθϑ, γί Π ἢ γγεσό 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ταἸκθη ἔτομι [Π6 Βουτοθδ παπιϑᾶ ἴῃ οΠΔρ. χἰϊ. 15.---Υ͂, 18. 
Ἰπϑιθαά οἵ ὅδη πιδην οὐ [86 ΜΒ5., ἐπ6 Βορίπαρίπι, ἀπά {π 
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Ὑαυϊσαῖο αάορε ἐπ γϑδάΐηρ δαί (ἀλαρ 6.) ἔγομη [Π9 Καὶ οτῖ ; ἱπ [86 
ϑγτῖδς [Π6 ἔτι γ- τερογάβ οοηταϊηθά ἴῃ {Π|686 σοσβοβ ἅτ ποὲ ρίνϑῃ, 
«7ογίηιοίδ, 15 τοῦ πηθπεοπϑά διποηρ [86 80η8 οὗ Παν]ά ἱπ 1 ΟἸν. 111. 
1--8; 1 οὔγίοχι θ6 οογθοῖ 9 πιυβὲ θὲ τεραγάθά 85 8 800 οἵὗἁ 
ὁῃ6 οὗ αν 8 φοπουθίποϑ (1 ΟἾγ. 1, 9). Βοίογθ Αἰ δέολαϊί [ῃ9 
δορίπαρσί δ ἐγδηβ᾽αίοῦβ τϑϑα [η8 υαῦὺ σορι.; 1ξ νγχὰ Ἰηδοσὲ ἘΠ 18 ἴπ 
1886 ἰοχί {Π6 Μογάβ τιᾶὺ δ6 τϑηάθσαά 85 {0]1ο0νγ8 : Μαλαϊαιῃ, ἐλ6 
ἀαισλίον' ογυονιπιοίδ, ἐλ δοη οὗ Παυϊά, απὰ 97 .Αδιολαὶϊ ἐδ ἀαιιρσλίον 
9} Εἰαδ ἐἶια 8οη ο ἷόδ86. Τὰ {8 οα86 ἔπθσθ σοῦ] 6 ΟὨΪΥ ὁπό 
νυν] θ οὔ Βιδβοβθοδια ταξοσσοά ἰο ἱπ ἔπ νεῦβο Ὀθίοσθ 8, πδιηοὶ 
Μαμαϊαίη, ὑμοβα ἐλίμου ἀπα τοῖο ἀγὸ δοῖδ ρσίνϑι, δηα {815 
ΜΟΌ]α ΓΆΠῪ ἄρτθθ πὴ ν, 19 (οὗ υ. 20, “αὐον 160), ΒΘΓΘ τ 
Βᾶνθ ἔγεμεν ἀθίδί]β οὐὗὁὨ ΟὨ]Υ ομθ ψ]8. ἰἰαῦ; {μ6 βγβὲ θοσῃ οὔ 
6886,.1 ΟἿν. 11. 18.--,, 19. ΤΊιΘ ἔμγθα βοη8 οὗ Βδϊιοδοδπι 6 ΓΘ 
ΠδΙηΘα ΓΘ ΟὨΪΥ τηθηϊοποα ἴῃ {18 ραββασθ. Υ͂. 20. Ἡααραῖ; 
{818 18 [86 πᾶιὴθ τ ΙΟἢ τγα 150 ταθϑὲ τί ἴῃ 1 Κίηρβ χν. 2, θαὶ 
ἰπ 2 ΟἾγ. χί, 2 Μιολαϊαῖ, ἰβ βϑαϊὰ ἴο Ββᾶνθ Ῥθθὴ {86 πιοίμεῦ οὔ 
ΑΡἤδῃ ; 86 Ἰαἰἴον παπιθ, μουγανοῦ, μ88 ογθρὺ ἰπίο {Π6 ἑοχὺ [ῃτουρ]ι 
ἃ ΠΟΡΥ 505 ϑυσοῦ. 776 ἀαισλίον 97 Αἰ δαΐοπι ; 1.6.5) οὕ Τλαν 4}8 οι, ἔου 
118. 15. {Π6 ΟὨΪΥ ΑὈβδίοπι νγϑ οδῃ {πΐπκ οὗ, 88 ποτα ἰβ πὸ ἔασι μοῦ 
ἀεβουί ρίλομ. σοπηθοίθα τὴ τἢ [86 ἤᾶπιθ, Ζαισλίθν πιαϑὺ Ὀ6 ἰπίοι- 
ὈΓδῖθα 88 πιθδηϊην 9ταπαααιισλίον, 88 ὙΘ ΙΩΔΥ͂ 8668 ΤΤΌΤα 2 3'8Π|. 
χῖὶν, 272. Μαδοδῆ, {μπθη,. 18 ἰο δ6 χοραγάθά 88 ἃ ἀδυρθίοῦ 
οὗ Τατλαν, 848 υοδορίμιδ βαγβ (Απῦᾳ. 8. 10. 1), οἱ 2. ὅβδῃι. 
ΧΙ, 18. Αὐῴαϊι; ἰὰ 1 Κίπρβ μ6 ἴβ αἰνγᾶγβ ςδ]]ϑὰ Αδύαπι; 
186 ἕοσιμον οὐ {86 ἔννο ἰβ πὸ ἀουδὲ οοἴτθοῖ. ΤᾺΘ οἵαν ἴπχθθ 
ΟΠ] το οὔ Μδδοδῖ ἃγζθ ΟὨΪΥ πιθηϊοποὰ Βογβ.---Ὁ.. 21. 172 
ἰοοξ ; οἸδρ. χἱϊ. 21. Τηβιθαα οὔ δἰσέψ σοποιιδῖπθ8. ΨΟΒΘΡ τι 
τ Ὠ οπ8. ΟὨΪΥ (Ὠἰτίγ.---. 22. ὁ ἀρροϊπίφα ᾿ΐπι αδ οΥίοί, σᾶνθ 
᾿ΐπι [86 ρσθ-θιιίπθηςθ ἃπιοηρ; 8 ὈΤΘΙΆΓΘΙ; ΟΥ̓ 88 ἰξ 18 Δ ΓΕΤ 5 
βαϊὰ ὈΥ ὙΥΑΥ οὗὨ ἐχρΙαπδίίοῃ, ἀρροϊπίθα Ηἷπὶ αἋ8 ργῖπθθ απιοηῦ ἢ 
ὀγείζτατι (ποῦ γγηἢ Ὧν 1. 88πι. χ. 1, χἰϊί, 14). ὙΠ βμοτΐ ἰπβ.- 
πἰεῖνθ ἡ σγογῷ τασβὲ θ6 ἱπίοσρχοιθα {Ππὺ8 : 20» (818 ἱπίϑπεοη ἴῃ 
ἀοίηρ {18 νγ88) ἐο πιαΐο δὲπι ἐεἶρρ.----. 38. Απᾶ ἢ6 (ΒοΒοΡοδπι) 
αοἰρᾷ βασαοὶοιιδίψ απᾶ ἀϊδρονδοά (»ἼΩ ἰο ϑοαίξον, ἰο Ἰοοδίθ ἴῃ ἀἸ- 

ἴδσοπε 0] 668) ογ΄ αἰϊ ἢΐ8 ϑοπ8 (186 ἀἰβοτοπε ἱπάϊν 4π4]8) ὑπίο αἰ 
ἐπ τγουΐποοϑ8 07 ὕμάαϊι, απὰ Βοη)απιῖη, ὑπίο αἰϊ ἐδι6 Κογέγθβϑοϑ, ἀπά 
ϑαῦο {λοι ργουϊδίονιδ ἴῃ αδιιπάαποθ, απά ἀρδίγοα 70» ἐδδηι α πιιϊε- 
ἐμάδ ΟΥ ιοῖυθδι Αὐτὸ ν78 ἴο ἀπάογδίαπά {μὲ ἔπ βαραοϊγ οἵ Βδδο- 
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θοᾶπι νγα8 αἰϑρίανοά ἰπ {18 ἔδοὶ {πᾶὶ 86 φαηϊγαβίθα (86. πιοβὶ 
ἱπηροτγίδης οἰθί65. οὔ {η6 Ἰαπά, 1πὸ ἔογ θα ρ]δοθβ, ἴο {πὸ σατο οὗ 
μιβ δοῃ8, δηά (π8 ραΐ {θὰ ἱπίο [Ππ6 Βδῃά8 οἵ βαβ οτησηδη τ ἢ 
Οὖ ἀϊά μὸ δοὺ Ὑ βϑὶυ 'π βθουστιηρ ΤῸ ΠΪ8Β 8008 8η ἱπάθρεπάθῃϊ 
Ροϑί ἴοι, ἃ Δ 0]6 Του μΠ.Θ ἃΠα ΠΙΔΗΥ͂ Ὑγῖγ68, ἰῃ ΟἴΠΟΓ πογῆβ; ἃ 
Βρ] 6 πα] οουτί, ἀπά {πὰ8 πιακιηρ {μθτὰ οοηἰθηΐθά, δηα βανὶπρ [Π6 
Ῥγοίμοσ, ἴοσ σσῆοσι 86 Ἴσον νγ88 ἰη θα 64, τοτὰ [86 ἔδαγ οἵ σῖναὶ 
εἰαϊ 8 Οὐ σοπιραγίηρ οἰιὰρ. χχὶ, 2, 8, 8 ἈΓΘ ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΥ 
Ὀτοῦρθὶ ἴο {9 Ἰαξίαν οοποϊυβίοη. 766 πιωϊϑἰέμαθ ο τοῖσδ6, (Ποτο- 
ἴογο, 18 τηϑηςοηθα ἴῃ σοηποχσίοη Μ 1} [6 ῬΓΟΥ 510Π8 ἰῃ Δα Πἀᾶπο8 
848 ΔΠ ουϊάθηοθ οὐ 86 βρίθπάοαν οὗἁἉ {Ποὶγ τηοάβ οὗ Ἰϊνὶπρ' )ηὰ (Π6 
ΡΊΟΥΥ οὗ ἐποῖν τϑβρθοίϊν σουγίβ. [Ὁ 18 ποί αἱ 41]1} ΠϑοθββαΓΥ ἴο 
ἈΒΒΌΤΩΘ ἴῃ ΘΧρΙδπαίίοη οὐ [Π]8 ραββαρθ, {πΠαἰ ΕΘΠΟ όοδμι ρᾶνθ Εἷ8 
ΒΟΠΒ ΓΠΔΗΥ͂ ν 68, ὙΠῸ Ὑ6ΓΘ ἐϑῖκθῃ ἔγοπι {Π|0 οἰ ἐἴθ8, μοι ἢ6 μαὰ 
αϑϑὶρτιοά ἰο {ῃθτὰ 88, ἐν" ῥ᾽ αοδβ οὗ ἀθοάθ, ἰῃ ογάθυ ἐπᾶὶ Β τιῖρς 
1δ8 ΘΒ Ὁ} 15}} ἃ οἰοβθὺ σοῃποχίοῃ θθίννθθῃ ἢ 18 80η8 δῃὰ {Π6 ἱπῃ8- 
δι Δηὲ8 οὔ [μ6 οἰεἶθδβ. 

ΟἸΒδρ. χὶϊ. 1--- 12, 7Τη6 Ερυρέϊαπ δύπρ δλίδλαΐ σοπφιοτβ ἴονι- 
δαΐοηι; (ΠΟ ρδγθ {Π6 Ὀγίθε δοοοπηὶ ἰπ 1 Κίπρϑ χίν. 28---28.)---Υ͂. 
1. Τὴ ἱπβηΐονθ ΠΡ.» « αἱ ἐδ ἐΐπιο ΟΥ ἐδ δἐροηισίλιοτῖνι ," ταυβὲ δ8 

τορΆγ ρα ἃ8 83η ἱπάοῇηϊία δοίΐνθ, ἀπά γβοϊνθά 88 Φ0]]ον8 : ψ]νθι 
ΠΟΥ μαά βἰγοηρίμοπθά, οὕ, 88 γ7ὲ ΒΒ. ] 4 Θχργϑββ ἰδ, “ἐ τοῖσπὶ ἐδ6 
δἰηράοπι ο Ἐολμοῦοαπι λαά δέσοπιθ 8έγομησ ;" [08 τϑίδγθποθ ͵8 (0 
ομᾶρ χὶ. 17.--ς Απά ιοῆθη ἢ6 Πα δόσοπιθ βέγοη ;᾽ 5868 ἐῃδρ. ΧΧΥ͂Ϊ. 
10.- ΑὔὔὕὉῸᾺ ]6γαοῖ; 411 106 ἱπῃδθιλαπίβ οἵ [πὸ βουΐῃαγη Κίπραοια 

(εἶ ν. 6). ΤῈδ τηραηίηρ ἴ8, ὑπαὶ ον [86 γβὲ ἴμγθθ γϑαῦβ οὔ [5 
τοῖσῃ Βθμοθοαπι ἀπὰ [8 ρβορὶβ δάμογοά ξ ΠΥ ἰο αοά; ἱπ 
[16 ἔσαν! γον [Π8 ἀροβίδϑυ οσουγταδά ; ἴῃ ἴμο ΗΠ 6116 ραπίβῃ- 
τηθηΐ οὗὨ {ΠπῸ ἀροβίαβυ νγ8 ἰπῆϊοιθά (νυ. 2.)---Ὗ. 2 τ ἤπά ἴῃ ῥγθ- 
οἰβθῖγ {Π6 βᾶπιθ ἰθγῃ8 ἰη 1 Κίηρβ χῖν. 25, σῖτῃ ἘΠ6 δχαθριίοη οὗ 
186 Ἔσρ δῃδίοσυ οἰδαβα αἱ {π6 επά. Οπ ϑλώλαζ, {16 ἔγϑι Κίηρ οἵ 
ἐπ6 ὑνθηγ-ϑϑοοπά (Βυβαβι) ἀγπαβιῦ οὔ Μδηθίμο, οοπιραῖθ 
Τῇ δνιΐμ8 οὐ 1 ἸζΊπρβ χὶ. 40. Οἱ ἃ ρίβοβ οὔ βου]ρίαγα ἴῃ ἐΠ6 στοαὶ 
ΡδΙδθθ δἱ Οδγηδο Ολαπιροϊϊίοη, ἰοσαπὰ ΘΕ ΙΒμΑΚ τϑργββοπίβα 88 [με 
ΟΟΠαΆΘΓΟΥ οὗὨ ἃ Ἰἰατρβθ πιθοῦ οὐὨ ργΐποθϑ, διμοηρ' ἡ Βοπι, ἰδ (16 
Ἰπβου ρεϊοη νγᾶ8 τϑϑᾶ σου οῦγ, ἐπ6 πᾶπιθ Βθμοροαπὶ νγα8 Τυυπά. 
-ΟΦ. δ. ΑἸἴποηρ [86 πυταθο γ]888 ἐσοορβ, Ὀσουρῆς Ὁ. ΒΘ ΒΙβη δὶς ἔγοπι 
Ἐργρίὶ, {μοῦ νγϑῦθ Ζύδγψαριβ (ομδρ. χνὶ, 8, Πλαηΐο] χὶ. 48; ἴῃ ὅεπ 
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χ. 18 ἼΠΟΥ ἅτ ςἀ! θά Ζιολαδῖπι, ργο Δ Ό]Υ ὑμθ ἱμΠΔΟἰΐαη 8. οὗἁ 
ἽΜΒγϑοιῖβ δμὰ 1υΐϊθγα, ἴο {πθ νγϑϑὲ οἵ ἐπ Οδπορίδη που οἵ 1ῃ6 
ἽΝ]ς, ᾿ποδοὶ ὙΟΙΚότιαίθὶ Ρ. 288), ϑμάζίδην (ΟὨ]Υ τηθηοηθα ἰπ 
Ἐ8 18. ραβϑαρθ, ᾿δοοονήϊηρ ἴο (Π6 Βορίπαρίπε δηὰ Ὑαυϊρσαίθ, ὕΠῈῪ 
ννογὰ Ττορ]οα ἴθδ, ̓ ρΡΩΌΒΘΡΙΥ 1μ6 ἘΠΗϊορίαη Ττορίοαγίοϑθ οπ [8 
γαουπίαϊηβ ΔΙοηρ 86. νγθϑίθυῃ οοαδὲ οὐ 9 Αγδρίδῃ ρα], οἵ, 
Ῥέμον Ἐθδὶ]δχίοομ 5.0. Θμθῃ τη), απὰ Επμορίαπδ (ἔγοτα ἴμ6 418: 
ἐσοῖβ ἴο {πῃ βου οὗ Ἔργρι!). --Υ. 4. Το γονέροϑϑοβ ; υἱζ. [μο86 
γε ο Πδά ῬΘΘη Ραΐ ἴῃ ἃ βίαϊδ οὗ ἀθίδῃοθ ἴον [πΠ6 ρᾷσροϑθ οὗ 
τ αβιβιϊηρ 8 ᾿ΠΥΆΒΙΟΩ. οα {86 ρατΐ οὗ (ῃς Ἐργρίίαη8.---Ὑ. ὅ, 
ὙγΏ18ὲ Βμ βηαὶς τῇ εἶθ. ἀρν ϑἰοοά Ὀοίοχα “ογυβαϊθῃ, 586- 
τωδίδῃ Βροκα ἴοὸ Βββοθοῦπὶ ἀπά (μ6 ῥγίποεβ, ψῇο δά θδθῃ 
ἀγίνθη ὈΔῸΚ ὈΥ (86 Εἰσγρίϊδῃ᾽ ΔΙΊΩΥ πα μα τοι γθα ἴὸ “ογὰ- 
ΒΑΘ ἴὼγ [28 ρᾷγροβο οὗ ἀείομαϊηρ [ῃ0 οαρὶϊα], Ὑ6 λαῦθ 
)7ονυβαζόῃ; 8661 ΟἾγ. Σἱ!. 11. Βγυ [μ6 οοποϊυάϊῃρ πόσα 8, “ ἐΐδη-- 
ῶνο βαυά 1 ἰ278 γοιι" ἄτα... [86 ῥτορμοῖ βοίβ Ὀθίογσθ ἔθη αἴΐοι 
ἀοίθαῦ ἀπὰ οοπιρΙοίθ ἀοβίγαςιοη, ἃ8 Ὅἴἷ6 ἸΏΔΥ ἴῃ ἔγοιῃ υ. 7 
8 υ. 12 (“ 7 υνἱ[ϊ τιοὲ ἀδδένον ἐδιθηι᾽"); 886 4180 {86 βί παῖ] υγογ 8 

1ὰ οἰδρ. χνυ. 2, χχῖν. 20, ἀπά Του. Χχχὶ. 16 8θᾳ. Ζ7ηΐο ἐδ ροιοθν" 
9. διιθδαΐ; ΝοΙι. ἰχ. 28.---Ὑ. ὁ. Τῆθη ἐδόν δοισθά ἐῤοηιδοῖυθδ ; 
ΟἶἸδρ. νἱῖ, 14, χὶ. 18, χχχῖ. 26. 77:6 ργῖηοϑϑβ 97 Ἰϑναοῖ; ἴῃ ν. ὅ 
να Βπά “1Π8 ρτίποθβ οὔ πάλ." ὡλουαΐ, ἴ8 )ιι8ὲ; τὰ ἰχ. 15; 
ΝΆ. ἰχ. 89.---ἾὟ. 7. ΨῺΣ πα {{εεῖ6,. 1.6) ἴῃ. ἃ Βμοτῖΐ [1π}6 ; οο- 

ῬᾶΓα {Π|6 5᾽π|}}ὰν τγογάβ 'π Εἶτα ἰσ. 8. Απά τὴν ιὐγαΐ, 8) αἰξ ποὲ δδ 
»οινθα οὐ Ὡροη «]ονιιβαίοηι ὃν δἠϊδθαΐ; 886 οῃ 118. οἵ]ιϑὺ μβαπά 
ὁπάρ. χχχῖν. 2ὅ.---Ὗ. 8. ΕῸΡ δον 8ἤαϊϊ δὲ βογυαπίβ ἐο ᾿ἀΐπι ἴου ἃ 
Βῃοτγέ πη6, ἐλαΐ ἐΐον παν ἀΐβοονη τὴν βϑογυῖοο ἀπά {ὖι6 βογυΐοο οὗ ἐ}ι6 
ζἰηισάοηιδ ο' εἶ, ἴαπάε, ἱ.6., (μα ΤΉΘΥ ΤηΔῪ 888 ἐπαξ ΤῊΥ ΤᾺ]9 ἰβ ποῖ 
80 ΟΡρΓοββίνθ 88 (πα οὗ εἰπρὰ Κίηρβ. “ΟΥ̓́ιλ6 ξἰπράοπιϑ ὁ ἐλ 
οι ; οἴ, 1 ΟἿν. χχῖχ, 80.---ν. 9. Το δοοοῦηῖ οὗἉ 5158}. 8 
᾿ἰπναβίοῃ ἶβ τθηθυνοα δἴθοσυ (18 ρᾶγθῃ  οβὶ8, δηὰ {Π6 σψογάβ οὗ ν. 2 
ΔΥΘ τορθαίθά. [ε νᾶβ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΒΑΥ͂ ΘΧΡΙΈΒΒΙΥ ἐπαὲ [86 
᾿ἱπιναβίοη ἀϊά ποὺ οπὰ νῖθῃ ἃ τηθυθ δάνδῃοθ ἀραϊηβὶ “ 6γαβα] 6 πὶ, 88 

[6 ἴϑῖαρὶθ ἀπᾶ ραΐδοθ οου]ὰ ποῖ ροββίθ!]Υγ Β6Ὲ ῥ᾽ απάδγαα {{}} {6 
οἷτγ νγγχα8 σοηααογδ .---- 77 σοϊάθη 8 ϊοϊδ ; οἴ, ΘμαΡ. ἴχ. 16. ὙΒοτο 
18 ἃ οἶδιιβο ἀρρεπάθά ἰο ὅπ ϑθρίυαρίης νογβίοῃ οὗ 1 Κίπρβ χὶῖν. 
26 το {86 εβῖδοι (Παὐ ΘΒ ΙΒΠ 8 Κ 1850 οαυυϊθα αυᾶν [88 ρο] άθη δυπιοαγ, 
ΠΟ αν Πα ἰδκθῃ ἃ8 8001} ἴπ {μ9 γγὰγ ψὐ ἢ [16 Κίηρ οὗἉ 
ΖοῦδἈ, οἴ. 1 ΟἾγ. χυ!!. 7.--Ὗ. 11. ΤΆ »νιππθν5, σι Κορ συαγὰ 
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ἴῃ 9 ροσοῖ οὗ ἴπ6 Κἰὶπρ᾽β ραΐαοθ (2 Κίπρβ χὶ. 19) δεϊθπἀϑά (Π6 
Κίηρσ τ Βοα δ6 νοΐ ἰο 1π6 ἰθηιρ]6, δηὰ ἐμθη οαντῖθά ἀπταγ (Π0 
νΑΙΠ8 06 Β 16] 48. [0 18 ρσόθδῦ]ο ἐμαὶ {686 58.165 σγόσο πϑοὰ ου 
ΟὗδιοΣ ὀοοδβίοηβ 'π σοπηθοίίοη ὙΥ ἢ Βο]θιηη ὈΓΟΟΘΒΒΊΟΠΒ, ἴῃ ἩΜΙΟΝ 
189 Κίηρ ἴοοῖ ραγί. ΤΉΘΥ τνοσθ Κορί ἐπ ἐδ6 συαγά-γοοπι οΥ 416 
γυπποῦδ; [Πα ρο!άθῃ 8}16148 τυ ίοἢ Θο]οπιοη μ8α πηδάθ τοῖο Κορὶ 
ἴῃ 1π6 ἐὈγοϑίςβουβο οὔ 1ϑθαποη (ομΔρ. ἰχ. 16).---Υ. 12. Ασεουηΐ 
οὔ ἼΠ6 ἔα] ΕἸπιθηξ οὗἉ [16 ῥγοπιῖθθ οοπίδί ποά ἴῃ ν. 7 δβοᾳ. “" Απά (Ἰΐ 
νγ88}) ποὲ δηξἑγοῖν ἰο ἀφϑένοψ ([π6 ἱπβηϊεῖνο αἴλον ἔπ6 ποραξῖνο 88 1π 

. 1 ΟἸν, ν, 1) ἐἦδο φοοὰ ἐλύνιρο, ιϑλίοι δε} τοπιαύιοά ἴηι ζμάαῖ, ; [μ680 
ΘΟ Ρἱοῖν δπά (αἰ εμ αὶ] δά ]θγθποθ ἰο Φ ϑμονϑμ, ἴον {86 888 οἵ 
ὙΠ ἢ 9 υἀ δ} ττ88 ποί δἰ ορϑίμον ἀοβίγογοά, οἔ. οἰδρ. χῖχ. ὃ. 

γν. 18, 14. Ζοησίλ οΥ δἠοδοαηδ τοίφα. Ηδΐδ πιοίδεν. Εἰδίϊηιαίε 
Ὁ λΐδ οδανασίον (εἶ, 1 ἸΚίηρβ χὶῖν. 21), 22). Υ͂. 12. Οπ {δο ἢχβι 
οἰδαβθ 866 οδδρ. ἷ, 1, χἱ. 21. Α8 ᾿Εβθμοδοδπι᾿β σεῖρη ἰνὰ8 Ὀθ6ῃ 
ἀεβουῖθοα αἰγοαάν, νγγθ πιπδὲ θσρ δῖ {ἢ γε.Β6 ἃ8 [Ὁ]]ονγγ8 : Αἵπο Κό- 
λοδοαηι (αἶνον {1 ψΠ Βάτανναὶ οὗ [9 Εἰργρίΐδη8) βέγσθησιμοηθὰ ἀΐσ 
φουφγηπιθηξ (Β86 νγ88 ποῦ βίγοῃρ ΘΠΟΌΡ ἴο γϑϑίϑὲ  ϑγοθοϑηι, οἢ8ρ. 
ΧΙ, 7) ἀπά ταϑ ζίπρ, {0 ἢδ τοαϑ ξογέψ-οη ψθαγϑ οἷά ιυΐόη ἦι δόγαπ 
ἰο τεῖστι, απ ἢ τεϊγηφα δαυδπίθση ψέατ; [6 ποτὰ 70. 18 πβοὰ 
Βογθ, θθοδιαβθ ἰξ 18 ουάθηΐ όσα ἴπ6 ΘὨγοποϊορίοαὶ ἀδΐα, ἐπαὺ μ6 
τοϊσῃθά [ὉΓ 8 βουΐῖθβ οὗ γϑᾶσβ δι [Π9 οοῃααοβὶ οὗ “6 γΆΒβα]θιι ὉΥ͂ 
ϑΒίβῃαῖς, τ βίο ὕΌ0Ε ρ]δοθ ἴῃ [86 ΒΡ Ὰ γϑᾶγ οἵ }ν8 τεῖρτι. την 

ἴπ 1 Κίηρβ ψηγγὴν ἴῃ πιδηγ ΜΒ. 86 νγογὰ ἰβ᾽ ροϊπιίθα {ππ8 ἴῃ [δ]5 

Ρᾶϑβαρθ αἰδο. ΤῈ6 οοτηροβίίθ ὅ]ιθυα 18 βουιθιϊ πη68 ἱπγοἀ πορά ἴῃ 
{818 ΤΆΠΠΘΥ ΔΓ ἡ» ἰὸ τᾶ 6 10 8111} πλογα ονϊἀθπί ἐΠαὲ [Π6 βὅμιονα 
ἀοβδ8 ποῦ οἷοβθ [Π6 8υ1140]186δ. γΡλίολ, σολουαῖ, λαα οἤοδοη ; οἴ. ομαρ. 
νἱ. 5, 6, ἀπά 20. Νααπιαΐ ἐΐ6 ΑΑπιπιοηῖ688, 866 οΒμδρ. χ. 1.---. 
14. Ιπ τῃς Βοοῖ οὗ Κίηρβ ἐπ Ἰυαάρτηοπί ἤθγθ ργοποιποθά 18 ὁχ- 
ἰοπάρα ἰο {μ6 οοπάᾳοί οὗ “υἀα]", {πδΐ 18, οὗ {116 ᾿πῃ8Ὀ απίβ οὗ [86 

ϑουΓΠοστι Κίπράοπι ; ΠΟΓΘ ἰΐ 18 τοβισϊοίθα ἴο [πὲ οὗ {π6 Κίησ, Οπ 
[π6 οοπάπος οὗ {Π|ὸ ρθορ]β [Π6 ᾿ιἰϑέοτίαῃ μδὰ Δἰγθδάυ μδά οσσαβίομ 
ἴο βρθᾶῖκ δὲ οἰαρ. χὶ. 17, χίϊ, 12, μ6 μδὰ α͵8ο σίνθη βαοὶ δῃ 
δοοουηΐ οὗ ΒοΙΠοῦοδαι ἴῃ 186 ΟΠ δρίοσ ὉΠᾺάοΣ στον βίοη, νυν. 6 δηὰ 12, 
[μαι [86 σϑῃθια] ἀππουποθιηθηΐ “ ἦθ ἀἰά ουἱ ἢ που] Ἀρρϑαν βοπιο- 
τ Βαΐ βέγδηρθ ἱἢ 10 σγογ6 ποῖ πηοα! ῆθα ἀπά τοπάθγοά τ οσο ἰθῇπι8 
ὈΥ ἔπ ἔαγίμοῦ οἰαιδο “305 ἤ6 ἀϊά ποὲ αϊτϑοὶ λιὶδ ᾿θαγὲ ἥγηνΐψ ἰο 
86εἷ: «7ολουα]," (εἶιαρ. χῖχ. 8, χχχ. 19; Εγὰ νἱϊ. 10). 
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ν. 15, 16. Οὐποϊωδίον; οἴ, 1 Κίπρβ χὶν. 39, 80.---Υ͂. 16. 
Απᾶ ἐΐα τισανϑ 90} Πολοδοαπι ἀπά «εγοδοαπι τοϑνὸ φυοτν ἄαν, ἴ.6.) 
ἸΔΟῪ φοπεϊππβὰ ἀυγίηρσ [86 τ Ἐ0]6 οὗ ΘΟ βοαπι᾿β γεῖρῃι ; οἴ, οἰδρ. 
χὶ. 4.-- 16. Αδίλαλ, 566 ομαρ. χί. 22. 

“9, (ἜΑΡ. ΧΙΠπ. 

ΑΒΙΖΑΗ. 

Νν, 1 δῃά 2 ἃ. (ὲ 1 Κίπρϑβ χνυ. 1, 2) Μϊολαϊαῦ ἀαιρλίθν ο7 
Γ Ὁ ΟἸδεαῖ ; ἴῃ ομδρΡ. χὶ. 20---22 δηά 1 Κίηρβ χν. 3, 10,18, 
0νῖ8 τοῖον 18 6816 Μαβοδῃ {116 ἀδαρβίον οὐ Αρβαίοιῃ. Οαδρατὶ 
(οη Μίςβα τῃ6 Μογαβϑεμῖ:6) οοποϊαθβ ἐπαὲ 886 ἢδά ἔνγο πΒΠΊΘΒ ; 
1πᾶῖ [Π6 οπβ, Μϑδοδῇ, νγὰβ ρίνθη ἢδὺ ὈΥ ΠΥ τοῖο δ μον δἰτία, 
πὰ ὑμπαῦ 888 τϑοεϊνθά ἐμ οἵδ 8. ἃ πιᾶτκ οὗ Πα ἈαΒθαπ 8 
ἴανους πῆθη 886 βϑοϑῖὰθ 4ιθθη-τιοίμοσ. Βαὶ ποιμίηρ οὔ εἰνῖβ 
Κι 15 βαϊά δὲ ομαρ. χί. 30 864.) ὑγίιεσθ ἐμ οτθ γγχϑ8 ἃ βίη ορροσ- ᾿ 
ΤΜΙΓΥ ῸΣ Βρθακίηρ οὗἩ ΔΠΥ βιομβ ομδηρθ οὗ παπιθ, δῃἀ δἰ μου}, 
88 Οαερατίὶ ΒΆγ8, 6 Βπὰ {88 πᾶπιθ Μίοβαΐδἢ ἴπ [μ6. ρβββᾶρσθ μ6- 
ἔογϑ ὯΒ ἴῃ συ οὶ βῃ8 18 ἢγβί ταθπίϊοπθα ἃ8 4υθθη- ποῖ μοι, γϑὲ ἱπ 
188 Ρᾶγα 116] Ῥδ58Δ 66 οὗ [Π6 Βοοῖκ οἵ Κῖπρβ [π6 πᾶπὶὸ Μδδοβϑὴ 
ὉΘΟῸΓΒ ᾿τπιβὲ 88 ΟΠ ΘΥΘΙῪ ΟἶμΟΙ οοοδβίοῃ.. [ἢ {πὸ ϑορέμασίπὲ ἀπά 
ϑυνίαο [μ πᾶὴθ Μδδοδὶ 18 ρίνθῃ ἴθ χθ α]80, δῃὰ ᾿ξ (μ6 Ῥγμίσαίο μὰβ 
ΜΙομαῖα 411 ἐπαξ οαπ θ6 ἱπίδσσθα ἤομι {μῖ8 18, [πὲ δὲ ἃ οοπιρᾶ- 
ΤΑΌΥΘΙΥ ΘΑΥΥ πηθ [πΠ6 πβαῖιθ Μίομαῖα μβαὰ Ὀθθῃ βυλϑβεςαξοα [ον 
“Μααραΐ, ᾿πτοσρἣι Δῃ Ἔστοῦ οὗ [8 ρθη. [{ 18 βασίμον ἰο 6 ορβογγβά 
μαι 1[ῃ6 τροῖμον οὗ ΑΡί)α]ι 18 δῖ τνναγβ ἀθβου θα ἃ8 ἃ ἀδιρμίον οὗ 
ΑΌΒβαίομι, ἀπά ἐπαὶ {8 18 [ἢ 9 ΟὨ]Υ ραββᾶρθ ἵπ ψΒΙΟΙ 816 18 βαϊα 
ἴο αν θθϑη ἃ ἀδυρμίον οὗ ὕΓ16] οὗ ΟἸρθαμ. ὍΘ ὕπο δοοουῃίβ 
τῖσῃς θ6 σϑοοποὶ]θα ὈΥ δβδαμαΐηρ μα [Π9 ἀαυρ ίον οὗ ΑἸ βίου 
ὙΥᾺΒ τηϑττϊοα ἰο {Πτῖο], ἀη ἃ ἐπα Μδδοδὴ (π6 ταοῦλμιοσ οὐ ΑὈ 174} νσαβ 
τοῖν ἀδιρβίον, ἀπὰ ταῖρῃς ᾿μοσϑέοσθ θ6 οα]!] θὰ ἃ ἀδυρ ον οὗ ΑΡ- 
Βα ἴοπ), Ὑγβοβ6 ρτδη-ἀδυριίοῦ βῃι6 δοίυ ΠΥ νγα8. Ἦ ΒΘ, ΠΟΥΤΘΥΟΙ, 

Ὑ6 ΠΟΠΒΙ 46. ἴπᾶῦ {πΠ6 τῖΐα οὗ Αἰ) ἀπά τιοῖθον οὗ Αϑὰ νγὰβ 830 
παηοα Ναδοδι (1 Κίηρβ χυ. 18; 2 ΟΒ. χν. 16), δῃὰ βαγίμον 

[Παὲ ἴῃ 1 Κίηρβ χν. 10 1818 Μδβδοβδῆ 18 αἶβο βαϊὰ ἰο βανθ βθϑῃ [}6 
ἀδαρηίον οὗ Αθβαίοιη, νυ ἰδὲ ἴμοσθ ἀγθ ὯῸ Β0ς ἢ} βίδίθιθη!β ἰῃ {86 
ΟἸιγοηΐοϊοβ, ἴβογο ἴ8 πὸ πηργοθα ιν ἱπ {1 οοπ]θοίαχο {δαὶ 
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Μδδοαῖ, {86 τηοίμοῦ οὗ Αθίὐαϊι, {16 ἀδυρίιίον οἵ ΑΡβαίομν, [88 
Β6οῃ σοπἔιδοα νῦῖι Μαδοδῖ {Π6 πλοῖον οὗ Α88, [π6 ἀδαρῇθεν οἵ 
το] οὗ Οἴθθαὶ, δὰ ἐμαὶ ἴπ ἐμ ραββαρα Ὀϑίογθ ἃ8 [86 τηοῦμοῦ 
οἵ Αβϑὰ δὰ8 Ὀθθῃ ϑυδει(πἰοά ὈΥ τηϊβίαϊο (Ὁ. π6 τηοῖμοῦ οὗ 

ΑΡΠ4}.} [ΙΕ 18 ροββίθ]9 ἐμαῦ ἐμ6 ὕτίοὶ τηθηοπθά ΠασΘ πᾶν μᾶγΘ 
Βδθῃ [88 1μανἱϊθ βροΐζϑῃ οὗ ἰπ [16 }]βίογυ οὗ θανιὰ (1 ΟἾν. χν. 
δ, 11), θὰδ {818 ἴδ ἐπηρτοῦαῦ]6 οα οὨγοποϊορίςαὶ στοῦπα8. Υ7Πο- 
{ποι 186 Οἰθθαῖι ποτ παιηαὶ νγὰ8 [μ6 νγ6}}-κπόνγῃ ΟἸΓΥ πὶ [δ6 
ἐτῖδο οἵ Βεη͵απιη (ΟἸΡ δῖ Βοηϊδαιπ οὐ ΟἿ θοδίδ 540}) οὐ Εἱ- 
θ6 δὰ ἴῃ [86 ῥχονίποο οὗ Φπάδ8 (7ο8]ι. χν. δὅ7, ταοβὺ {Κοὶγ (86 
Παρ οἵ Φεῦδ οη ἃ οοηΐςαὶ Β1}} το {π6 βουϊξινγοβὶ οὗ Βϑίμ!θμιθαι, 

οδίηπδβοη ᾿ϊ. 580, 698) οαῃπποὶ 6 ἀοίογιιϊπθά. 
Υ. 2}.---20. Ῥγαν δοίισθοη Α ῥαλ απὰ “ζογούοαπι, ΤῊα ΒοοΚ οἵ 

Κίηρβ οοῃίαϊπβ ἢ0 δοοουηΐ οὗ {{|18 γγαῦ, ὑγῃ ]οἢ 18 ΤΊΘΥΘΪῪ τ δά ἴο 
ἴῃ [86 ἔδνν σγου 8 “ ἐλθρδ τσαϑ δἐγὶ 6 δοίισθοη Α δα, απὰ υγοδοαπι" 
(1 Κίηρϑβ χν. 6, 7).---Υ. 8. 4πά Αὐϊαῖ ορθοηθά ἐδ τσαν, 1 ἸΚΊτιρϑ 
Χχ. 14.--- γί απ ἀγηῖν, ἤόγοθ8 οὕ τσαν, ζοι ιπάγοα ἐπομδωπά 
ψοιηφ πιθπὶ; ἴΣΤῚᾺ ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ 7αδὲ {μ]8 οΘοπποοίίοῃ ἴπ Ομ Δρ. χῖν. 8, 
[80 παμιθεν Βοΐηρ ρἰαοοὰ αἴοσγαγάβ ἰῃ ἀρροβίἐΐοῃ. ἰσ» 7 ΩΣ 
οδαρ. χνὶϊ, 16 564. ἴῃ (86 8ᾶπιθ 8686 88 Στ Ὁ ὙὙγΔ.----Υῦ. 4. 
ΑΒΡὴ) 4} ϑμοδιιρθα ὁπ. Μοιπὶ Ζοιμαγαίτη ; θη Β6 βίοοά ἃ ἰο 

ΒρΘαΚ ῃ6 ΣΌ86 ἊΡ ὕ7γοπι ὥροπ (νὉ) 186. 1}, ὙΠ9 ῥσθρ. αἰ ἰβ 

δϑδβοοίαξθα ψἱεμ ἐμ6 ἰαπιρά οὗ ἱπάϊτϑος βυδογαϊπαίϊοι, ἐμουρἢ ἰπ ἃ 
βοιηθνμαί 1688 ἀθροπάθην ροβιεἷοπ. Μουῃὶ Ζεπιαναΐηι 18 ΟὨΪΥ 
ταϑί ἢ μόγα ; (86 οἷζγ οὗ (πμαὲ πᾶπιθ, νοὶ 18 τηθη ϊοποα ἴῃ 
Ψοβἢ χυῖ!. 22. 88 βιζυιθά πρὸ Βοίμιοὶ, δῃὰ νγαὰϑ ὑμϑγθίοσγε. ριῸ- 
ὈΔὈ]Υ ἃ 11{|6 ἴο ἔμιθ βου! οὐἉ [818 οἰ ΕΥ̓ οα [86 ποσίμογῃ ἔγοπείοσ οὗ 
86. Κίπράοπι οὗ ΑΒ), τγᾶϑ τηοβϑὲ ΠΠΚοΙγ 4 ἔοσιβθά οἱέγ μα} 
προη ἐπ τηουηΐαϊη γϑέοστθα ἴο μθῖθ. ΤῺ ορἱπίοῃ (μὲ Ζαοπιαγαίπι 
"88 σοπηθοῖθα Μῖ Ολογδοέ οἷ ϑοηῖγα ̓ῃ (μ9 γ8]]16 0 οὗ (86 «“᾿ογάδῃ 
(υ. αι Ὁ. 204) 8 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ανουγοὰ ὈΥ [818 ρβββᾶσθ. Α8 
ΑΒ πονν βροκο ἔτομη Μουῃὶ Ζοιμαγαίπ), βο (14 «οὔμαπι {16 

, ΤῸ ἰ8 αἰβίοα!ς ὑο 860 νὮῪ {86 πογὰ “" τοοίβοσ "" ΤΑΥ͂ ποί βἰδηᾷ ἴον 
Βτδηδιλοίμον ἰπ 1 ΚΙ, χν. 10 88 ν}6}1 88 86 πογὰ “ ἀδυρβίοσ"" ἴοσ 
δταπα-ἀδρ ον πὶ {818 ραββαρθ, ψΏΟΒ Βογίμθδα δάπιϊ8 ἸΏΔῪ Ὁ 8 
Βυοίοπε οχρίαπαίῖοθ. Τὴ6 βαια Μϑδβοδὴ που]Ἱᾶ ἰμθη 6 ἱπέοπαοά 
ἐβτουρβουί, ψοὸ ψουἹὰ δὸ ἀδυρηίον οὗἩ Ὁτίοὶ, ἀδαρμίον (--- »ταπά- 
ἀδυρ!ίου) οἵ ΑΡρβδίομι, τηοίμον οὔ Αια, δπὰ τωοίμον (--- ρτδπά- 
πιοίϊιον) οὗ 488. 80 ΚΚοϊϊ.---- ΤΊ. 

: 2 
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800 οὔ ΟἿ ἄδθοῃ ὈΥΠΊΘΥΥ βρϑαὰῖκ οι Μουηῖὶ ΟοΥ Ζίτη ἴο {μ6 'πμὰ: 
δἰξδηῖβ οὐἁἨ ϑἰοϊιθιη, “πὰρ. ἰχ. 7.--͵ἾΝ. ὅ. 16 1ὲ ποῖ ἐο γοιι ἰο ἔποιυ; 
ὅ.6. ταῦβὲ 10 ποῖ θ6 Κπονπ ἴἰο γου ἢ ΤῊΘ ἱπῆπ εἶν ψ ἢ ἰαπιοά ἴπ 
τιῖβ σου θχίοη 18. ὁΠ6 οὗἩ [π6 ρου  ΑΥ 165 οὗὨ οὰΓ Ὠἰδίοτγίδη (οἶ, 1 
ΟἸιν. χἱ. 4). ΑἹ οουσπαπὲ 0} ϑαῖξ ; ἴ[μ686 νοῦ 8 ἃγο δἀάϑά (1π {π6 
ἀοσαδεαῖνθ) ἰο σίγα σγθαῖοσ ργθοϊ βίοη. [0 ἐΠ9 Θη ΓΘ βθηύθηο6 : αδ ὦ 
8δαΐξ οοσοηιαπέ, ΟΥὨ αὐἴον ἐδ πιαππθν ο α 8αἴξ οουσπαπὲ (Ν τη. χυΠὶ!. 
9). Τὰ ἴον. ᾿ἰ. 19, γὸ ἢπα ἃ γϑίδγθποθ ἰὸ {16 βα]ῖ οὔ [Π6 οουθ- 
πᾶπὶ, ὙΒΙΟΝ μδὰ ἴο δῸ βρυῖπκὶοά ἀροη 411 {Π6 ταθαὶ-οϑογίπρβ 
(οθοσί»β οἵ οοσῃ ; δοοογαΐπρ ἰο ΕὐΖοϊς. χἹ τ, 24 10 τὰ βρυϊηΚ] οα 
ὍΡΟΝ {16 δῃΐπι] β8ου ῆς68 4180), 80 [πδ΄ ΘΥΟΥΥ Οοτῖ Πρ γγὰ8 τηδ66, 
858. 1Ὁ 6 Γ6, ἃ φονθηδης-Οἴουίηρ ΕΥ̓͂ πιθδπβ οὔ [ἢ 5410. ΤῊ5 νγὰϑ8 ϑϑὺ- 
ΤΔΙΏΪΥ πὶ δοοογάδηοθ ὙΠ δὴ δποίθης οαβίοτῃ, δοοογάϊπηρ το νἰ ἢ 
[86 5611 ἄυγβὶ ποῖ ὃ6 οπιτείοα ἔγοτη {86 σονθηβηῦ- δαβίβ, {Π6 8α]Ὁ 
1186} Ῥοΐῃρ τοραγάθα 88 ἃ Βυτηῦ 0] οἵ {Π|0 ρογρϑίθιν δπὰ ᾿παδβίγαο- 
ΠΌΠΙΕν οὗὨ [Π6 σονθηδηΐ ; Βοποθ 186 88] -σοναπδηΐ νγὰ8 8 ἤγαν 

φονοηδηΐῦ, ΜΒ οἢ Δα ὈΘθη Θοποϊ 64 ἴῃ ἃ ρΘΟυ]  ΑΥΪΥ ΒΟ] πη τηδη-" 
Π6Γ.---Ὗ, 6, ΤῊδ βογυαηπὲ ὁ} ϑοίοπιοη ; 1 Κίηρβ χὶ. 11.--ἴἶἦ. 7. 
Τὴ6 Πγθξ οἷαῦβθ ο8}18 ἴο τηϊπὰ 1 Κίπρβ χὶ. 34. “Ἅ Ολίϊάγθη οὗ 
Βοϊϊαϊ ; [818 ΘΧρτοββίοη ἀοθθ ποῦ ὁσοαΣ ΔΏΥΠΘΙΘ 686 ἴῃ (ἢ 9 
ΟἸτοηΐο168; 8686 Ε Κίηῃρβ χχί, 10--18.---ΠβΒοθοδπα τγα8 ξΟΓῚΥ-- 
σΠ6 γϑασβ οἱὰ θη μ6 Ὀθρδη ἴο σαῖρῃι (ομδρ. χἰϊ. 18) ἀπὰ τπογθ- 
ἴογθ Ὑμθη τ Βηα Ηἷπι γϑίογγοα ἴο Π6 ΓΘ 88 ἃ θΟῪ (οὗ 1 ΟἾιγ. χχῖχ. 
1) ἀπᾶ οἵ ἰθηᾶογ Βοαγί, ἐ,6.) πιοάοϑὲ δῃὰ σχϑυσίηρ, [ἢ18 τησβὲ ονΐ- 
ἀρεῖ μ6 ἱπίοπάθά ἴο τὰκ ἴμ6 οοπάποϊ οἵ “6χοθοᾶπι ἀρρϑαῦ ἐμ 6 
τλοσα μαξοῖα! τ μθη οοπίγαθίοά τ 6 οἰγοιπηβίδποοβ οὐ (Π 8 
γου μ 1] Κίηρ, [Ὁ πιυδβὲ 4180 Ρ6 θόογῃηθ ἴῃ τωϊπά, ἐμαὶ πὶ 2 ΟἿ τ: 
χ. 8 Ἐμοῦοδπι 185 ἀθβουῖθοα 88 πιαη θϑιϊηρ 411 1π6 τϑβῃη 688 ον 
γουίῃ. πα ἀϊά ποὶ 8λιοιυ ᾿ὐπιθοῖ ἤρηι ; οἵ, ομαρ. χἰ!. 18.---Υ͂, 8. 
Απὰ ποῖυ ψ6 ϑρδαξ (μη) ἐο δῆοιν ψοιιγϑοῖυθ8 δἰγοὴφ δεΐονθ ἐδιδ 
λίηράοηι ὁ υοδιουαῖ, ἐϊνοιρῖ, ἐῖθ παπᾶ. οὗ ἐλθ 8οπς 9. Ῥαυΐϊά (γ 
"ΕΧρθοξ ἴο οοπίθῃα βαοοοββίι}}γ ἀραϊπδὲ {μ6 Κίηρδοπι, νυ οὶ 6 πο- 
γ ἢ Εἰ τ5861} 18 σονθτηΐηρ {πτουρα ἐπ ἀθϑοθηάδηίβ οὔ Πϑανϊὰ ; δπά᾽ 
ἰπάθθα) ψ6 αγὸ α φρθαὲ πιριζέἐιι46, απ τοὐτἦ, ψοι; αν ἰΐι6 φοϊάθη: 
δαἴυθ8 (ΟΒΔΡ. χὶ. 15), θὰξ [Πᾶἴ σἂπ ἀο γοὰ πὸ μοοά, [ὉΓ «ἰϑμόνδὰ 
8 οἢ. ΟἿΓ 546, ποῦ οῃὶ γοῦγβ (νυν. 10), ἔοσ γϑ μᾶγϑ οἤδβπαθά Ηΐπι 885. 
γ8 γοῦ ΒΟ ν688 τηαϑί Δἀπιῖι.----Ὑ, 9, Πατὸ ν6 ποὲ δαηϊδλοα ἐδ ρυἱοδέδ 
οΓ «εδουαῖ, ἄο. (οἶναρ. χὶ. 14), απᾶ πιαάεέ γον γγίοϑίδ ἰἴξθ {}ι6 
παίίοηδ ο΄ ἐδ ἰαπιά8, ΤᾺ Ο86 Ῥ ἰθϑίβ Ἄγ “ποῖ ΒΟῺΒ οὔ 1ωογὶ (1 ἸΚΊηρϑ- 
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χίϊ, 81, δηά ραγε σα] ατν χιϊ!. 88), πιδϊκίπσ ἃ ργίϑϑὶ, [ῸΥ βχϑιηρίβ, 
οἵ ὀυδγῳ οη6 τοῖο σαπιθ [0» δοπβοογαίΐίοη (γγν μον [πιαν [Π67 πρὶ 
81 μὲβ μβαπᾷ, Εχ. χχν, 41, χχῖχ. 9, 9. (μαὲ [δ τηΐραι γϑοοῖγθ 
ΔΌΣ ἴο ροτίοσπα [ἢ 6 ἀυΕ168 Οὔ Π6 ρτῖθβι᾿β οῆςο, οἴ πὰρ. χΥ]!. δ) 
ψ ἢ ἃ ψοιησ διιϊοοῖ απ 8εύδη γαμιδῦ Αὐςοογάϊηρ ἴο ΕἸΣ, χχῖχο σΐιοπ 
ἃ ὈΓοβὺ γγὰ8 Θοηβθοζαίθα, ἃ γοὰπρ ὈΌ]]ΟΟΙς νγα8 βδοσβοθά 88 δῃ 
ΘΣρί δίοσυ οδυϊῃηρ, ἃ ΓΆμι 88 ἃ Ῥυγη - οἰ υ!ρ, δηα ΔΠΟΙΠΟΥ 88 ἃ Γαπιὶ 
οὗ οοπβρογαίϊΐοῃ. ΤῊΐβ παά ἐο Ὀ6 ἀοπ6 0. βουθὴ ἄδυβ, ἀπά [θποθ 

ΒΘΥΘΏ ΓΆΠῚ8 ἼΘΙΘ ΓΟασΪγοά, [ΓῸ 8 δνυϊάθηΐ, ὑμογϑίογθ, ἐμαὶ [6 
ΒΔΟΥ 668 ργϑβουϊ θα γ {Π6 1δνγ 816 τοίδυσθά ἰοὸ ἰπ {818 ρβββᾶσβ, 
Ἐπουρ ἘΠΟΥ ΔΓ6 ποῦ ΤᾺ] ἀθϑοσρθά. Βαϊ [Π680 ΒΔοι 668 4]0π0 
ὍΘ, ποὲ Βυβῆοϊοηξ [0 σοηβεϊξθ ΔΠῪ ΟΠ6 ἃ ῥεῖϑβί οὔ ϑβόονυδὶ, ἀπά 
Βδ6ποθ 7} Θγοθοδπιβ ᾿γοβίβ ὙΓΘΥΘ ΣΊΘΓΘΙΥ ὈΥΙοΘβίβ οὗ δῇ ἱπηΑΡΊ ΠΑΤΥ 
ἀοὶεγ (τ, ἃ ποη-  ἰοϊιίρι), ἴ.0.). ΔΒ. Φϑβονδὴ νγϑβ τβα]]γ ἘΠοίπι, 
Ῥτίθδίβ σῇο σου ἁ τρᾶκο μῸ ρῥγϑίθηβίοπ ἴο Ὀ6 ῥγίβϑβίβ οἵ “)ϑμόναμ. 
--. 10. Α4πὰ ἐλ Ζιουϊίοδ αν ἴπ ἐδ: 6 8θγυΐδθ; ἱ.6.) ἸΘῪ ραγίοσμι 
16 βοσυΐοθ ἰπ δοοογάδῃηοθ ψἹεμ [Π6 ἰᾶνγ, ἴῸΓ ἴδ οὰπ 6 ἀ0]γ ροῦ- 
ζογτλθα ὈΥ͂ τηϑιηθογ8 οὗἉ [π6. ἐγῖθο οὔ [μον] 4]0η6.---. 11, ὙΠ το. 
ΓΘ ἴῃ ροβδβθββίοῃ οὐ ἐΐθ ὑγουβιὴρ Ῥγοβου θὰ ὈΥ ἰμ6 ἰδ ΤῊ 
νοράβ ποτ ὩΥΔΌ -ΓΥῊΔΡ ΟΠ ΘΡάβ. ΑΓΘ ὙΘΤῪ ἸΟΟΒΟΙΥ σοππηθοίοα: 

- πη ἐδ δισθθὲ δηνοίζηρ ὑπιδθιι86 απ ἐ}6 8δῃοισδνθαά, δ. (ΟΧῖδξ ἀτιοῦρ 
1.5). ΟἿΪΥ οπϑ ρ᾽]άθα (88]6 18 τηθῃτοηθά μοτ ; οὗ, 1 ΟἿγ. σχχυ. 
16, 2 ΟἸγ. ν. 19.--Φὄ ] 76 ολαγφο ο7} σθλουαῖ ; Τ,ον. νἱ}]. 8ὅ.---ΥΥἂ. 12. 
“πὰ δολοία, ιοἱεἶ, ιι8 ἐλ ανὸ αἱ ἐδι6 ἔδα( (85 ΟΠ ΔταρίοΠ5 δηἀ Ἰοδάδγε, 
ποῦ {π6 ἔνγο οαῖνββ (Υ. 8) θα) ἐΐ6. αοα ( ϑοναῖ) ἀπά ἀϊβ ρνὐθδίδ, 
(δπὰ θοϑι4ο (8 γγθ ἴᾶνθ 180) ἐΐδ δοιπαϊΐησ ἐγωπιροίδ, ἐλαξ ἐδδν 
πιαν δοιπά αφαϊηϑὲ ψοιι, (Ὀαῦ {μον βοπηάϊπρ' 18 [Π6 Βατο ρἰβάρο οἵ 

Ὑ]ΟΦΟΣΥ͂ Οἢ ΟἿ 546, Νπι. χ. 9 πὰ χχχὶ. 6, ἔμοσγοίογο) ψ6 Ζογαοῖ- 
{1086, (88 ἀἸΒΕ1 συ βηθα ἴτόχὰ {ἢ 6 τηθῃ οὗ πάδἢ, ν. 14 544.) ἠὲ 
ποὶ αραϊηϑὲ ]ελουαῖ, ζον γό υοἱϊί ποὲ δισοοοά, οἷ. οἴαρ. χχὶν. 20.--- 
γν. 18---117. ΑΒ 176 ἔσυρ ν ἀποὺ [16 τιοβῦ ἀπ ἈΥοΌγ 016 οἰγοῦτη- 
ϑίδ 68, Ὀοΐηρ᾽ αἰίδοκοά θοῦ Ὀθίοσθ ἀπά Ὀθῃϊηάᾶ, Ραΐ γαῖ 18 οὔ- 
ἰαϊηρα [Π6 πηοϑῦ ΘΟΠΊ]θὲ8 νἱοίουυ, [Ὁ Ηΐ8 ὙΥΑΥΓΊΟΥΒ οὐἱθα ἴο «6 }ο-. 
νυνδὴ, δπὰ [πο ῥγίθδίβ θ]θυν ὑπο} ἰγαμῃροίϑ.---Ὑ. 18. ὡδγοδοαπι 
σαιιϑρα ἐΐι6 ἐροορβ αρροϊηπίρά. ον απὶ απιδιιδῖ; ἐο οοπιθ τομπα ἐο ἐεὶν 
γϑαν; απ {7.6 τοϑὲ ὁ} {λιοῖν' ἐγοορδ (ον ϊάθπαν 16 Ὀγ « Θγόβοϑτα δἰπι- 
861) γογπιϑδά ἐπ ὕγοπὲ οὗ ὕυάαλ, ἀπά ἐΐοδ6 ιυὴο ξογηιοθά ἐι6 απιδιμὶι. 
ἐῃ ἐδιοὺν τθαν.----, 14. ΑΒ βοοῃ 88 ἢθ γγ88 δἰΐδοκοά, μάζα ργοραγεά, 
ἴο πιθϑὲ ἐπθ ΘῃΘΠΊΥ, δπά {ποθὴ ἢγθὶ γ88 ἰ(. ἀἰβοογοσϑά {μὲ {86 
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αἰδοῖ μδα Ῥθθη ταδάθ οα. ἔγνο 8ἰ468.---Ὗ,, 1δ. Ἵφυγ) ; ἰπ {Π6 οοη- 
προδοπ ἴῃ νοὶ (μΐ8 τορὰ ὀσσγΒ ΒΓ ἰδ σαπ ΒΑΡΎ ἀθποῖθ (86 
ϑῃοιΐ οὔ [Π6 Ὑγαυσῖοσβ. ΤῊΘ ΓΘέΘσΘηΟΘ ἴο Υ. 12 18 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΠΒΡΙ σΌΟΠ8, 
ἀπ τνϑ τασϑὲ ἐμογοίοσθ σοπάον {ΠῸ ραββαρθ : ἐδδ πιδη οΥ ὐμααῖι καά 
(6 νὰσ ἰγαμαροί8) δϑοπάδα, πἰοι γοτο Ὀονσῃ ΒΥ [86 ῥεῖθϑίβ δὲ 
ἐπεῖν θα, ἀπά ἴῃ σοῃμβθαῦθποο οὗ [18 “ ὕολουαΐ ἀΐηιδος δηιοίθ 

]εγαοῖ᾽ (οἷ. οάρ. χῖν. 11 ; Φαάρ. χχ. 88).---Ἶ. 17. Απά Αδύ)αϊ, 
απ ἢ ὲβ ροορῖο δἶδισ ἀπιοπφ δόηι α σγόαὲ δἰαισλίον; Νατα. χὶ. 88 :; 
ΖοϑΆ. σ. 20.--ῖν. 18---20. Οοπβοαιθποοβ οἵ Α 176 ̓ 5 νἹοί οΥΥ..---- 
Ὑ. 18. ΜῈ) 18. ἂπ Δη  Ποδὶ8 ἴ0 “ ἐΐ6 8οη8 οὔ ὕμάαῖ, δοσαπιθ 
ϑέγοη 6) πὰ {πουοίοτθ πηθαπβ “’ ἐλόν τσ6᾽6 Ἀμηιδίοα, δοσαπιθ τσϑαΐ᾽ 
(ἀἰβουθηθν δσρυθϑβοά ἴῃ οἰρ. χὶϊ. θ).---. 19. Τὴὸ οἰγ οὗ 
 βμδπαῖι (ϑορέμαρίπξ ᾽Ἴεσυνά) ΟΠ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ [[ἰ8 ραβδασθ, ἰξ 18 
ῬΓΟΡΆΡΙΥ {π6 βᾶπι8 8ἃ8 Ισάνας, οδορἦιι8 Απίϊαᾳ. 14. 1ὅ. 12; τ 
ἅτ πΏΔ40]6 ἰο ἀἰβοουου [Π6 Θχϑοῖ βἰ[θ οἡ σβὶοὶ 1 ϑίοοά. δρλγοη, 
(Κεοίμ0, βορίυαρίπι ἀπ Ν᾽ α]ραίθ) τνθ βιιου] ἃ πθοθββα τ! Υ οοπηθοῖ 
ψἢ Μουπὺ ἘΡΒσοη οἡ [86 βοιί-υγϑϑύθγτι Ὀοσά ον οὔ [Π6 ἐγῖρ6 οὗ 
Βοη]απιΐπ (Φο81. χν. 9): θὰξ {6 ἸΚογὶ μαβ Ερῆγαΐη, δινὰ ἐμῖ8 
ΒΡΟΙΠ Πρ ταῖμοσ ροϊηίβ ἰο ᾿Εφραίμ (“οϑ'ι. χὶ. 54), ἃ οἰἐγ πίοι 
88 βἰζ[δίθα, Δοοογαϊηρ' (0 Φοθορθυϑ (Β. ]. 4. 9. 9), ἰπ [π6 πεῖρῃ- 
Ῥουτποοά οὗ Βείμεὶ. ὙΠῸ ἔδγθθ οἱϊθβ παιηθά μθγῦθ τὴ ἘΠ ῖῦ 
ΒΟ Παΐηνσ ἀἰβέγϊοίβ ἀ14 ποί σοπίϊητπιο ἰοηρ ἴῃ {Π6 ροβϑβϑβϑίοῃ οὗ 
186 Εἰπρ οὗ [80 βουίμοσῃ Κἰηράοτη. ΤΉΘΥ 816 Ἀρρδγβηεὶ ποίϊορά 
ἀραΐτι ἴῃ ΟΠΔρ. χΥ. 8 88 1π6 οἰζίο8 ψιοθ 86 πὰ ἰάθη ΠΌΙΩ. 
Μουπὶ ΕΡδγαΐμπ ; ναὶ Βδδβμα, [86 [εϊηρ' οὔ Π9 ποσίμογη Κίῃράοιῃ, 
᾿ι8Δ4 τϑοοπαυοζθα (Π6 ΘΕ ΟΡ ἷπ το 1Π6868 ἔπ γ66 οἰ [168 βίοοά, 
88 Ὑ76 ΤΩΔῪ ἰηΐον ἔτοτα [π6 ἔλεος {πᾶὶ ἢ6 τηδαθ δὴ αἰΐθιηρὶ ἰὸ ΤΟΤΕ 
Βαΐηδὶ, ἢ οι νυ 8 ΟὨΪΥ ἀρουὺΐ ἔνθ π}1168 αἀἰβέαπε ἔγοτι “ ογαβα θην 
( Κίηρβιχυ. 17).---τ. 20. “ Κοοουθν δίγθησί, ;" 8661 ΟἾνγ. χχῖχ. 
14. Απὰ “ελουαΐ δηιοίε ἀΐπι ( Θγο οι) ἀπά ἢ6 ἀἰοά; ἀο ἔΠ680 
ΜΟΓΒ ΤΟΙῈΓ [0 ἃ βΒυδάθῃ ἀθδί!, ὑγΓ Βοπιθ ρθου υ]ν ραἰη αι] ἀἴβαϑ8θ 
(οἴ ομαρ. χχί. 18) ; οὐ ἀοβϑβ [ἢ υγοσὰ ἽΣΤΏῚ Τ604] [86 στοαὶ δνϑηΐ 
Τϑοογ 64 ἴῃ ν. 15, “ απὦ οἷ δηιοίς «]ογοῦοαηι 3" ΤῊΘ αἰτοῦ 18 
116 πιοῦθ παίαγαὶ σοποϊ ϑίοηθ. «Γθγοροδηὶ ἀἰὰ ποῖ ἀΐθ ἔου ἔνο 
γΘΆΓΒ δἴζοσ [π6 ἀθδίῃ οὗ ΑῬ1788. : | 

Ὑ. 21. εἰιαρ. χὶν. 1. Αδύ)αῪδ ιτοΐσθ8 απᾶ ολίϊάγεση. Ηδδ ἀφαίδι. 
-Υ͂. 21. οὗ οΒδρ. χἱϊ, 18. 1 νγγὰβ Ὡοΐ 'π ΘΟηβθαθθῃ06 οὗ Ηΐβ μ6- 
σομληρ ΒίγΟΩρ οπ [ἶβ {πτῸπ6 ἐμαὶ 86 ἰοοὶς [π6 ὙΙνΟΒ, [Ὁ 116 
ΟἿΪΥ τοϊσηθά ἴῃγθο γθαγβ, δηα τησϑὲ ἐπουθίογθ πιοϑὲ Π ΚΟΥ Πιᾶνθ- 
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δὰ μὲ σταδίου παι θοῦ οὗ μ18 νγίνϑϑθ θδΐοσθ μ6 θθοδιλα Κίηρ ; ΌῪ 
186 υαῦ, οοπϑόῃ. ἴῃ Δ ῸΡῊ [Π6 δοσουπΐ οἵ [16 νγῖνοβ δῃά οἰ] άτθῃ 
͵8 ΟὨΪΥ͂ οοππθοοίθά ααϊία ἰοοβοὶν τ ἢ ἐμ6 ῥγ νου νγογά3.--- ΟΠΔρ. 
χῖν. 1 (οἵ, ομαρ. χῖ. 16). Ζθωυγίισ 448α᾽8 νεῖστι ἐἶ6 ἰαπὰ Παά τοϑὶ 
ἐθπ γθανϑ, ἃ τϑιηδυΐς ΠΟΙ 18 πὸ ἀουδὲ τηδάθ ἤοῦα βϑοϑιβο {818 

τοϑὲ νγᾶ8 [86 γ680]} οὗ {Π|6 στοαῦ νἱοίογῃ οὗ Αθἱδἢι οὐδοῦ «Γ΄ ὁγόδοᾶπι; 
Ἐῃ6 ρογοα οὔ τοϑὺ νγὰ8 βρθῃῦ ΟΥ̓ Αβ8 (δοοοχαϊπρ' ἐο οΒδρ. χὶν. ὅ) 
ἴῃ θυ] ἀϊπρ ἐογέσθββοϑ ἴῃ πάῃ (οἷ, οδαρ. χν. 19). 

8. ΟΠΑΡ. χιν.---ΟΗᾺΑΡ. ΧΥ͂Ι. 

ΑΒΑ. 

ΟΒρ. χίν. 2---ὅ (1---4). 4α, α ρίοια ἐπ, τοπιουθ8 ἐἦι6 ξογεῖσῃ 
αἴίαν8 απᾶ ὁπαθαυοιγδ ἰο γοοὲ οι ἰἀοϊαύγῳ. Τῃ ὑ8μ6 Ὠἰβίοσυ οἵ Α88 
ἰπ [86 ἢτβὲ ΒΟΟΚ οὗ Κῖηρβ (Ἔμᾶρ. συ.) [86 110 ἀπὰ 121} γϑῦβββ 
ςοΥΡοϑροπά ἰο {π6860 0: νθγ868, ὀχοθϑρύ [μα] γϑὺν ἀἸ σθηΐ οχργθὰν 
Β[0Π8 816 δι ρ]ογοϑαὰ ἰο ἀθβοῦῖθο ἐπ 14ο͵8, ψ ΟΝ Αβ8 σοσηουθά.--: 
Υ.1 (2). Οοπῖραγθ {16 βεπίθηοθ οἡ Κιηρ ΗΘ Ζοκίδῃ, παρ. χχχὶ. 20. 
--Οἶν. 2 (8). 1 νεπιουθά . . . ἐδὸ λῖσὴ ρίασθδ ; ἴῃ οΒδρ. χν. 
11, ἀμα 1 ΚΊηρβ χνυ. 14, οὰ {86 οέμον μβδηά, ἰξ 18 βαϊ4 ἐπὶ ἐσ λέ 
»ίαοοδ ισθγ6 ποΐ ἑαζέη αὐσαψ. Ιπὶ [0 Β818 ὙᾺΥ ἀο νψὸ ἢπα ἴΐ βαϊὰ 
οὗ Φομοβμαρμαὶ (2 ΟἸγ. χυἱ] 6) ἐμὰῦ ᾿ιὸ σϑιπονθᾶ ὨΙρΡὮ ρ]δοββ, 
ἩΒΟΓΘαΒ ἴῃ οἰ άρ. Χχ. 88, ἃ Θοπιρ]αἰην 8 αἰλογοα ἐπ αῇ ἴπ ἷβ ἀαγβ 
186 Πρ! ῥ[δ6688 γγϑῦθ ποῖ [ακθῃ ἅγαυ. ΤΉ 686 ΔρρΑΓΘΏΥ σοπέρα- 
αἰϊοίοῦυ βιύθῃιθηίβ πιαδὲ τϑίεσ ἰο ἔνγο αἰ δυθηῦ Κι πα5 οὐ ΕΙρΡ᾿ ῥίδοθβ, 
8.8 6 ΤΊΔῪ σαίμοῦ τοπ ἐπ 6 οοπίοχί, ΤᾺΘ ΒΙρἢ Ὀ]Δο68 ψνμΐοἷι μα 
Ὀδθη βοὲ αραῦΐ [Ὁ 1 ο]δίτουβ ὑγουβμῖρ (ΠΟΥ͂ τοιιονθά, ᾿ὰΐ πο 
ψ ἰσἢ ποθ οοπέθογαίθβα ἴἰο ἐῃ8 ψουβαῖρ οὗ “6ιόνδῃ, 6.9. [88 
Βαιηδὰ ἰπ Βείδο!, πθοτθ Ψοιούδῃ τγᾶ8 ὙΟυβΕΙρρϑά “τπιπάογ [86 
ἰηᾶρθ οὗ δῇ ΟΧχ, γγϑῦβ 811}} ἰαΐ βίαηάϊησ, «4ϑἠδγέπι; ὈΟΙΏραΓΘ 
Τλοηΐιδ οα 1 Κὶπρϑ χῖν. 28, σγχῇο ἢὰϑ βου, 88 1 [Π1ΠῈ ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ, 
{πᾶῦ ΑΒ]ιοτα Ὀυἱ πη ]Υ ἀοποίθα ΔΗΥ. ἰηᾶρθ 8θὲ ἀρ ἔοσ ἐπ ρυτροβο 
οὗ ἸΔοἸαίτουβ νγουβηΐρ, δπΠ ἃ νγὰ8 δου στ 8 ΔΡρ] 6 τλογθ ρανίϊου- 
Ἰαυγ ἰο 1π6 ἰαᾶρσο οὗ Αβίαγιϑ Υ͂. ὃ (4). οἷ. ὁμαρ. συ. 12.. ΥΓ. 
4 (δ). ὈΟΩΓῚ; [116 ἰγλασθ8 οὐ [μ6 ρ}}1γ8, οἷ αἴθ ἀθβο 6 ἱπ 
2 ΟἸν. σχχχίν. 4, ἃ5 δίδῃάϊῃρ ρομ ἴπ6 αἰΐασ οὗ Β8δ8]. Ἅἀημὰ ἰδ 
ἀἰηράοτν τὐαϑ φιυλθὲ δοίονθ ᾿ΐπι; (ῃἷ8 ἀοο8. ποῖ τηθαῇ {πδὲ ἜΠ|61Ὸ 
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ὙΘΓΘ ΠῸ Ὑγ8 8 δ 41} ἀυγίηρ Ὦ18 τεῖρῃ, Βαϊ ἐμαῦ 6116 βουίμογῃ Κίπρ- 
ἄοπι μα ρϑᾶοθ ἤθη [6 γγᾶβ Κίηρ, τπουρῃ 1 ὉΕῚ Βανθ βθϑῃ ὑαΐ 
ἴον ἃ βμοτὲ {πὰ (οἷ, οἰαρ. χἱϊ!, 28). 

γν. ὅ---Ἴ (6--- 8). Μεανν ἀοἤδησοδ ; ἴῃ 1 ἹΚΊηρβ χν. 28 [Πϑγθ 
δ 80 ἃ γϑίδύθῃο ἰοὸ ἤογίγθββθβθ, ψ οι πόσα θα} Ὁ Αϑἃ. 
--ῇΙ͂ΦΉ δ. (6). 116 ϑυυῖϊέ :- Κζογέγοβδθ8; οἴδρ. χὶ. ὅ 8.ᾳ4ᾳ. νη 
ἐδο8δ6 ψόαγδ; ἴῃ8 ἴθι γϑᾶγβ οὗ γαοϑὲ πιθηϊοπϑαά ἴῃ οδαρ. Χίϊ,, 
28, Τὰ 15 ουϊάθηΐ ἔτοπα [Π6 οοηπθοίίοῃ δηὰ [Π6 οοΌγδβα οὔ {π| παῦ- 
ταῖν ὑμαῦ {Π6 ἤχβι ἴθῃ γϑᾶγβ οὗἩ ΗΪ8 γϑῖρῃῃ δ ἱπίβπαϑά.---. 6 

(7). ΖΤῆοβο οἱὲοβ ἱδόνε; σαὶ οἰδίθβ γθ ἅτ ποὺ (014, Ῥαΐ {86 
᾿ἠβέουίδη Ὑγὰ8 Θυ ἀΘ ΠΕ ἐμ Κίηρ οὗὨ οἴου οἰτ68 θ6βι468 θρδλ 
8η4 ΜΊβραϊ, νοι ἀγ ἀθβουῖθοα ἴῃ οἰ αρ. χυΐ. 6. 88 πανίηρ θθθῃ 
ον ῆρα θγ ΑἊ84. γε υυἱϊὲ δυιϊϊά α τυαϊΐ νοι αδουὲ; [88 γουῦ 
ΔῸΣ ΘΟΠΥΘΥΒ {Π|6 σϑηθσαὶ ηἠοίϊοη οὗὨ Ὀυϊ]άϊηρ ἀπ τηβκίηρ τϑϑαν 
ΜΙΝ τοίθγθμοθ ἕο [89 ΤΠ] ονίπρ' οὐδ] θοῖβ, ἐοιυόν8, ἄοονϑ, απᾶ δοϊίϑ. 
ΤᾺΣ Ἰαπια ἐδ 8111 θέον τιϑ; γγὸ δἂτι τῆουβ ἔγβϑὶυ ἴῃ ἴξ, ἀπά δα} 
ἰουίγθββθβ δῇ ρ]θαβιγθ,. ὉΓΑΘΟΝ αὐ ἃ ἔαΐαγα ἐἴπι6, 16 [16 ἴο8. βῃου]ὰ 
ἴηναάθ {π6 δου ΠΙΓΥ ἃπα Καρ ροββθββίοῃ, νγθ ββοι]ὰ μ6 ργθνϑηΐθά 
ἴοι ἀοϊῃρσ᾽ [ι18.---ϑόὸ ἐΐον δυΐέ απὰ διιδοθοαθα ; ΘΟΥΥΘΟΙΥ τθη- 
Δογοά Ὀγ {με γυσαίο, πυζϑμηιφυιθ ἔτι Θαϑένμθηο ἐπιρθαϊπιδηΐιιηι 
}μὶϊ..--Ἱ, 1. ΤῈ βοῃβ οἵ Ψυάδῃ 4180 οᾶπιθ ἰο θυ ψΠἢ ϑλϊοϊά 
απὰ ἴαγοα, {Ππᾶὶ 18 ἃ5 ἈΘΑΥΥ ἀυτηθά (1 ΟἸν, χίϊ. 24), σα ῖβὲ Βθη- 
᾿διιίῃ ἔαρ πα ἰβῃθα ἀγοιθτβ, οὗ, 1 ΟἸγ, νἱϊϊ. 40, Φασδι ἀπά Βοπ]α- 
τηΐη οομέτθαξοα ὅ80,000 πιθη ; δοοογάϊπρ' ἴο οἰἸᾶρ. ΧΙ, ὃ ΑΒ δΒ 
Ἰεὰ 400,000 πιοπ ἱπίο ἐπ 8614, 

γν. 8---14 Θ--ἰὅ). Τῆς Οιυδβθλία Ζογαοῖ, ἱπυαάο8 “ιιάαῇ, εὐἰϊῇ 
α ἴαγφε αγηὶν απὰ ἰ6 ἀογοαίοά.---Ὑ. δ (9). Τα, ἀτθ οογίαϊηϊν 
ΜΔΙΤ ἢ 64 ἴῃ οοτηΐηρ [0 {Π6 Θοποϊαβίοῃ {Ππ|ῶὺ [μ6 ΟὐΒ}116 Ζογαοῇ 
Μ'ὰ5 [Π8 88Π16 ΡΘΥΒ0η 88 Οβουμομ, ψ᾽Π0 [Ο]]ονγα ἢ 5μαῖ (ϑθβοη- 
618) ἴπ {Π6 11π6 οὗ Ἐξρσγρείδη Κίπρϑβ, δῃᾶ νγγὰβ [16 βθοοῃά Κίηρ οὗ 
[86 ὑυγοπ γ-Βθοοηα ἀγηαβέίγ. Οπ {116 τΌγΑ] ἃγπι8 οὗ Εσγρί Πθ ἴ5 
64||64 Οϑονκῆοη, ἃ βδτὴθ ψ ΠΟ τοιηϊπ 8. 8 αὖ ὁπο οἵ Ζογδοῇ. 
Οπ 8 γϑββοῃ ἔογ [ἷβ βαΐῃρ' “1164 {16 Ουβμῖθ, ἀπὰ ποῖ {88 Κίηρ 
οἵ Εργρί, 566 Τοηΐμδ οα 1 Κὶηρβ χν. 28. Μαγεϑλαῖι ; ογ6 οἵ [86 
οἰθ8. ψηϊο Βοποροᾶῃ ον βθα (ομᾶρ. χὶ. 8).---Ὗ. 10. ΤΊ]Θ 
θα.|6 τνὰβ Τοαρι ἴῃ {π6 γα] οὐ Ζθρμαίμπαῃ ψ]ιΐίομ οσίθπ 8 
ἴο Μαγθβῆδῆ. Τῇιδ νϑ]]ϑῪ οὗ Ζερμδίμδῃ τηυϑὲ ποῖ θ6 οοη- 
ἰουπάοὰ “τ Ζορμαίῃ πηθηθοποὰ ἴῃ Φαάσ. 1. 17, βίποβ {ῃ9 
ϑοοοιηξ σοῃίαἰποα 1) {1656 Ψ 6 ΓΒ88 οἰθαυΥ ΒῃοΥβ {πδὺ 16 νγᾶ8. βἰτι- 

ΥΟΙ,.ὄ 11. ᾿ς 2.4 
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αὐἰθὰ βοπιθυ θγ9 1ῃ ἴΠ6 ποὶρῃ ουγμοοά οὗἮ Μαγοβῃδῇ,, ἀπά δοοογάϊηρ 
το Βοβίπδβοη, 1ϊ. 698, (6 Ἰαίίον οἷν τγᾶβ δροὰῦδ ἃ Βοπιδπ τ} 
δπᾶ 848-48} ἴο {Π͵ βοπίμ οἵ Ε]Θαςοτορο 8. Μγθβδῇ νγαβ ἴῃ [6 
νἱαίπ οἵ 1 υἀδῃ (9 οβἢ. χν. 44). 76 πυυσδὶ ποῖ ἱπιαρίπο ἐμδὺ ἐῖ8 
οχίθηβῖνα βοῦς -υγοβίοστι ρα νγα8 οΔ]]οἃ ἐλό υαϊίον ο7 Ζερλαίλαΐ, 
Τὸ) ἴῃ οἴ ν Ὀ]δοοδ ἰδ 18 ο]οάὰ προσττ! οἱ [8 ΘΟΠΙΓΑΓΥ Ὑ6 ΠΙΔΥ͂ 

οοποῖαἀθ {πὲ [μ6 βοθῆθ οὐ ἐμ6 διε] νγᾶϑ ἃ γ 4116 γ, Ὑγ πο ΟρθπΒ 
1ηἴο {Π18 ρ]αἶη, ῥγοῦαὈ]Υ ἐπ ἔπ ὀρθὴ νι ]ου οὗ συ ἴοι ΠΟ ίπβοι 
ΒΡΘΔΚΒ (1]. 618).----Ῥ 7. 10 (11). Τλόνα ἐδ ποη δεδίαθ ἰΐέ6 ἰο μοΐ 
δείιυόθη, ἐδ πυϊσλίν απὰ ἐδ ρῬουυονἶδδδ ; ὦ.6. πο οἴαὺ ἐῃδη ἰδοῦ 
σδῃ ΠΘΙΡ 'π ἢ πΠπΘα0Α8] σομ οί, τηθαπῖῃρ οὐὗὁὨἨ Θουγθ6 ρσῖνθ Β6ὶρ ἰο 
186 θαοσ βἰ4θ. 7. Βοίοσο 86 ἔγβε πογά, (ον σι οι ἴῃ οἵμον 
Ἰηβίδῃοθϑ νγ πὰ Ὁ" 4.9. 6΄6ῃ. ἱ. 18) Ὀϑίοσθ [Π6 βϑοοῃά, 88 ἴῃ 

(6. ἱ. 6 δεέυυδοι ἐναΐον «πᾶ δείινεοη τυαΐον. ΤῊΘ Ραῖσαίε 
Ταηἄοιβ ἐμ6 ραββαρθ ἐπὰ8: οηιῖπθ, ἤθη δὲ αρια (6 εἱἷϊα ἀϊ6- 
ἑαπέϊα μΐγιιην ἴα ραιιοὶδ αὐ ογῖδ ἀπ ἴα ρϊωνίδιυιδ; ἴῃ 115 {1π6 
ἐγϑηβαίουβ σγοσθ ρυϊάοὰ ὃΥ 1 ὅδπι. χῖν. θ. ΤΏ θαυ θῖν οσχροβὶ- 
ἴοτΒ (6.9. Παπιδαςΐ,) δάοριὶ [818 τϑπάθυίπσ, δηἃ ΒΌΡΡΙΥ "ἜΣ 
Βαΐοσθ Ἴνῳ ἴτοτα [ῃ6 ρββϑαρθὸ τοίθιτοά ἰο; οὗ 1 Μδος. [1]. 18. 
1. ἰᾷν παπιθ ιυὸ λαυὸ ζαἴϊοη, προ, ἐδ πιιιζέλέυιαο ; ἃ. 5ἰ ταῦ] ν ρ88- 
ΒΡῈ ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ΟΠδρ. Χχ, 12 οὗ 1 Κίπρβ σχ. 18, 28.-. 1] 
(12). 8. Ψελουαΐ 5πιοΐθ, ὅτε. ; οἴ. οῃαρ. ΧΙ. 18.---, 12 (18). 
“4 ζν α ἰο αόναν ; Ποιυϊαπά ἰουπά ἴῃ {π6 ὕ δάγ αογαγ, αδουὶ 
εἰρθῦ τα 1]68 ἴο [86 βου! -οαδὲ οἵ ααζα, Κιγροῦ-]-Οογασ, συ ῃ]οὶ 
βίδῃβ πὸ ἀουθέ ου ἐπ 5' 6 οὔ ἔπ ἀπείη! όταν, ΣΤ ΓΗ γνὺ 
εἰ} ἰλεν λα ποίησ αἴίυα; οἵ. ΕϊΖτα ἰκ. 8, 3, 14. ΕῸΣ τὴ 
ν ἤπα {{| ΟἸΘΑΤΟΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ γηστιν 2 ΟἸιγ. χχχνὶ. 16. 86- 

ον ἢΐδ σαπὺρ ; [86 δγτὰ οἵ Αϑὰ 18 οδ]]ϑᾶ ἃ σὶρ οὗ “ϑβονδβ, 
Ὀθοῦσβα αοά μἰπη86}} σοπάἀπιοίοά [ ἰο υἱοίουγ. ΕἸΑΥ]ΘΣ ΘΧροβί οΥβ 
ἐἈποϊθα {μαὲ [Π6 τϑίθσθῃοθ νγὰβ ἴο ἃ ἨΘΑΥΘΗΪΥ σϑιηρ, ἃ Βοβί οἵ 
ΔΏΡ6]8, δοςογάϊηρ ἰο θη. χχχίϊ. 2. 864.---Ψ, 18 (14). ὙΠι6 οἰεο9 
τουπα ἀροὺΐ ΟΟΓΆΡ 6ΓΘ ῬΙΌΡΑΟΪΥ δὲ ἐμαὶ ὑϊηθ ἴῃ 1Π|6 ροββοβϑίοπ 
οὔ τμ6 ῬΒΠβπ68, θο Π84 ὙΟΥῪ ἢ ΚΟΙγ 7οἰποά τι [89 Ομ 
Ζεγδοῖι ἴῃ αἰξδοκίηρ Αβαᾶ. Σὸν ἐλ ἀγοαᾶ οΥ Ψολοναΐ, λαὰ ζαϊϊοη 
φρο ἑΐόηι ; νἱβ. ἀρου [86 ἱπμδθ ἰδ η 8 οἱ ἘΠ οἰἐ168 (ΒΡ. χυὶϊ. 10, 
20, 39). ΣΙ ΓΙᾺ πιμοῇ ϑροῖϊ (Ωρ. χχυ. 18) ; [μ6 πογὰ δίζζαλ 
ΟΘΘΌΓΒ ΟΠ66 ἴῃ ΕἸ ΖΘΚίοΙ (χχῖχ. 19), οὔ μιϑυνεῖϑα νγθ ΟὨ]Υ ταϑϑῦ στ 1ὶ 
π {π6 ΟἸγοηΐς]οβ, Εἰγα, ΝΘ μθπιίδη, Τϑηϊοὶ, δηᾶ ΕἸΒΕΠ6Υ.---Υ. 14 
(15). Απὰ ἐλεν αἶδο δηιοίο (ἢι,6 ἰθηδ ὁ ἐδ οαξίΐ6; ῬγΟΡΔΌΪΥ {ΠΟΥ 
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Θοηααοτϑα [Π| ποπιδὰ {Ὑ1068 πὶ ἐπ 6 πεῖρα ρουτ!οοά οἵ αογαν ἀπά 
ἴῃ [86 ἀδβοῦξ ἴο ἐπε βου οὐ αογαγ, ἀπά ἰοοῖς {Ποῖγ οδη6}8 ἀπά 
ΒΏ66Ρ 88 ὈΣΘΥ. 

ΟΒ8ρ. χν. 1--1δ, 48α γοϊϊοιυδ ἐδ ἑπι)ωμοίδονιδ ὁ} (16 ρνορλεὲ 
Αχζανίαΐ, δόη Οὐἀθα ἰο τγοοὲ οι ἰἀοζαίγψν, απα βργυε “ελοναΐ, 
αἴοπα. 75 α δβοϊθηιη αϑδεπιδῖν ἴῃ {λ6 ἐλὶγα πιοηίῆ οΥ ἰδι6 ἢγίοοπς 
ψόαν Οὗ “44εα᾽8 τείση αἷΐ σ“ιααΐ απὰ Βεηλαπιῖη, απα δίγαησογ8 
ὕνοην οὐλϑὺ 1βγαοϊιε δῆ ἐγὶδεδ, ριοασοα ἐποηιδοῖνεδ ἰο αἄλιόγ ζαϊίἢ.- 
)ιϊίν ἰο “ελουαῖ.---Ὑ. 1. Οἡ “442αγίαἢ δε, Οαδα 806 ν. 8.---. 2. 
ὙΠ6 Ῥγορμδὲ εὐϑηΐ ἐο πιθϑὲ Α8ᾶ, 88 ἢθ ν8β γαϊαγπὶηρ ἤτοι [}9 
ΑΓ; ἽΝ ΜΝ ΘΟΟΌΣΒ ἩΠῈῊ [π6 βᾶπ|θ βἰρηϊβοδίίοπ ἱπ ΟΠ Δ. 
ΧΧΥΙΙ. 9 ; (οἢ, 1 ΟἸγ. χῖν. 8). Ου {Π6 ἰδ8ὲ οἴαιβθ οὔ [πθ γϑῦβα 
5686 ΟΒδρ. χχῖν. 20.---ἶν. 8---ὅ, ἘΑΥ ΠΟ σοπιτηθηίδίουβ ἀἰθρυίοά 
ὙΠ ΘΙΘΥ ἘΠ686 γαῦβθ8 γθίθγγθα ἴο ραϑὲ {ϊπη68, οὐ ἕο {8 σοπάϊ οι οὔ 
[86 πουξηθιη Κίησάοπη πβθη ἴπΠ6 τψογάβ γ ΓΘ Βροΐθῃ, Οὗ ἴο ἃ 
ξαΐαγο ρασῖοα (πϑηλθ}γ, ἀατίηρ' [Π6 6χ1]8 οὗ {6 Ιβγβαϑ 68), δηὰ 
τ μου 1Π6 ἴθγη 18γαθὶ νγὰβ δρρ θά ἴο ἐπ ἱπμαδιϊαηΐβ οὐ [86 
ποσίθογη Κίησάοπι, ἴο [π086 οὗὨ [Π6 δουΐβογῃ Κίηράοιηι, οὐ ἰο ἐμ6 

[βγαθ [68 πηίνθυβα! γ ἢ Αραΐπ, 16 1Π6 τϑἤδγθησθ 'β ἴο ραϑβὲ Ε{1Π|68,. 
[86 αποβέϊοπ ατῖβθβ σαὶ ρατεϊοαϊαν ρουϊοά μαά [ἢ ργόρἈοί ἴῃ νἱθυνῇ 
(Οοιηραζθ οἡ {18 βυθ)θοῖ ὐαηιρ. Ῥινίησα 46 ϑγπαρ. γοίθγο ρ. ὅδ 
-847). Ἑτοιη ν. 4 10 18 ουἱάθηΐ {πᾶὲ {86 ργορῇῃϑέ 8 βρϑαϊκίῃρ οὗ 
βοιβϑίἰησ, τ μοι Πα θ6θη σοπβγυπιθά ΒΥ ἐδ Εἰϑίογυ οἵ 18γδ6] ; 
δῃα ἴῃ ν. ὃ 8664. 1ξ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 8{}] τηο 6 Δρραγθηΐ, ἔμαῦ μ6 χϑίδιβ (ὸ 
{ἰπ|θ8 ροῃθ Ὁγ. ΤΠ ἴδοι {μὲ Οοα ΟἾΪΥ Βιιβῖογβ Ὠΐτηβθ}} ἰο θ6 
ἴοαπα Ὀγ ἃ ἔα μξα] παίΐοη μδὰ ἴγθθη ἰθασηθᾶ Ὁ θσρϑγίθποθ, ποῖ 
Ὀγ [88 βουίδμογη Κίπράοηι οὐ ἐπ πογίπογη Κίηράομι αἴοηθ, βὰΐ ὈῪ 
[Π0 ψΠΟΙ]6 οἱὗἩ Ιδγδθ], ἀπὰ θβρθοίδ!ν ἴῃ (86 ἐπι οὗ [π6 ᾿πᾶροδβ. 

Ῥαγεοα αν Θχργθββίομβ ἴῃ νυν. 4, ὅ, δῃά 6 τοιηϊπα τ8 ἀἰΓΘΟΥΪΥ οὗ 19 
ἀοβου ρείοῃΒ οὗ ἔῃ δἰαΐθ οὐ 1βγ86] ἀυσίηρ {μ6 ρογίοα οὔ {π6 7 πᾶροϑ8, 
δῃα ἔτοτη {8686 Ὑ76 ΤΩΔῪ ᾿πΐοῦ ἐπαὶ (Παὺ 8 [Π6 ροχίοά γοίυτθά ἴὸ 
μεθ. ΑἹ ἐπ βαῆιθ ἐϊπιθ ἔβοῦ ἴ8 πὸ ἀουδὲ (μαὲ [π6 ραββθαρθ 
Ὀοίοσθ τ8 οοπίαΐπβ ἃ ρΌΠΟΓΑΙ ἀϑβουϊρεϊοι οὗ ἔμ τοϊαἰίΐοη οὐ αοά 
ἴο ἴβγαθὶ, [η6 ἐγα τι οὗ νυ ]σ 18. Θβί]Π]Βῃ6 4 ποῦ τηογ ]Υ ΒΥ [6 
Ἰήδίονυ οὗ ἐπ υᾶρθ8, θα ὈΥ [Π6 σγο]6 οὐ ἐδ μιἰβίογυ οὗ 15γϑε], 
80 (ἌΡ ἃ5 ΟἿΓ Πἰβίοσίδη σου ἰχαοο ἰδ; ἴον 1( 18 δου θηΐ, τόσα [88 

δάάνοββ 1861}, ἐπαὐ 6116 ῃἰβίοσίδη τορογίβ ἔμ δά άγβ88 οὔ [Π6 δποίβθηϊ 
ῬΙΌρμοὶ ἴῃ ἢἷβ οὐ ΨΑΥ ἀπὰ ὙΠ ΐ8 ον σογάβ. “πα ΚῸῪ 
πιαὴν ἄανϑ ἰΐ6 παϊϊοη οὗ ]ογαοῖ μα πὸ ἔγιι6 Οὐαὶ ὩΣ ἼΟ 

Α 
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ἐδαοδιίησ ργἱθϑὶ απὰ πὸ ἴα; Σχυ) 5 186 Θχργαββίοῃ αβθά ἴπ [86 

ἰοχί, ποὶ ἔν (ἔ [δλς Ἰαὔίον μα Βδαπ᾿ (τ 8 ἰδττη οιηρίογοά {86 

τιεϑηΐηρ, που] Β6 : 90 ἐλαὲ ἱΐόγό τυαϑ πο ἔγιιο Οἷοα, δ,5., 1 ΟἿ τ. 
χχίὶ. 4, 2 ΟἿ γ. χχ. 28); δϑυθὴ ψίμοαῦ [Π6 τϑρϑαιθαά ι, δέδοτό εὖ 
116 σογὰβ σου ]ὰ δ6 1πι6}} 10 1016, ἀπά παυϑὲ θ6 τεπάθγθα ἴῃ {86 
ἸΔΏΠΘΙ ΔΙΡΘΔΟῪ ἱπαϊοαίθα ; {π6 ζαπιθά ἰ8, ᾿πογοίογθ, ᾿πβουίθα 
ΔΟΟΟΡΪΠρ ἴο ᾿αΐοῦ αϑᾶρβ ἹΠΟΥΘΙΥ [0 σίγα ῥγοπίηθποθ ἴὸ {Π6 
αἰβογοπι ποὺπβ ἡ ἰοῖς ἅτ οοπηθοίθα ἱπηπηθάϊαίοὶυ πῖτι κε, οἵ, 
1 ΟἸιγ. χχῖχ. 6. ὙΠ αβϑαπιρίίοη {1|8. ΔΝ τλθϑηδ τὐἰέβλοιιί ἴῃ 

118 Ῥαββαρθ 18 αὐ ΔΙ ΓΑΙ. Μαην ἄανϑ; {μῖ8 18 Δῃ δοουβᾶ- 
εἶνα οἵἉ εἴπιο, «19. χχχῖ!, 14.- γον τον» οὗ ἿῺΝ ον» [5. χν. 
16, ἀπά ὮΝ ΟΝ 76Γ. χ. 10, σῆογθ ΣΉΝ 18 ἴῃ ἀρροβίεῖοῃ ἴο 
Εἰοδῖηι. 1ὰ ἰβ ἴπ ναῖῃ ἰὸ 866 ]κ [Ὁ δὴν ΟΠ δίϊοπ οὗ {Π6 
ορἱ πίοι ἐπαΐ {Π6 “ἐ ἐδαοσϊέπ ργὴθδὲ᾽ τηθδῃβ ἴῃ 6 πὶρᾺ ῥγίθβι, δπά 
γινϊησα᾽8 ταοῖμοά οὗἁἨ Ἔχραἰπίηρ [88 ψογὰβ ὈΥ δϑβουίίησ {πᾶΐ 
{Π τ νγὰβ πὸ μὶρῇ ργθβὶ θθίνγθοῃ ῬΒΣΠΘμα8 δπὰ ἘΠῚ 18 αἰ ορϑῖμοῦ 
᾿πϑάγη 58: 0]86, [ῸΓ νγθ πᾶν δὴ ὈΠΟΡΌΚΘη βοσΐῖθθ οὐ ΒΙρΡῊ ρῥγίθϑίβ 
παιηθᾶ ἴῃ 1 ΟἾγ. ν. 80 864.;) ἀπά ἰξ ἰ8 ὦ ργἱογὶ Ἰτωργοθαθ] τῃδΐ 
οὖν ιἰβίοτίδη Βπου!ά ᾿Ἰπίθηα ἴο βὰν [πὲ ἤογ' α ἴοη ἐΐπιθ [6 ΓΘ ντὰβ8 
πὸ ΒΙρἢ ῥτῖοβί, ἴῃ ἀϊγθοῦ ορρουβιμοη ἴο {π᾿ νίονγ νυ ἱ ἢ 80 ἀθο ἀθα ]Ὺ 
Ῥγθνδι θα ἴῃ Ἰαΐθ {ϊπηθβ, {παὸ [Π6 βιαροθββίοη οὗ ΠΙΡὮ Ὀγθϑίβ μ8α 
Βδθῃ ἀπθσόκθη, ΤΠ 5βἰπιρ]6 ἀοβίρῃ οὗ {π6 ραββαρθ 18 ἰο ῥἱ ἔα ΓΘ 
ἴῃ στὰπά οὐμ]1π68 [μ6 σϑπογαὶ οοπάϊοπ οὐ 1Π6 ρθορὶς ἀατίπσ [Π6 
Ῥοιοά οὗὨἨ [π6 ἀροβίαϑγ, θη [Π6 τηδ88 οἵ {Ππ6 18.86]1165 μδά 
ταγηθά ἴο 140]8, ραγὶπρ' πὸ αἰξοπίϊοη ἴο ἐδ ᾿πβίγαοιοῃ8 οὗ {1} 
ἴγιιθ “6Ππονδῃ-ρυοδίβ δπὰ δοίϊηρ σἰϊβουῦ τοραγὰ ἴο {π6 ἰδν,. 
ΤῊ νογάβ οὗ [Π6 ργορῇῃοῖ, {πγοίοσθ, ταυϑὲ ὃ6 ἱπέδγργοίθα δοοοσά- 
ἴηρ ἴο {Π6 ΟἴΠΕΓ ἀθβουρι!9η8 οὗ 8 βἰπ}}}ν ΚΙΠα, τοϊδεϊηρσ ἴο {ῃ6 
δθηθγαῖ ςοπαϊείοι οὔ ἢ 6 ρθορ]β, 6.5. ἴῃ βιοἢ ραββαροϑ 88 7 πᾶρ8 ἰΪ. 
11, 1, Τ, «ἢ, Ἰόϑαῦ. ἵν, 37---81.---Υ, 4. 566 Ῥοαΐ, ἱν. 29, 564. 
δαάροβ 1, 1.---. ὅ, Απαᾶ ἴπ ἰΐοδθα υδνν ἐΐηιθ8; 106 ἐἶπιθ5 οὗ 
{Π6 Δροβίαβυ ἀθβουϊθοά ἴῃ ν. 8. ΖΦὸν λΐπι υυὴο υὐϑηΐ οὐὲ απᾶ Κ0᾽ 
λίην υυὐῆο δαηια ἴπ ; 811} ἔγθο δουηπιαη!οδί θη τγὰ8 Ἰηἰογυταρίοά, οἵ, 
δ υαραβ ν. 6 δπά νἱ. 2. Ογεαὲ υϑπαΐϊοντιδ, ΑΥὴοβ 11}. 9 ; ἴῃ Πϑαϊ. 
χχνῖ!, 20 “6 μονδῃ 18 βα] 4 ἴὸ αν βθηΐ οδοπιαΐ 88 ἃ Ῥαῃΐβῃ- 
τηθηξ οἵἨ δροβίαβΥ. ὙὍῃθ Ἀ]Ρα] ΓΜ (ἐδ οοιοιέγθ8 ), 80 
ΡΟ ΌΘΠΕΥ Θρ] ογοα Ὀγ 618 ἢἰβύουϊαπ, σα ΟὨ]Υ τϑίδυ 'π [Π6 ῥγεϑοπηὶ 
ΠοΟΠπθχίοῃ ἴο {Π6 Ομ [1168 οὗἉ 15Γἀ0], ἐ.6. ἰο 1π0 ΔΙ δγθηῦ ρσονῖποθβ 
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οὔ [πὸ ΘΟ ΠΟΡΥ ἱπμ αἰ ἐθα ὈΥ ἐπ6 18. 46]1{08, οἴ. ομᾶρ. χχχίν. 89.--- 
Υ͂. θ. 4πά ἐλόν6 υυόγὲ δεαίθη, ἴῃ Ῥίθ668; {π6 Ῥαδ] οὗἩ ΣΓΞ ΟΠ] 
ΟΟΘΌΒ ἰῃ {Π8 ράβϑαρθα; ἴῃ βοηθ ΜΩ͂Μ. {πμ6 ψογὰ ἰβ ροϊηϊοά 
ἼΠΠ5» Ραξ ἴῃ ΒΥ ἐγ [Π6 σγοαίθϑε πιπηθον δηά {Π6 θ6βί νσθ ἥπά 

[86 Ῥυ8]. Τὸ 18 φαϊθ ἴῃ ΠΑΥΠΠΟΗΥ σὴ ἢ [86 τμϑίοσῖοαὶ παίαγο οὗ 
186. ραββαρθ ἐμαὶ ἔπ σοπίθηιοηβ οὗὨ {Π|6 [53γδθ 1668 διηοηρ' {Ποτὰ- 
βεἶῖνοβ (ἐ.9. ἴῃ ἔμ {ἰπι6 οὔ {π6 «πάρβ8 Ὀοίνγθθη [Π6 Ἰπμδθι αηΐβ οὗ 
ΕἸΠ]εδ4 ἀπὰ ΕΗ σαΐπι, δῃα βϑέύνγβαῃ Βθηαμιῖῃ ἀπά {Π6 τϑϑὲ οὗ ἐπ 
{ἴδ68, πᾶρα8 χίϊ., 4 864. ΧΧ.---Σχὶ,, δηὰ ἴῃ ᾿Δίον {π|ὸ5 θθύνγθθῃ 
186 ὕγγο 15γδϑ 188} Κίπσάομη8) βῃοα!α μ6 ἀθβουϊ θά 88 ἃ ογυβμίηρσ 
οὔ οὔθ ρθορ]β ὈΥ {16 οἴμδὺ (Ἢ). Τὸν Οοα παὰ οοηγοιπαοά 
ἰλότι υἱεῖ, αἰ ὗν ὁ} ορρυθδϑίοηϑ, [8 γϑβα] οὗ νυ μοι μα Ὀθθη 
{πὸ ἀἰββο!αἰΐοη οὗἨ {Π6 58ἰαΐθ δῃᾷὰ οἷν! σᾶῦ, οἴ, 15. ἴχ. 18---20. 

Βιὶ γοι, θ6 δ8ίγοησ, ὅζς.) ἀο ποῖ οϑᾶβα ἴο δάδιογθ ἐΒΡΆΠΥ ἰοὸ 
Ψομοναῖι, ἴου ἃ8 γα ᾶνθ σοπαυθγθα Ζθγδοι δῃ ΗΪἷ8 ἀγπιυ ἐβγουρῃ 
[86 μοῖρ οἵ Φοβονδῇ, 80 ψ1}} δοναῖ μ61Ρ γοαῦ 58}}}; οἡ [Π6 1δδὲ 
οἷαπβθ 886 76Γ. χχχὶ. 16. Υ,, 8. Τῆδδε ιτυογδ απά ἰΐ6 ργορῆοου: 
116 πογάβ8 οὗ {Π6 Ῥγορῇϑὲ τὐϑγ6 [π6 ῥγόρ μου, ἤθηοθ {Π6 τιϑϑηΐϊηνς 
τασϑέ θ6 : ἐλό86 τυογάβ ἀπά (ἴο 186 ἃ τηογ6 Θχργθϑβῖνα θυ) ἐλό 
Ῥηορῆοον. Οαθᾶ ἐπ ργορῆοῖ; [88 ῬΥΟΡΉΘΟΥ τγὰβ ποῖ 46] γογορᾶ 
ὃγ Οἀο4, Ὀαΐ δοοογάϊηρ ἰο ν. 1 ὈῪ Αζαγίαῃῃι βθῃὴ Οἀθά. ΤΠ 
ἀὐβου ΠΥ ργδβθη θα Ὀγ ἐιῖ8 ραβθαρθ οαπποί δ6 βοῖνϑα ὈΥ͂ Αβδια πη; 
{παΐ, ἐΠΓΟΙΡῊ 8Π ΟΥΤΟΥ Οἢ {μ6 ρατὶ οἵ ἃ οοργίβέ, [π6 οτρί πὶ 
πογάβ Οὐδ ὕδῃ Αζαγῖδϊι γα ὑγδηβροβθά ἴι ν. 1, 50 88 ἴο γοδά 
Αζαυδῃ θη Οἀεβά (Μοτοῖβ ῥ. 261), οὗ ΒΥ ἔδ6 βυρροβίίοπ {πᾶὶ 
Οἀθά, {π6 δοίι8] οοπιροβαῦ οὔ {Π6 δά γββ8, Θοτῃπι 58] Πα ἢΐ8 80 
ΑΖατῖδἢῃ ἴο ἀο νον ἃ (ἸΚηοδοῖ ῬΥορβοιβηναβ 1, ρ. 68), ἔογ [86 
γΟγὰ ΠΝ Δ ἴῃ [Ππ6 ἀρβο] αἱθ βίαϊθ τὰ [86 ἀγιῖο]θ, νου] 81}}} 

ανβ ἰο Ὀ6 θχρίἰπβά, δπὰ νγϑ ἂΐβ ποὲ δἱ ΠΡ ΥῚΥ ἰο βὰν, πψιποὰΐ 
ἔἌΣΠΟΣ ΓΘαβοη8, (δὲ 1ξ 18 αβϑά ᾿ϑγ ἴῃ {π6 βθη86 οἵ ἔπ οοηβέγιοἑ 
ΤΌΣ) (6.9. σμδρ. ἰχ. 29). ὙΠ Ῥεϊζσαίε ἀπὰ ϑερίμασίηἑ (Οοά. 

ΑΙοχ.) τραᾷ Οὐἀϑὰ ἴῃ νβϑῖβθ 1 ἰηβίβαά οὔ Αζαγῖϑῃ Ῥθῃ Οἀθά, θαὲ 
{818 σα ἢ ΟὨ]Υ͂ Ὀ6 ΓαρΆΓἀΘἃ ἃ8 81) ΠΒιΘΟΘΒΒ[Ὰ] αἰξοιηρὶ (0 ᾿πηργονθ 
ἃ οΟΥΤαρί ἰαχί, ΤῊ 8018 ΓΟΠΙΘΑΥ 18 ἴο 6Γά86 {6 νγογ 8 “ οὐ Οαφά 
ἐμὲ ργορῆεί," νι ο ἢ ἀγθ ῬΡΟΌΔΟΙΥ {116 το πιδίηβ οὗ ἃ πιαυρίη8] ποΐθ, 
τοβουσίπρ [Π6 ῬτΟΡΘΟΥ ἴο ΑΖατΐδιι βθπ Οἀδβα πιθῃεϊοπθα ἴπ ν. 1, 
Π]6}1 οτθρὺ ἔτοπι [ἢ τηδγρίῃ ἰπίο {μ6 ἰαχί. [π|ιμ6 Αγαῦὶς νογβίοη 
1π6 ννογά8 “ο} Οαἀφά ἰδ6 »υορδεὲ" γθ οτηϊ θά, θὰϊ ννθ οδπποί 

Ἰὰγ του βίγθϑβ ἀροη 818. [76 ἰοοῖς δΘοιταφ6; Αβ8 ἴου ᾿ἰ8 ρατί 
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Θομλρ] 64 τ ἢ {88 ἱπ] αποϊίοπ ἰπ ν. 1 “ δὲ ψ6 δίγοηρ ;" [6 Ηἰ- 
Ῥϑεὶ 8. νυ θη ΠΟΓΘ 88 ἴῃ οἤδρ. χἰ!. 7, ὙΠ ραίαοΐς ἴῃ [86 ἰαβὲ 
40 }140]06. ΒΥ “Ἢ ἐλ οἱϊίο8 υυλὶοἢ λ6 λαά ἱἰαΐξόη ἤγοηι Μοιηὶ 
Ἐρλναΐηι," νὸ ἃτ ἢο ἀουδέ ἴο ἀπάογβίδηά {Πο86 ψϊοἢ μα θθθα 
ἔδκοα ὈΥ Αϑ886᾽ ἐδίμον Αθι]δἢ, οαρ. χ, 19. 176 τοπουυθά (οἶιᾶρ. 
χχίν. 4) ἐλ6 αἰίαν ο “οδπουαῖι, υυοῆ ὧαϑ8 δεΐονο ἰδ6 ρογοῖ οὐ 
«“οδουναΐ, (οἰιαρ. νἱῖϊ. 12), ἐ.6. [ὰ6 Αἰΐαγ οὗ Ῥαγη οβδσίπρ ; 885 ἰδ 15 
ονϊάθης ἔοι ἐπ6 οοπίοχί {πᾶὺ ἐπ σθῆθναὶ οᾶπ ΟὨΪΥ ἀδποίο ἃ 
γεβίογαϊίοη οὗ ἰδ αἴέαν ἰο ἰΐ6 «τογϑΡιὰὲρ οΓ «“ὁπδοναΐ, ντ ταῦβὶ 
Αϑβαταο [Παὺ ἀπά ον [Π6 ργθάθοθϑβϑουβ οὗ Αβ8 ἰὺ μδά βϑϑῃ ἀθῆϊοὰ 
ΒΥ ἰἀο]αίτουβ ργίθδίβι ὡὐἴση στ Καμπιθζ ἰπ [86 αϑὲ 5016, 

ὙΠΟ ἰβ τϑἑαϊηθα ἴῃ ἐπἰ8 ποτά ἴῃ [86 οοπϑέγαοί βίδίθ ; οἵ. 1 Κίηρβ 
νἱ!, 7, 12; ἘχΖοὶκ. χὶ. 7.---Ὁ. 9. Α8 δέγναπσονδ, ἱ.6. 1Βγ8 6168. δ6- 

Ἰοηρίηρσ ἴο οἴμδὺ ἰσῖθθβ, δά βοοκοᾶ δἱ δὴ ϑδυθοῦ ροσῖοα ἱπίο 
119 βοιέμοση Κίηράομι (ΟΠ 8Ρ. χὶ. 10), 8ο ἀϊά {π0Ὺ πον οοπιθ ἱπ 
116 εἶπη6 οὗ 4.88, τ] θα ἘΠ6Ὺ 5ανγ ἐμαΐ ἢ τγ88 ἃ ρίοιιβ Κίῃρ, δπᾶ 
νγὰ 8 ἀοβίσοιβ οἵ γϑϑίοσϊηρ [Π9 ψοσβμὶρ οὗ Φϑβοναῖ, οἵ. ομδρ. Χχχχ. 
11, 18. ΙΕ ἰ5 βιυϊκίηρ ἐπαὲ ἀιποπρ [86 ΒιγδηροΥΒ τηθηθοπϑα {Π6γ6 
ΔΥΘ ΤΠΘΙΊΡΟΙΒ οὔ [6 ἐγῖρ6 οὗ δίτηθοῃ, ἴον ἔμ ἱπμουϊίδῃοθ οἵ ϑ᾽πηθοῃ 
ννᾶ8 ἴῃ [ῃ6 ῥχονίηοθ οὔ Φυάαι, δῃὰ ἴῃ {μ6 μιἰβίοσῖοαὶ ὈοῸΚ8 
ν΄ 18 αἰναγβ ἴακθη [ὉΓ ρσταπίοθα ἐμαὶ {π6 ἐσθ οἵ ἔβίμιθοῃ 
Ῥο]οηρσοά ο ἐδ βοαΐμοση Κίηράοιι. [ΤῈ ἰ8 δου ἀθμεγ οαῦ οἵ {86 
αιοϑίίοη ἰο ἰπῆθσ ἔγτοπι ἐΠ||8 ραββαρθ δῃᾶ [6 5:01} σγογάβ ἱπ 
οἰιαρ. χχχῖν. 6, ἐμαὶ βἰπιθοι νγᾶθ οὔθ οὗἨ [π6 ἔθη {γῦ65 οὗἉ [6 
πογΐμϑσι Κίηράοια. ΤῊ δοοοῦηΐ ρίνϑῃ μ6γ6 τυϊραΐ Ὀ6 Θσχρίαἰποά 
οα [}Π|6 αϑϑυμηρέίομ ἐμαὐ βοιθ οἵ [88 ὅ5᾿τηθοη γθβ, 0 σσο τα ̓ἰνίηρ 
αὖ {πὲ ἔπι6 ουΐ5:46 {Παῖς ονσῃ ῥγουΐποθ, ροβϑί Ὁ] γ πη [86 11π|18 
οὗ 1π8 ποτΐμοστ Κίηράοπι, οατηθ ἊΡ ἴο «Γ 6υτιβαίθιῃ ἰο [86 ρᾶγί ἴῃ 
416 ἔβϑεϊναὶ ᾿πβεϊξαιθα ὈΥ Α84ά. Τλον 71 ἰο ἀΐηι; 866 1 ΟἿ. 
χὶϊ. 19 864.---Ψ. 11. Οἡ ἐλαὲ ἄαν; ἰ.6.ὄ [μ6 ἀδγ ὁπ σ] ἢ [86 
ἔδβεϊν αἹ νγαβ οοθυγαιθα ἴῃ ἐπθ Φηϊγὰ τρόπίῖ οὗ [μ6 Εἰ ρθθμ ἢ γϑαῦ 
οὗ {86 τοῖρῃι οὔ Α8Δά. Τῇ οἴδιβθ, “ ἐΐεψ οβεγθᾶ οΥ ἐλ 8ροὶΐ," 
ΒΙΟΙ 8 αἰίδομθά τι μοαῦ [μ6 οοραϊα, σοηξαίῃ8 ἃ τλοχ6 Θχϑοὺ 
ἀρβηϊίοη οὗ [π9 ἔογθροίπρ βοπίθηςθ ; {88 ρογίβοξ πιαϑὲ ὑμογθίοτθ 

6 τϑηᾶδθγθὰ ΟΥ̓ [8 ργεβοπὲ ρδυίϊοῖρ]8 “' ογογίη ὁ {λ6 δοοίν." 
ὙΠΟΥΘ ΟΙΘ πὸ οὔθ τηθη!οηθα δπλοηρ [Π6 δηΐπηα}5 [ΚΘ 88 
ΡἰαηάοΣ, ομδρ. χὶν. 14.---κν, 12, Απά λον ὀπιον θα ἱπίο ἐΐ6 σουθ- 

παηΐ, ἔμεν Βοιπά ἐπθηηβεῖγθϑθ 'π ἃ Βοίθμλῃ Π]ΒΠ ΘΓ, ἐο 8661, ὅζο.; 
ὁπ. ΡΣ Μὸν []Πονθά Ὀγ {π6 ἱπῆπινο τ ἢ Ἰαπιθα, 866 «[6Γ. 
χχχίν. 10, ἀπὰ Νβββι. χ. 80.--Κὶ. 18. ΤῊ οὐ] ραιίοη ἀϊά ποί βίορ 
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ἴποσθ, ἘΠΟῪ 4180 οϑῃραρθά [πδὲ δυόγῳ οπ0, τὐἦο ιυουϊὰ ποί δοεῖς 
“ελουαΐ ἐΐε Θοὰ οἵ ]οναοῖ, δλουϊά ὃς ρὲ ἰο ἀδαϊἷ, ; 866 [}6 τῆοσϑ 

Ῥγϑοῖϑθ Σῃ)τποίοπβ ἴῃ [ἢ ἰδ 'η Ὠοαΐ. χνὶϊ 2---θ.---. 14, ΤΊΟ 
Ἰοπ τασβῖο, τὶ το ἐῃ6 οοποϊ βίου οὗ {Π6 σονθηδηΐξ τᾶ 
ΔΟσοσαρδ θα, ἰΒ ποξίοθα ὙΟΣῪ ὈΣΙΘΗ͂ ΠΟΥΘ; ΟΟΙΏΡΑΙΘ {Π|0 ΤΟΓΘ 
Ῥγεοῖβο ἀθϑοσιρἝοῃβ ἴῃ ομδρ. χχὶ!. 18 ; Νϑθθιλ. χὶ!. 21.---48.- Ὁ, 
15. ΑΤὲὶ “ιαΐ, [6 πο] 6 οὗἨ [89 βουίδοση Κίηράοαι; {πον γ6- 

)οἱςοα αἱ ἐΐε οαἰΐ, οχν δοσουπέ οὗἁ [18 γοϑη] 8, ον εὐὐέῆ αἷξ ἐλοὶν 
λδανὶ ἐλον λαά δον, δο., απ ἢέ διιβενοα ᾿ἰπιδοῖ ἰο δ. Τοιπα 
Οἢ ἐδόνα, (ν. 3)» δῃὰ αοα ρσανο ἔποπὶ γαϑὲ γομπα αδοιιί. 

γν. 16---18. Σωνίλον ραγυομίανδ γϑϑρθοίϊη 448α᾽8 οοπάμπιοί ἴη 
γοϊέσέοιυιδ τιαϊίογδ; σοταρατο 1 Κίηρβ χν. 18---1ὅ, τ] ἢ ἀρτθοβ 
ΔΙπιοβὲ τγοσά ἔῸΣ σογὰ ὑπ {Π|8 ράβθαρθ. (69 αἷβο {86 ϑοπι- 
τοθηΐατυ οὐ Κίηρπ.---ΤῈ.)---Ὁ. 17. Οὐὲ οὗ Ἰϑγαοῖ; (λιὸ οοη- 
ἰοχῦ βῆονυβ ὑμαῦ ἔμ πουίμουῃ Κίπράομι 18 ποῖ ἰηίθηαθὰ θα. 
Αἴἴον ““»ον» 766 " πὸ Βηάὰ “εὐἱέλ ελουαΐ" ἴῃ 1 Κίηρβ ; {9 
Βρὴ Ῥ]ασθβ [6 ἀἷά ποῖ σϑηῆιονθ, ΠΥ [6 Εἰμπηβοὶῦ τγὰβ δἰΐδομϑὰ 
ἴο αοάἄ, ἀονοίεά ἴο ΐπι, ἐ.6. Β6 ἀἰά ποῖ τουβὴρ 6 μουδῃ ἀροη 
[16 Βὶρἢ ρασθθ, δαὲ ἴῃ [μ6 ἐθιρ]θ δὲ “}ϑγαβαίθθ. Τ ΐβ 18 ποῖ 
δῦ γαυΐδιοθ ὙΠ Οἱ μον [Π6 ἀοοουπέ οοπίαὶποά ἴῃ οἰᾶρ. χνΐ. 7---10 
οὗ Ηἷβ σοπάποί ἑονασάβ [μ6 ρσορμοὶ Ηδηδηὶ δπὰ βοπιθ οὗ {6 
ΡΘΟΡΙΘ, οὐ μιῖβ ϑμανίουν ἀπγίηρ μΪ8 1αδὺ 11 Π688, ομαρ. χυΐ. 12.- - 
Ὑ. 18. Ἧ7ο αγὸ ποί ἰο]14 ψμθτθ ἐμ6 οβοσίηρβ (1 ΟἾγ. χχνὶ. 26), 
ΜΙ οΟἢ Α.88᾽8 ἔδίμον ΑΡἤδι οὐρδὲ ἴο μᾶνγθ Ὀγοιραῦ ἴο {116 ἔθιωρ]θ 
οὗ Ζόμονδ 88 ρατί οὗ ἔπ θΟΟΙῪ δον ἷβ ΒρΙθῃ 1 νυἱοίογυ ΟΥ̓ΘΣ 
Φοσοθοαῖα (οἶαρ. χἰϊὶ, 16---19), μα Βαθὴ Κορὲ 1111 πον, θη 
Αβα Ὀσουρῃὶ ἐῃ θη} πο ἔπ ἐθηρῖίθ. [Ὁ 888 Ῥθθῃ δββυτηϑά ὈΥ͂ 
ΘΑΥΪΘΥ ἜΣροβιίουβ ὑπαὶ ΑΒ) δἢι δα ρ]αοοα ἔπθηὶ διλοηρσ {π6 ΤΐηρΒ 
ἴδαι δα Ὀθοη ἀοάἀϊοαίοα ἰο ἰά4ο]8 ; Ραΐ 1ξ 18. 7ι8ὲ 48 σϑᾶβοῃδθ]θ ἴο 
βαρροβο, παὶῷ μ6 δρρ]ἰϑὰ ἐβϑῖὰ ἰο ἔμα ἱπιργονθιηθηΐ οὐ {86 σογαὶ 
ἴγθδβασυ. ΤῊ οἴδυΐηρβ οὐ 4.88 Εἰπιβ6 1} γγοσθ ρατὶ οὗ (μ6 ρ'απᾶδσ 
οδίαϊποᾶ οα ἔθ οοοδβίομ οὗ ἷβ ὙἱἹοῦουυ οὐ Ζθεδοι (ομαρ. χῖν. 
12). Τλοηπῖνιδ ὙΘΙῪ ΠαΒΕ}Υ ροϊπίθ οἂξ πον {Π|6 βίαξθιῃθηΐβ ἴῃ 1 
Κίῃρβ χυ. 15 “έβογνθ ἰο δοῃῆγμι {16 δοοοιηίβ ρίνθῃ ἴῃ (9 
ΟὨγοῃΐοὶθϑ οὗ ἐδ νἱοίοτίϑϑβ οὔ Αθἤδμ δἀπὰ 4.38, σβ}]8ὲ {868 Ἰαίέον 
δρδῖῃ ἔαγηἶβη68 δ Ἔχ ρ]δηδέϊοῃ οὗ ἔπ|6 ἔοστωθγ. 

Υ. 19---ΟἸ8ρ. χνὶ. 6. Βααϑδῆα λα Κὶπρ οΥ ἰμ6 πονίλοντ κὶπφ- 
ἄοηι ἱπυαάο8 “ιάαῖ. οἵ. 1 ἹΚΙηρβ χν. 10--22, Ὑοῖβθ 19 18 ο]οβαὶυ 
οοῃηθοίοά νει οἶαρ. χνΐ. 1, ἀπὰ τασδὶ {πογϑίοσε Ὀ6 1ἰητογργϑίθα 
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{8 : ἀπά ἐλόνα υὐαϑ πὸ τυαν' (10 Β885}8) ἐἐ 1 {λμ6 ἐπιέγν- Πγαλι 
ψθαν οὗ 4.8α᾽8 γτεῖσῃι ; (πιὰ δοοογάϊηρ' (0 Παρ. χυΐ. 1) δωὲΐ ἐπ ἐλέ 
ἐλὶνἐν-δὶ οἰ ψέαγ, ὅθ. αὶ {ἢϊ8 ἄοο58. ποῖ σϑῦϊον 16 αἰ ΠΟ Ό]ΠΥ 
ἢ σι 8 σαΒοα ὈΥ {Π6 ΘΠ ΟΠΟ]ορίοαὶ βέδίθιηθηΐ ἤθγθ τηδάθ, [ὉΓ, 
δοοογάϊηρ (ο 1 Κίηρβ χν. 88, Βαββῃα δβοθπ δα ἴθ ἴῆσοπθ ἱπ 
16 {π|γὰ γοᾶῦ οὐ Αβ8᾽8 τεῖρῃ, δηὰ ἀϊβὰ δῇ γοϊ σπιῖηρ' ὑνγσθπύν-Ουῦ 
Υθαγβ, 1μαῦ 18, ἴῃ {π6 ἔνγθηῖγ-ϑθυθη ἢ γϑᾶν οὐἩ ἴπ6 τοῖρτι οὔ Α88. 
ἘλΑΥΪΙΟ σοπηιηθπίδίοτβ ἐπουρῃς ὑπαὶ 1Π6 ἔνγο δοσοιηίβ σου] δὰ 
Βαγτλ 864 ΟΥ̓ ἀββαπηΐηρ ἐμαὶ [86 {Πἰγίγ- ἔνθ γϑαῦβ γγογο τθοϊκοηθά 
ἔγομι Π6 τῖβθ οὗ ἐῃ6 βου ῖμοση Κίπράοιι (αηπῶπι 85 τόστιὶ 4866, 
ἢ. 6. Ῥεσπὶ ὕιάας ομὲ 4εα ρναογαΐ, Βατηῦδοἢ ἀπά {Π|6 ϑαυΐίοῦ 

{ΠΘο]ορί 48) ; {πὸ τπἰγιγ-Π ἢ γϑαῦ οὗ [86 Κίπράοιαι οὗ “πἀ8}} 18 
{π6 ΠΠΘομ ἢ γϑᾶν οὗὨ Α88᾽8 τϑῖρῃ, δηα [6 γγὰγ τυ ἢ Βδᾶβμα νου] 
{π8 μανὸ Ὄγοκθη οἱ ἴῃ Αδ8᾽8 βίχίθοῃ ἢ γθαῦ. Βαΐ 11 18 θυ! ἀδπὶ 
ταῦ γα σδηποῖ τοδὶ οομίθηΐθα τ 1} {Π|8 ἀβθαπιρίίοπ, ἔῸγ “ς ἐδ6 
γείσηῃ οὗ Α48α.᾽" 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ πιθητοηθα πῃ {1118 ἀπα {86 10] σνσίηρ 
ν γ86, δῃα {116 δβϑϑθυ!εοη ἐπαῦ ΤΠ6Γ6 τγὰβ ΠΟ νγαν ἴῃ {Π0 ἢγβὲ ἐμπ]γίγ- 
ἔνθ υϑδῦβ οὔ [Π8 δχίβίδποθ οὐ [π6 βουαΐμοτῃ Κίηρσάοπι, σου] βίαπά 
ἴῃ ορβῃ οοῃἐγδάϊοίίοη ἰο ἐἰ6 δοοοπηΐξ οὗ {88 σψγχὰῦ Ῥϑίνγθβεῃ ΑΒ 88 
Δηα ΦΘγοδοδτη, ἴῃ οἢδΡ. ΧΙ. ὙΤΏ6 ΘΠΓΟΠΟΪΟΡῪ πιαϑῦ ἘΠ γθίουθ 
ὈΘ αἱ ἔδυ] ἤθσθ. ΖΤλθηΐιδ αββατηθβ, ἐμαὶ “ἴπ 2 ΟἾγ. σχῖϊ. 28 ἘΠ6 
ἔθη μου ]ὰ 6 αἰξογβά ἱπίο βῖχ, ἃπά ἴῃ {Π]8 ραββαρθ {86 τῃϊτγοῆνα 
πο ἔνα ([Π6 {ΠΙΤΕΥ ΤΠΔῪ Πᾶνα ΑΥβθα ΟΥ̓ τηϊϑίακο ΠΌπι {Π6 ΣηςΓο- 
ἀποιίοη οὗ ὦ --- 80 οαπβοά ὈῪ [π6 ὁγ6 ψαπάδυίπρ ἰο 186 ὑγογὰ 
Το βίοι Π]]ονγβ ἱπιπιρα αἰ δμογνγαγ8) ; ἀῃὰ ἴπ [Π6 
ΒΔ 6 ὙΓΑΥ͂ [Π6 {Πἰγ γ-δὶχ πηαϑὺ δ αἰίογθά Ἰηίο 8βὶχ 'ἴπ οἰρ. χν]. 1, 
80 ὑπαᾶῦ {Π6 86Π80 ΟΥ̓ ΤπΠ6 ραβϑαρθ σοιἹὰ ὃθ: 1} {Π6 βίχίῃ ὙᾺΓ 
Αβ8 Πδά γχϑϑῦ, δηὰ ἴπ Π6 βιχίῃ γϑαῦ [Π6 νγὰγ ὈγΌΚΘ οὐ Βαένγθθῃ 
Βἴπι δηὰ Βδᾶβῇῃβα. [Ἃπ {Π18 οα86 ἔπ 6 ̓πνδβίοπ οὔ Ζεγδοῖ τασιϑὺ ἢανθ 
ἰΔζθῃ ρἷδο δὖ ἃ Βα ββθαιϑηΐ ρουϊοά. ὙΤῊθ ν Πο]6 σγου]ὰ ἐΠ 8 Ὀ6 ἃγ- 
ταηροά ἴῃ ρογίδοι ογάθγ." Βαΐ ποῦ στ πουῦ ἸΏΔΠΥ Δ] ἐογα 08, δηὰ 
{86 βᾶτηθ ΓΒ} ὁδῃ Ὀ6 αἰζαϊ θα ΟΥ̓ ἃ Βῃογίθυ τοδά, [1 γ)1ἷὸ Ἀββι τη 
τπαὺ {Π6 οὐἱρῖπαὶ γϑδαϊηρ οὗ ἔπ6 γϑῦβθ Ὀθίογθ 8 νγὰ8 “186 1διἢ 
γθ8γ οὗ ἐμ τεῖσῃ οὐ Αβ88," {Π18 πυΩΘΙΓ ΤΠΔῪ ΘΑΒΙΪΥ παν ὈΘΘῃ 
ομδηρθά ὈΥ τηϊβίακο ἱπίο 85 : δπά {Π6 πυπιροῦ {Πἰγγ-ὙΘ ἸΠΔΥ 
ΘΨΘῊ ἸΠΟΓΒ ΓΘΔΑ ΠΥ Πᾶν ΤΟ Πα [8 νγΔῪ ἱπίο {πΠ6 ἰοχί, 1 Βοπλθ γθδᾶου, 
ἔτοπι ἃ ἀθϑῖγ ἴο ρῖνβ 53{1]} σγϑαίθι ρῥγεοϊβίοῃ.:. ἰο {π6 σα γοποϊορῖοαὶ 
ἀδίαπι, ψτοίθ ἴπ {π6 πιᾶγρίη ἐπαὶ {π6 151} γοᾶγ οὐὗ[Ἠ Αβ8᾽8 τοῖρτι 
νγΔ8 ἴῃ6. 851}) γϑᾶῦ ἤτοῖῃ [Π6 τίβθ οὔ {π6 βουΐβογῃ Κίηράομι, ἀπά 
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1Π6 ᾿τὨἰγίγ-ῆνθ ογορὶ ἤτοι ἔΠ6 πιαυρίη πο [86 ἰρχί. [1 νὸ γϑδᾶ 
δἴσαϑη ἴον {ἰτιγ-ῆνθ, ἀπά βἰχίθθῃ ΤῸ ἐμ τυ -δῖχ ἴῃ [86 ποχὺ Ὑ6 186, 
-Ὧο ἔατίμοῦ ομδηρα πο] θ6 τοαυϊγοα : ἘΠΘΧΘ τν 8 γοδί ἔὺσ πο ἢχεὶ 
ἔθ ὙΘΑ8 οἵ Α88᾽8 γοῖρῃ (Ἔμαρ. χἱἰἢ. 28); ἀατγίηνσ [18 ρουοα {Π6 
ῬΓΘΌΒΓΑΙΟΠΒ ΤΣ ὙγΔΥ ὙὙΘΓΘ τηδάθ (οΠᾶρ. χὶν. ὅ) ; θούνγθθῃ [86 Ἰθητῃ 
πα Ἐπὸ βἤθομ ἢ γϑαγ {86 ᾿ηναβίοι οὔ Ζϑγϑο ἰοοῖς ρ]αθο; ἊΡ ἴο 
16 Β΄ δοηί ἐμοῦθ νγᾶ8 ΠῸ νὰ 0 τ ἢ Βδδβἢδ ; ἴῃ [Π6 5δἰχίθθηίῃ [ῃ6 

ὙνΣ ὈΓΌΚΘ οαἱ. ΤΉΘΙΘ ΓΘ ΟΥΠΟΥ ὙΔΥ5 ἴῃ ΒΊΟΝ ψν6 τηϊραῦ ΟΥ̓ ἴο 
ΒοΙ͂ν ὁ [86 αἰ Π αν, Ραΐ ἰδ σα Πθνον Ὀ6 βοϊνθὰ σῇ πουΐ δἰξοσίησ 
{16 ῥγϑβθηΐ ἰοχί. [10 σδπηοὶ Ὀ6 γρθα 88 8ῃ οδ]θοίΐοη ἰο {86 
ταθίμοα ῥγοροβϑά ὈΥ 8, {Ππᾶὲ {1}0 ἀ5βδυ οι, “ ἐλ6γ)6 τυαϑ πο τυαῦ' ἐἐϊ 
ἐΐι6 Πῆίιοοπίν ψοαν οΓ 4.868 γεϊσην) 1Β ἴοο βίαν σ, μ6π {86 1η- 

ψϑθίοῃ οὗ Ζουδοῖ 84 Ὀ6Θῃ τηθητ]οηθ [π80 ὈοἴΟΓΘ : [Ὁ [16 ορηίοχὶ 
ΒΏλονΒ ἐϊιαὺ {18 βιδἰθιμθηΐ 18 τ ΓΟ ΙῪ Ἰη θη θα ἰο τϑΐϑυ ἰο {Π6 τϑ]α- 
(ἴοι ᾿π ψ ΒΙΟΙ Αβα βίοοα ἴο ΒαδβΒῇῃᾶ ; ΤΩΟΥΘΟΥΟΣ ἴδ Τ]ΔΥ ὉΘ 6Οη766- 
ταυχοᾶ σὶμουΐ ποβιἑδθοη, [Πμδν 1ὑ νγᾶβ [Δ Κϑὴ ἔγοπι ἃ Βοῦσοα, ν ΒΙΟἢ τνὰ5 
ΘΒΙΘΗ͂Υ οοουρίοα τ] [Π6 ὑγᾶγβ Ὀθύνγδθῃ 1Π6 Κίπρβ οὔ 86 ἔννο 18γ86]- 
1018} Κίηράομιβ. ὙῊΘ δοοουηΐ ρίνϑη ἴῃ 1 Κίηρβ χυ. 16 [ῃδὲ {Π6γθ 
Ὑγ88 ὙὙᾺ} Ὀοίνγθθη. Α88 πα Βδδβῆδ ἰῃγουρίιοαί [Π6ῚΡ ΘΠΕΓΘ ΓΙ ΡῺ 
(068 ποῦ Βαγτωοηΐδο ΙΓ {Π6 σοῦβα θοίοτθ τ1.8.---( 6 αυοίο Ἰ 611} 8 
Θσρ δηδίϊοη μογθ, Ὑ ΒΙΟΝ αἰ 618 βοιηθνμαὶ ἔγοτα ὑμπαὺ οἵ Βεουίμϑδα, 
Ἦδ βαυ8 : [ῃ6 ψνογὰβ οἵ [μ6 ΟἸ"Όἢ16168 ἃτθ ποῖ ἴῃ ἸΣΥΘΟΟΠΟ1164}}}9 

ςοηίγδάϊοίίομ ἰο {μο86 οἵ Κίηρσβι ΕῸΣ σψΉΘῊ ἰδ 18 Βα] 4 ἴῃ 1 Κίηρβ 
χν. 82, “’ {Π6γ6 γγὰϑ 8 θούνγθοη Α88 δῃα Βδδϑῇῃδ 81} {Π6}Ὺ ἀδγ8,; 
[818 τᾶν Ὀ6 ΘΧρ δἰ πα 88 σϑίδστϊηρ ποῖ ἴο ρθη ὑγαγ,) θαΐ ἴο 1Π6 
Ποβῦ]6 το αὐϊοι ἴῃ ΒΟ ἢ [86 ὕνγο Κίῃράομιβ δίοοα ἴο ϑϑοῖι οἴ Θ Σ᾽, 
ἴον ΤΠ θγ6 8 πὸ δοοουπί ἴῃ ἴΠ6 Βοοῖς οὗ Κίηρβ οὐ δὴγ οὔποῦ γγὰῦ 
Ῥοίνγθοη ἔἤθια [δ {Π6 ομο ἀθβουρϑά ἴῃ [μ6 ΟΠ ΓΟ ἱο165 'π ἢ] ἢ 

᾿ Βδδβμᾶ οσουρίοα ΒΔΠ18}}, ἃ ΟΥ̓ δϑουῦ {ΙΓ τη}]05 ΠΌΤ “Θγαδα- 
]6πὶ ὑπαὲ σοτησηϑηά θα {π6 τοδά ἰοὸ «υἀδἢ [1 Κίηρϑ χν. 17 5βα4.]. 
ΤΉΘΓΘ ΤΟΙ, Δ1 8 ΤΠΟΥΘΙΟΓΘ ΤΆ ΓΟ [Π6 ἀπ ηουποριηθηΐ, {πᾶῦ {18 ὙΥᾺΣ 
ὈγΌΚΘ οαὐλ ἴπ {π6 ϑ6 1} γϑὰῦ οἵ Α.88᾽5 γϑῖρτι, δηα {1|8ὺ {Π6ΓΘ να 
ΡΘδοθ {1} τη ϑδὅ:}, ψ Β οι 18 δὲ ναυίδηοθ 10} 86 ΒοοΙς οὗ ΚΊηρϑ, 
1 1815 ἀἰβοσθρϑηου ὑγοῦθ ἰγγθοοῃο1]1880]6, γγθ τηὶρῃς ἀββατηβ {πᾶΐ 
{ΠΟΓΘ γνᾶ8 8) ΟΥΤῸΡ ἴπ {Π6 πυιηθθῖΒ. Βαΐ ΤΠ ΓῈ 18 ὯῸ ὩΘΟΘΒΒΕΥ͂ 
ἴον 1ῃ18. Μοβί δοιηιηθπίδίουβ ἃπα ΘὨγΟΠο]ορ 88, ἀμ {Π6 6ϑ8ὲ οὗ 
τπ6π), τοραγα {π6 ϑὅιἢ γϑᾶν 8ἃ5 στοίθυγίηρ ποὶ ἴο {Π6 δσοϊωτωθηοο- 
ταθηΐ οὗ Αβ8᾽8 σεῖρῃ "αΐ ἴο {Π6 βοραγαίΐοῃ οὗ [π6 Κίῃράοτη8. ΤΙ 
1815 οα868 10 σοᾺ]ὰ οοἰ ποθ στ [Π6 ΕἸ Θθη [ἢ γϑαῦ οὗ Α.88᾽8 γοΐρῃ, 
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δά {Π6 νγὰν νουῦϊή ἐμ π8 ἢανο Ὀγόκοη οαέ ἱπ ἔμ6 εἰχίθοπ, πλβθα 
Βδδβα τγᾺ8 5[1}} αἰϊνθοι ΤῊ οβ]θοίίοη, ἐμαὶ {ποσθ 18 πιὸ σέδιοσ ἴπ- 
ΒίΔΏ09 ἴῃ ψ ΒΙΟΒ (89 Δαΐθος οὗ ἐμ ΟἸσοιῖοῖθβ σθοκομβ (Π6 γοᾶγ 
ἴτοτα δο ἀἰνίεῖου οὗ ἔπο Κιπράομι, τδῪ ὃ6 τοπιουθά, ἱβ τ βαρ- 
Ῥοθ6 μαὲ (Π0 βοῦσοθ γὮθη09 [18 δοοουηΐξ γγ88 ἰδκϑθῃ Ὀγ {Π|6 δαΐμοῦ 
γΑ8 006 ἴῃ ὙΕἰΟἷ Βθ ἢ ἃ πηοᾶο οὔ Τθοκοῃίηρ γγα8 ρϑηογα  δἀορίοά, 
ΟἈγοιῖ. Ὁ. 391---292). 

ΟἸΒδρ. χνυὶ. 1. 116 7ογἐβοα Παπιαὴ (πα ταοάογι Βα, δροαὶ 
ἔνα τηῖ]ο8 ο 186 ποτ οὗ «6γαβαϊθηα) ἐπ ογδν' ἐπαὲ ἐδλαν πιϊρἧὲ 
9ίυο (οὐ 8ϑόπ) ποη6 σοὶπρ οὐ οὐ σοηιΐης ἐπ ἰο Α4ϑα ; {Βαϊ 18 ἴ0 
Β8Υ.). Πἷ8 Ἰη θη οι γὰ8 ἴο ργϑυθηΐὶ ΔΩΥ͂ ἰονγασὰβ ([μ6 ποσί ΠῸΠπι 6ῃ- 
τουϊηρ ἱπίο 8]1}18πὸ9 Ὑ ἢ Α88, ἀπ ἃ ΘΟμΒΘα] ΠΘΠΕΪΥ ἰο ρσανοπέ 4.88 
ἔτομι οστηϊῃρ δῃ 8]]5ποθ σὰ τἢ ἔμοα. ΤῊ διρὶν τοδα Πόσα «{ετα- 
βαίθτα ἰὸ [Π6 ποσί ραββοά Ὀγ Εδῃιδῖ, δῃὰ {Βδσγοίοσθ [ἢ βίορραρθ 
οὗ 818 τοδά τησβὺ μανθ ἱπίοσταρίοα [Π6 σοτητηπηϊοδίίοη τ ἢ }6γ- 
88161ὰ ἴῃ [ἢ6 τηοδὲ οβἴδοξιδὶ τϑηποσ. ΤῈ ᾿πβηϊν γν τ ΒΙοἢ 
Βοι] 4 (Ό]]ονν πγηυ,ἷ δοοοτάϊπρ' ἰο Ἐμ6 ογάϊπαυυ οοπείσποίϊοη, 
σδπηοῦ Ὀ6 Τοπάογϑά : ἐπ ογᾶθυ ἐμαὶ Βααδῆα πιϊρλὶ πο σῖυο, ἴον 
Ὑμδΐ Π6 νψαπίθα νγὰβ (0 ρτονϑηΐ ἤβθάομι οὐ σοπιπιπηϊοβϑίϊοη.--- 
ΤᾺ Του βοδθοι οἵ Βαπιαῖ ὈΥ Βαββϑῆδ Ῥγθθαρροβθβθ 818 ΣΘΟΟΥΘΓΥ͂ 
οὔ [Π6 οἶμῖ68, τυ οι μδα θθθ ἰδκθη Ὀγ Αδίαϊι ἔοτα [86 ποσίμοσῃ 
ἰΐηράοπι, ἀπά τ μίοῖ δοοοτάϊηρ ἴο ομαρ. χν. 8 ὑοῦ 5.1} ἴῃ Αβ888 
Ροββθββίοῃ.---. 2. ΤῊ δοοουπὲ ἴῃ 1 Κῖηρβ χυ. 18 18 πλοΓῈ οΪ8- 
Ῥογαΐθ δῃὰ ρῥγϑοῖβθδΊ (ΕΌΣ νυν. 2-- βοθ ἴπ6 (Οὐσητη πίδτΥ οα 1 
Κίηρβ χυ. 16---22). Υ'. 6. ἴῃ Ψογθιδ ΣΧ] . 9 ἘΠΘ ΓΘ 18 ἃ οἰβίοσῃ 
τπλθηςοηθά, τ Π]οΝ Αϑὰ οοπδίγαιοίοά ἴῃ ΜΊΖΡΔΙ οἡ {{||8 οσοϑβίοῃ. 
ΒΥ ἴδο ἐογιβοδείοι οὗ Μίζραῖ δπὰ αϑραὰ [88 γοδὰ ἤοπι [86 που 
ἴο “6γαβα]9πὶ νγὰ8 ἔ]]Υ βϑοιιγϑά. 

γν. 1---10. 4ἀἀνό88 οΓ ἰδι6 ργορλοὶ Ἠαπαπὲὶ, απὰ ἰΐ6 πναππον 
ἐμ ευὐλίοῦ 496 γεοσὶυορά ᾿ὲδ τϑργοο͵.---. 1. ΤΠ ῥσορμοὶ Ηδηδηὶ 
ἰδ ΟὨΪΥ τηϑῦ Ὑγ]0ἢ ΠΟΙ ; Η18 γΟΌΠΡῈΣ ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΆΓΥ Ὑγ88 [86 ὈῬΤΌΡΠοΙ 
Ψοδὰ ἴμ6 βοὴ οὗ Ηδῃδηὶ, ψὮο089 Βρῃθτθ οὗ ἸἰαθΟῸΣ Ὑγὰ8 1π [Π6 
πουίμοσῃ Κίηράοιῃ (1 Κίηρβ χνΐϊ. 1) δά δἱ ἃ Ἰαίδυ ροσὶοά ἴπ [86 
ΒΟ. Ποτη Κιίηράοπι 80 (2 ΟἾγ. σῖχ. 2). 1 18 παίασαὶ, [μγθοσο, 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ {μδῦ 96 π 1Π6 βδοη οὗ Ηδπδηΐ νγ88 ἃ βοῃ οὗ [9 Ηδπδηὶ 
Γοίθυτϑα ἴο μθ16.---4πᾶ λαδὲ ποὲ γοϊδοα ἀροπ “ελοναῖ ἰὴ Οοὦ 
(οδδρ. χἱι!. 18, χίν. 10), ἐλόνγήονο ἐΐε αγτῖν οὗ ἐδ ἴηρ οΥΓ Αγαπι 
ἤαβ ὁϑοαρϑθά ουἱὲ οἢ ἰδ βαπᾶ: ἴμ6 τηϑδηΐπρ 15 ὑπαὶ ὃ Αϑα μδὰ 
ἰτυδίοά ἰπ (οά, 6 σου] ποῖ ΟΗ]Υ πᾶνὸ ἀδίδαϊθα {Π6 δγπὶῦ οἵ 
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Βπαβθα, Ραΐ [Π6 ἀττὰν οὗ {86 Κιπρ' οὗ Τλδηηδβοιι8 680, βου] {86 
Ἰαςίοσ, νυ Ὡς ἢ τγα8 ρζτθδεῖγ ἰο Ρ9 ἴδαγεά, 6 ἱπάποοα ὈΥ ἢΐ8 8]]ἴαποθ 
τ ῬΆΆ81ὰ (ν. 8) ἴο πηᾶῖκθ οοϊητηοπ σϑαϑο τἩῖδ Πΐτὰ δπα δέξϑοκ 
1:6 Βουτμβοση Κίηράοπι. Τῆι ἔγβιὲ δοῖ οὔ Αβ8, παιηοὶυ ἢἷ8 διλοσαρὶ 
ἴο ἀἴδββοϊνο ἴπ6 δ] απο Ὀθίνγθοῃ ᾿διημαβοῦβ δπα {Π|8 που σα 
Κίησάοχη ὈΥ̓ ΠΙ68Π8 οὗἁἉ Β͵1γ 8. δῃὰ ρο]ά, δηά [Π6 δρρτοργίδιϊοῃ οὗ 
186 ἘγΘαβΌγοΒ Οὗ ἴΠ6 ἔθηιρ]θ ἴο ὑπᾶῇ ῥγροβο, ͵8 Ὀ]απιθᾶ, θβοδιβθ ἰΐ 
Ἰπαϊοαῖθά ἃ νηΐ οὗ ἈΠῈ ; δῃὰ [ῃ8 σομβοαιθηςθ οὗ [8 νγαπὲ οὗ 
(ΑΔ δά Ῥδθῃ {μ6 ἀϊβαρροϊπίπιοπί οὗ {9 ἱπβρίγθὰ ριορῃϑιΒ Βορο, 
τπὰὲ Α86ὲ που]Ἱά ρσαΐῃ ἃ βρ,ϑ πα! νἱοίοσυ οὐον [Π6 Κίηρ οὗἩ Π)απιδ88- 
8 ΟἹ (ΐ8 οοσαβίοῃ.----. 8. Βγ 16 Ἀ6ΙΡ οἵ αοἀ Αβα που]ὰ μανβ 
Ῥδθα 4016 ἴο Θοπα ΟΣ ἐμ6 δγπΐθϑ οὔ Πθατηαβοὺθ; ἐπ ρτοοῦ οὔ τΠΐ8 
15 Η15 νἹΟΙΟΣΥ ΟΥ̓ΘΥ [Π6 ἰᾶῦρθ ΔΥΠΩΥ οὗἩ Ζαογδοῖ (ο, ΟΠΔΡ. χὶν. 8---12). 
-α-ὋὟΥ. 9. Τον σολουαῖι, ᾿ἰδ ον 68 που γτοιπα αδοιιέ οὐϑν ἰδ ιυλοῖα 
εαΥἐῆι, ὕο 6810} ὉΓ 8 Ορρου ΠΥ οὗ ἱπιθγροβίηρ τ ἢ Ηΐ8 τηΐγα- 
ΟΌΪΟΙ5 μόνον, ἐλαΐ ἤδ ἡναν ϑἤῆοιυυ ᾿ϊπιδοῖ  δίγοησ ἐπι ἐΐοδό, υυιοδ6 
Ἀθατὲ ἴδ ἀουοίοα ἰο δῖηι (866 1 ΟἾγ. χί. 10). ἴοι, νυ» Ὠϑσ 
ἰβ ἃ τ ]δῖνα οἴδιβθ ρονθγηθα ἀἰγθουΥ Ὁ. [Π6 ργθροβίοη Ὡν τ τ- 
ουΐ ΟΝ; ο(,. 1 ΟἸν. χυ. 12.-- Του λαδὶ αοἰοα Τοοϊίϑλἶν ὁπ ἢ 8 
(ὦ.6..ν οῃ {18 οοσᾶϑ10}) ὅου ποποθήον ἰΐλου εὐἷϊξέ λανδ τυανδϑ, 
Ὑ ΠΟΥΘΔΒ ΟΥ̓ ἃ ἀθοϊβῖνα υἱοίοσυ βοὰ που]άβὶ πᾶνθ ἀθρσῖνθα θΟᾺ 
ἴπ6 πουίμογῃ Κἰπράοαι πα 1μ6 Κίπράομι οἵ Ταιηδβοῦβ οὗ (89 
Ῥοννοῦ διι4 [Π9 πιθᾶῃ8 οὔ αἰϊδοκίηρ [Π66. 1ῃ ΟἿ Ὠἰβίοσίοδὶ θΟῸΚ8 
νὑὸ μᾶγνθ τ0 δοοουῃΐ οὗ {116 γχαγ8 οὗ 4.88, σϑίοστϑα ἰὸ [6 76.---. 10. 

ΤῊΘ ρῥγορμθεῖοαὶ δἀάγεβ8 οὗ Ηδηδπὶ τησϑὲ μαγθ βργϑδά ἀϊβοοῃίθης 
ΙΓ Δ 868 οομάπος οΥοῖ ἃ τ] 6 οἶτο]θ, ἔοσ ἐ86 Κίηρ' ρῥγοοθϑάβά ἴο 
οαϑὲ λΐηι ἵπΐο ργίϑοη, απ ἰο ρυμιῖδῆ βοτλθ οὕ (λ6 ρθορίθ; ἵπ ναὶ 
Αγ, ἰΠ6 ψογὰ π8θα ΒΟΓΘ (ΣῊ: ϑορίυιασίηξ καὶ ἐλυμήνατο ; 
γωϊσαϊο, οἱ Ἰπίοτίθοϊα 46 ροραΐο ἴῃ ἐθιηροτθ 110 ρ] ασϊπλο8) 4068 
ποῦ ΘΏ80 6 8 ἴο ἀοίογιηΐηθ. Τ|16 ΘΧρΙ ΔΙ ΟΤΎ Ρδυθη ἢ 6βῖ8, ζ0 7 ἐπ 
α γασό υυἱίῇ, πἴηι αἱ ἐδ (οι {πῶ} Δοοοιπῖ), 18 ψαῖξο 1π|6}}10 10], ἃ8 
Θ ΓΩΔΥ͂ ΘΆΒΙΪΥ ΒΌΡΡΙΥ ἤοπι 1Π6 οοηίοχί {Ππ6 ψογάβ, “16 αοίοα 
ἐλιι8. 

γνυ. 11---Ἰ4. Οοποϊιδίοη, (οἴ. 1 ΚΊηρβ χν. 28, 24).---Ψ. 12. Ὁ 
ΝΟΓῚ πον, λὶθ ἀΐδοαθ6 λαυΐπρ γεαοϊιοα α σγεαὲ πεϊσλί, μανὶηρς 
Ῥδοοπιθ ὙΕΣΥ υἱοϊθπί, ὙΥΠαὶ τᾶ [Π8 παίθγο οὗ 18 ἀϊβθαβθ 1π (86 
[ϑϑὲ νγγθ ἅτ ποὶ [0] 4. “4480 ἱῃ ἢΐδ ἀΐϑθα86 ἠδ ἀϊᾶ ποὲ 866}: ““61ο- 
ναῖι; βοοκίῃηρ μογθ ἱποίαθ8 86 ποίϊοῃ οὗ ἑαχηίηρ ἴο Ηἷπὶ ΙΒ 
οοηβάθηςο, ἀπά (5 Θχρ]αἰῃβ {ιο ἕλος ἰδαΐ αἱ ἢγβὶ ([π6 νοῦ 15 
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[0]ονγϑὰ Ὀγ (π6 δἼοουδβαίνθ, ἀπά ἴμθη ἴῃ (Π6 δι οεἶοα] οἰαυδ6, 
Ἰ1Κθ 411 γουὴβ ἀδποίϊηρ οοπβάοποβ, ἰβ οοῃδίγαθα Ὑ 1} [Π6 ρτθροβί- 
τίοῃ ᾧ- ὙΠῸ ψοχὰ Ὧὴ γϑίδιβ ἕο Αβαβ οοπάποι ἴῃ ἴπ6 ννὰν ψ 1 
Βδδβῆᾶ ; 88 9 ἰγυβίθα {6 'η Βυμηδη αἷά 80 ἀϊά ἢ6 πον ἀυτγίῃρ 

δ 1αδ8ὺ 11Πη688ὲ. ΤὮθγο 18 ποίησ ὑο Ηἰπάθν τπι8 ΠΌτΩ δββαμϊηρ 
ἐπαὲ {8 τειηδιῖκ τγᾶ8 οσοαβίομθα ΟΥ̓ ΠΟΓΘ ῥγθοῖβο δοοοιηίβ οὗ 
Αϑ88 οοπάποϊ ἀπτίηρ ἈΪ8 1] Π 688, δῃὰ {πδΐ 1ὲ 18 ποῖ {868 δος {παὶ 
ἢ6 σοηβα θα ρῃγβίοίδη8, δαῦ [Π6 ΤηΔΠ ΠΟΥ μι μοι Πο τ ]164 προπ 
ῬὨγϑβἰοἰδη8, {μαῦ 18 θυ οομἀοιηηθά.---, 18. ΕἼΤΟΙΩ ἃ Θομπρατγίβοη 
Βοῦνγθθῃ {818 νϑῦβθ δῃά 1 Κίηρβ χυ. 24 δηὰ 10, 10 18 ουϊάθηΐ ἐμαὶ 
116 οἴδιβε “ απὰ ἴδ αἱοά ἴπ ἐδ6 7ονίν- γϑὲ γϑαν' οὗ δὲδ γοῖση," 18 
ΤΆΘΓΕΪΥ ἃ ἸΟΟΒΘΙΥ͂ ἰπβογίθα ΒΡ] ΘΠ ΘὨΑΓΥ βιδίαπιθηΐ, ψμ]οἢ σοῦ Ἱά 
βίδα τ ΟΥΘ ἈρΡρΙΟρυαίθὶΥ δοΐογα ἴμ6 νοσγάβ, ἤ6 ἴαψ ευἱϊῆ, λδ 
Ζαιλονδ.---Ὑ. 14. Αβ8ὲ μδά μά μἷ8 οσγὰ ῥγίναίβ ἰοπηῦβ οχοαναίθά 
Του ᾿ἰπη86}} (πα Π18 ἔδι}11γ) ἴῃ (86 οΟἷΕΥ οὗ αν, ῥοββί Ὁ] Υ Ὀ6- 
οδ86 1 788 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ΠΟΓΘΑΒΘ {Π|6 ὨΌΤΑΘΟΥ οὗἁ {116 ΤΟΥ Δ] ὑομι 8. 
ΤΊιΘ ποιαϊπαίῖνο ἰο γ πθοά ποῖ ὃ6 Αβα; 1 τιδὺ 6 τϑπάογθὰ 

ἴπυ8 : υὐλίος ἐλεν μαάὰ πἰϊοα υὐἱϊῇ ἔποόηδο ἀπά 8ρῖοεδ, ἐμαὶ λαά 
δέόη ργϑραγοά ὃν πιθαῃδ οὗ απ οἱπίπιοηξ ἰπίο απ οἰπίμιονἐ- 6 
πιᾶϑϑ; ἴπ6 ῬΔ] ὈΡΓΉ ΟΠΪΥ ΟΟσαγΒ ΠΘγΘ ; 10 18. ἀογῖνθα ἔτοπι 
186 βυβδίδηθνθ γην ληά 186 ρδγεοῖρ]θ Ῥυδὶ πᾶν ἀοποίθ {μᾶΐ 
ΠΟ μᾶ5 Ῥϑοουιθ 8 ΠΡ ὈΥ πιθδῃδ οὗ ἀγιἡβο14] ργθραγϑίίοηβ, δὴ 

οἰπ θη -Ἶ1Κ6 πᾶ 88. ἴῃ 86 ρῥγοραγαίΐοῃ οὔ 1818. {Π6Ὺ διηρὶογοϑά 

ττν 1 Οἷν, ἰχ, 80, ἃ σγογὰ νον Θοσ ΑΙ ΠΥ ἀθποίθβ πη οἶπί- 

πιθηξ ; ΜΓ ΠΘΕΠΟΥ ᾽ξ 4180 ἀθποίθα Π6 σαυ!άγοῃ δρᾶ ἴῃ Π6 ργθραγᾶ- 
τἴίοῃ. οὗ 1π6 οἰπίμηθηΐ, ἃ8 Βοῖηθ Οοιηπθηίδίουβ ΒΌΡΡΟΒΘ, 18 ΥΘΙΥ͂ 
πποογίαϊπ, ΓΝ» 88 γ78 ΤΩΔῪ 866 δ΄ ὁη06, τηυδὲ Ὀ6 ἱπίογρτοίθα 
δοοοτάϊηρ ἴο ἔχ. χχχ. 25, 88 ; Θαυ]εῦ Θχροβίθουβ ΒΌΡΡΙΥ ΓΠῚ 
ἔγτοπι ἴΠ686 ρᾶββαρθδ, 8) ΤΌ ΠΔ6᾽ [Π6 γΟΣΒ: ὈΥ 8} οἰπίταξην οἵ 
{ΐι6 ον οὗ 1λ6 οἱπίπιθηί-πιαῖδόν; ἴλ ἰδ Ῥοββίθ] {]ιαὲ ΣΎ 

ΣΝ ἸΔΥ θ6 δῃ δουγανίαἰθα ἐθομηΐοαὶ ἰθυπὶ, Βαϊ ἰδ 18 δλ 88 
ῬοΟΒΒΙΌ]6 {πᾶὶ ἴῃ {818 ᾿πβίδῃοθ γἹ} Ἢ ΠιΔΥ Πᾶνα Ὀθθαι ἰδῆ; οαΐ οὗ {16 

τοχὶ ὈΥῪ τηϊϑίακθ. Τλεν Εἰπαϊοα Κον ἢν α ὐεγν, νοῦν στοαΐ ἤγῸ 
(ο4ρ. χχὶ. 9; ὅ6γ. χχχῖν. 8) ; δοοογάϊπρ ἰο [Π6 δ θυ ραββαρθ 
16 Κἰπά!πρ οὗ ἃ το, {πᾶ 18 [μ6 θυγηΐηρ οὗὨ ᾿ποθῆβ8, νγ88 οαϑίο- 
ΤΑΔΙῪ δ ἰμ6 ΠΙΠΘΓΑΪΒ οὐ Ἰεῖπρβ ; 4}} {πᾶ 18. ΘῃΙρ] ΙΔ ΙΑ }}Υ ποιϊοοά 
Βοῦθ 'β 186 ἴδοι {παῦ 8ῃ οχι γβΟυ ἀἸ ΠΑΤῪ 4υδη Ὑ τγᾶ8 θα γηΘα τ θη 
Αϑ8ἃ νγᾶὰβ Ὀυγίοί. 

ν 3 
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Τθ ποιῖθβϑβ οὐὗἨ Αβε8 τεῖβῃι, ὙἘΙο δγΘ ΟΠ]Υ ταϑὲ πῃ ἴῃ 1Π6 
ΟΟΒιγοῃΐο 68, 816 δΒοῖ, ἃ8 [Ὁ Ὑγχ0γ6,) ἴῃ {Π6 ἔγδιαθυσουῖ Βα ρρ] 164 ἴῃ 1ῃ6 
ΒΟΟΚ οὗ Κίηρβϑ: 

2 ΟἿ. χὶν. 1--- -- 1 Κίηρβ χνυ. 11, 12. 
2 ΟἸν. σῖν. ὅ---τν. 15. 

2 ΟΚν. χν. 16---χνὶ. 6 -- 1 Κίηρϑ χνυ. 18--, 
2 ΟἸν. χνὶ. 7---10. ᾿ 

2 ΟἿ ν᾿. χνὶ. 11---14 --- 1 Κίηρβ χυ. 28, 24. 

ΤΠ ΡΔΓΆ]16] βθοϊϊοῃβϑ ἃτ6 ποῖ ψοχὰ ἴοσ ψογὰ {π6 βαῦλθ, μαΐ ἴξ ἰβ 
«νϊάθπξ δ᾽ ὁποθ {π|ῶ0 {ΠΟῪ ἃτῈ ἀοχίγθα ἔοτ ἃ ΘΟΙΏΤΔΟΏ ΒΟΌΓΟΘ. 
ΤΠο ΒοΟΚ οἵ Κίηρβ ρἴνθβ ᾿ἸΘΥΘΙΥ ἃ Ὀτίθῦ δχίγαοι ἤἸΌση ἃ ΠΊΟΓΘ 
ΔΙΏΡΪ6 ΒοΌγο ; 8π4 ἔτοτα ἴπ6 γοϊαιίοη ἴῃ συμ οἢ ἐΠι|8 Θχέγαοί βία πα β 
ἴο [Π6 οἰαδοτγαίθ δοοοαπηΐ ἴῃ {πΠ6 ΟΠ ΤΟΙ ΟἾ 88, νγΘ ΤΩΔΥ͂ ΓΘΘΑΠΥ [ἸΏ ΓΟΣ, 
6παὉ {Ππ6 ποίῖο68 οὔ Αβα, ὑυ]οἷ ἀΓΘ ΟὨ]Ὺ ρίνθη ἴῃ [ῃ8 ΟΠ χΟΠΙο 68, 
ὑοῦ σοηΐαϊηθά, ἰη ρᾶτγὶ αὐ Ἰθαβί, ἴῃ {18 Βουγοθ, 8πά ἰπ ἔδοῦ ἴῃ ἘΠ 6 

ογάον ἴῃ τ Βΐοἢ γο πανα [Πθπὶ ἰπ ἐΠπ|8 Ὁ00Κ. ΤΉΘΓΘ 8.6 80 γϑίδ- 
ΤΘΏΘΘΒ ἴῃ 1 Κίηρβ χν. 28 το {Π6 [ον βοδίϊοπβ ἀθβουι θα ἴῃ 2 ΟἿ ν. 
χῖν. ὅ 864. 8Ππ4 ἴο ΑΒ8᾽8 ΡΥΟΒΡΘΙΟῸΒ τνᾶῦβ, διηοηρ νυ ΐοἢ [Π6 ὙΓᾺΓ 
ν ἢ ΖΘΓΔΟΙ τασβί Πο]4 ἃ ργοιιίπθηΐ ρ᾽αοθ. ΤῊ δοοουπίβ οὗ 1116 
Ῥσγορμαῖ Αζαρῖίδῃ θη Οἀθά δηὰ Ηδπδηΐ ταᾶῦ ροιθαρβ μᾶνα θθθη 
ἰδκθη ὈΥ {π6 ᾿ιϊβίουϊδῃ τοτὰ δποίμον βουσοθ. Βαΐ ἢ [85 4180 
τϑοδϑὺ ἴῃ ἢ15 οὐ ὙΔΥ ὙΠαὺ ἢ6 ἔοαπά ἴῃ [Π686 ΒΟΌΓΟΘβ, [ῸΓ γγ8 
βπᾶ ἐπ ῥϑοῦϊίαν πηδυῖκϑ οὐ 5 8.518 ἀπὰ Ἰαῆσιαρθ βργθδᾶ ονθν [ἢ 9 
γι .016 οὗ [Π686 σμδρίθυβ. 

4. (ΒΑΡ. χυιι.---ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 1. 

ΦΕΒΟΒΒΑΡΗΑΤ. 

ΟΡ. χνὶϊ. “ολοδλαρλαΐῖ 8 αποϊοῖν γον {{ι6 ϑοσιυνἐέψ ὁ ̓ ὲδ δὲπ- 
ἄογηι (νν. 2 δπὰ 10--- 19); λΐδ ὁπάδαυοιιγ8 ἰο γοοΐ οιυέ ἑαοϊαΐγν 
απὰ ἰο βργεαά δοίλ ἴαιυ8 απὰ {δι6 ξηοιυζοάσα οὗ γεϊσίοτι ἀπιοησ 
{δ:6 ρεορῖο (νν. ὃ---9.)---.1. 4πά ἢ δἐγοησίποηεα ᾿ἱπιδοῖ ασαϊηδὲ 
Τεραοῖ, 1.6., ἀραϊπϑῦ {π9 πουίμθτῃ Κἰπηράοιῃ ; [π6 ττογάβ σδηποῦ ὉΘ 

ἰπτουργθίθα ἴπ ΔῺΥ οὔπι γα 7, {6 πογέμογη Κίησάοπι Ὀοίπρ ο4]16α 
1βγϑ68ὶ ἴῃ 1Π18 ραββᾶσθ (ν. 4) ἀπά [88 βουίμοση πάλῃ (ν. ὅ). [ὲ 
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νὰΒ ποῖ ἀυτίηρ [80 ἤγβί γϑᾶσθ οὐ [ι]8 τοῖρτι {πα “ὁ μοβμαρβιδὶ 
Ὀθοδηιθ χοϊαίθά ἔο Αμὰὺ ὈΥ πιαυτίαρθ δῃὰ ἰοσιηθὰ δῃ δ] δποο 
το (86 ποσγίμοιτι Κιηράομπι (οἰ αρ. Χυὶ!. 1), ἀπά ἰδ νγαβ ἀυσίπρ 
[086 γϑᾶσβ {πα [Π6 αἰ 49 οὗ [86 πογίβοσῃ Κίηράοτῃ γοηάογθὰ 
δ ἩΘΟΘΒΒΑΙῪ ἔογ [Π6 ΒοΌ ΓΒ Θστι [0 ΙΏΔ ΚΘ ΡΓΘΡΑΓΔΙΟΠΒ [Ὁ ἀβίδποο.--- 
Υ. 2. πο νγαυῖκο ργθραγδίϊοῃβ υγϑτθ ὑπ Ὁ] ονσίη ρ, {16 ΠΟΓΈΓΟΒΒ65 
οἵ Φυἀδἢ} γγοῦθ ραυτιβοηθα νυ ἢ ἔσοορ8, αῃα ΤΠ ΓΓῪ ροΒίβ (ὩΌΣ ΤῸ 
1 ΟἸν. χὶ. 16) σγοσθ βϑίδθ 8ῃ6α ἴῃ (86 απ οὗ  ἀδἢ ἀπά ἰῃ [80 
οἶμῖ68 οὗ Μοπηὶ Ερῃγαΐτη υΒΊΟἢ γθγο δα θοῦ ἰο  μοβμαρμαὶ (εἶ, 
ΟἾΔ. χΥ. 8).---. 8. 71. ἐ{6 ὀαγἰδον' υὐανϑ ὁ} Τανϊα ᾿ιὲ8 ζαίδον, 
186 δα θ᾽ γα 8, ἴῃ οοπίγαδὺ τ ἢ (Π6 Ἰδαίου (οἵ, 1 ΟἿ γ. χχῖχ. 29), 

τοίου ἰο Πᾶν 8 οοπάποι ἀυγίηρ [89 ΘΑΙῪ ρατί οὗ Ϊ8 ταΐρῃ; 
Βϑῆοθ [.ε18 οοπά ποῦ ἴῃ 18 ἰδίοσ γθϑῦβ, ἴῃ ΒΊΟΝ ἐπ ΔΆ ΘΓΥ 
Βδίμβμθρα (2 ὅδ. χὶ. 844.) δῃά {Π6 πυμρϑυίηρ οὗ [Π6 ρϑορίο 
ΟὐσαΣΤο, 18 ποῦ ἴο 6 ἰακθῃ ἱπίο δοοουπὶ ἴἢ [Π6 σοΙα ΡΔΓΙβοῃ 
νΠΙΟἷ 18 ἤθχτο Θβι Ὁ] 8ῃ6ἃ Ὀούνθθῃ μοθμδρμαὶ δηὰ Πανὶ. ΤῊ 
«Βααϊέπηι, νι ϊοἢ. ἀγθ ρδοθα ἴῃ οοπίγαβί τ ἢ ἐδ αοα οὗ ̓ΐδ ξαϊλον 
(αν α), ἂγὸ 140] ἀθίεἶθ8 'ἰπ σθηθγαὶ, “πάρ. 11. 11, 1116 βου 
ποῖ ; ἴον {π6 ᾽86 οὗ ἰαηιθα Δ6 Ὁ" 1ῃ6 νυ 8601 ΟἿΣ. χχὶϊ. 19.--- 

Υ. 4. Τὰ τ} Ἰαβὲ οἰδιβθ “ απὰ ποὲ αὔέον'" ἐδ.6 ἀοΐπσϑ οὗ Ιϑγαοὶ" 
6 ταμιβῦ ΒΆΡΡΙΥ [Π6 ργϑυίουβ σοῦ “6 ὠαϊκοά ;" ὉΥ ἐλ ἀοῖπᾳ8 
ΟΓ 1ϑγαοῖ τὸ ἅτο ἴο Ὁπἀογβίαῃ 1ῃ6 ψουβμὶρ οὗ “ϑόναῖ ἴῃ {10 
ἔοστα οὗ ἃ 8}18}] οχ, οὐ οὗ ὑῃ6 ροϊάθῃ οαϊνθβ αὖ Βϑί]6ὶ δπά ἴδῃ, 
1 Κίηρβ χίϊ. 28 β8ε64ᾳ. ἀσοοχάϊηρ ἰο ν. 8 “6]οβμαρ)ιαὶ αἰ βίαϊμοά 
ἤτοι ἰ4ο]αίγγ, ἀπά δοσογάϊηρ ἰο ν. 4 ἤοτα [16 ψουβῃὶρ οὗὨ {6 
πονίμοιῃ Κίηράοπι αἾ80.---. ὅ. ΤΆΘη Οοἄ 6βί8}]}}5}|64 [Π6 ρονϑσῃ- 
ταθηΐῦ ἐπ ἀΐδ λαπά, 2 ΚΊηρβ χὶν. ὅ. ΑΔ8 10 18 ΘΧΡυΈ88|Υ βίαίθα {πὲ 
81} ἀΔἢ 5βοηΐ ργοβεηίβ ἴο “ Θμοβῃδρηδί (οοπιραγθ [Π6 ργβθηΐβ οὗ 
{π6 ῬΒΙΠἸβεῖπο8, ν. 11), γγ7ἷὸ 6 μδιΌγΑΥ 164 ἰο {μῖηῖκ οὗ ἔγθϑνυ]- 
οἴοσίηρβ, ποῖ οὔ [Π:6 Ἅὁγά ΠΥ ἰαχθ8, τ ΒΙΟἢ πγογΘ ρδϊά ἴο {Π|6 σογαὶ 
ἰγθαϑασυ. Τὴ ᾿αϑὺ οἴδιβθ οὗ (ῃ6 ὑϑίβθ οὐουῦβ ἃραίῃ ἴῃ ομδρ. 
ΧΙ, 1 (οἢ, οΠδρ. ἱ. 12).--ῸἮ. 6. ᾿Πἰ8. ᾿θαγὲ υὐαϑ ᾿ΐρσίι; τιοί, 6 
γγὰ8 ῥχουα (ομδρ. Χχυΐ. 10, χχχῖ. 25), ἴῸ 80 ἀβργθοϊδίουῃ ἃ 
τϑιηδικ [μ6 οοπίοχὶ που! ΟΥ̓ ΠῸ πΙΘΔΠ8 684 τ18 ἰ0 Θχρθϑοῖΐ (υγυ.: 
8---6), ΠΟΥ 18 {Π|Π6.Θ ΔΗΥ͂ Γθάϑοη Δϑβ'σηῃθα [ῸΓ ΒΌΟὮ ἃπ Οὐβαγνδίοῃ ; 
ΤΩΟΥΘΟΥΟΣ ἰΐ Μοῦ] Δ ποῖ (8}}} τὶ [Π6 βοπίθηοθ ργοποιποθά οἢ 
Π ΘΒοβμρη δῦ Β Θομ οὶ ἴῃ ΟΥΟΥ ραγίβ οὗ [Π9 ομαρίθυβ πιά ου ΣΘΥΪΘῊ 
6.9. εἰιαρ. χῖχ. 8). Υο πηυϑῖ τ6Κ ΣγΔ.) ὑπιουθίοσθ ἴῃ ἃ ἕδνουγ- 
4ΔὈ]0 86:86 : ἠὲθ λϑαγὲ υυαϑ ὀφαϊἐθα ὃν ἐδι6 τυανϑ ο7 σολουαΐ, (μαι ἰδ, 
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6 νυνὶ! κϑοὰ ἴῃ [89 γγᾶγϑ8 οὐ  ϑβονδὴ ᾿ἴπ186}} δῃά ὑποσείοσα ροβϑϑϑβοά 
ΔΙΔΟΥ Εν πὰ Ηστηπ 688 ΘΠΟΌΡὮ ἴο ῥρχοιποίο [89 σοηθσαὶ αἰ πβίοη οὗ 
186 ννοσβιΐρ οὗ Ψοιονδὴ ἴῃ 8. ᾿ηρσάοπι ΟΥ̓ ἐπα ἀοϑίγαοίίοη οὗ 
14.015. “πᾶ ζωνέδλον' ὯΘ ἴοὸῖκ δῖναὺ ἔοι «688 ἐπ Πρ Ρ΄δοθθ 
δηα [Π6 Ρ1]16γ8:; "ν Τϑίδσβ ἴὸ ν. 8) Βθ ποῦ ΟὨΪΥ δρβίδϊπθα ἤθη 
Ἰαο]αῦσν, Ρυξ Ὀο81468 [πὲ ἢθ γϑιηουϑά, 89. ΤῊ 8 5 [η6 Ἔχρίαπας- 
το ΚΘΏΘΙΆΙΪΥ σίνθη ὈΥ δχροβίίοσθ, Οαροῖἧνιδ 4]οπθ ἷβ οὐ ορὶπίομ 
τμαῦ ΠΠ6 γϑίδγθησθ ἤθγθ 18 ἰο {9 ρῥγ4θ οὗ  ϑμοβμαρμαὶ, 1ῃ9 οἴἶξδοι 
οΥἨἁ »ΒΪΟΒ ἰβ βα]4 ἰο βᾶνθ θθθὴ ὑπαὶ 86 αἷὰά πού ρυΐ δὴ ομπά ἰ9 
ἸΔΟΙ ΑΙ ΣΎ ἴῃ ἢΪ8 Κίηράοπι, δῃά ἴῃ ογάοσ ἴο ρὰΐ {Π|8 πιθαῃίηρ ἰπίο 
16 ὙΘΙ8Β6 ἢ ῬγΌροβθβ ἴο γϑϑᾶ δὴ Ἰῃβἰοδα οὗ “1: Ραΐ Βθ 

ΒΡΡΘ618 ψἱεμοῦς γθᾶβοι ἰο ομδρ. χχ. 83 ἴῃ ἀθίβῃοο οὐ {18 δἰίοσα- 
(ἴο ἴπ {π6 γϑϑάϊηρ, ἔὸσ (Π6 βίδίθιηθηΐ, ψ ποῖ τὸ ππά ἐποτθ, 
“ἐΐι6 λϊσἧ, ρίαοοθ αἰᾶ ποὶ δϑαϑ6 ἰο οωἶδί,᾽" 8 πιοὶ δὲ γαυίδῃοθ τ 
[μᾶῦ οοπίαϊποα ἴῃ [Π6 γϑύβθ θϑίοτθ υ8, “16 γομιουθᾶ ἐΐε λίσῃ 
»ἴαοε8,᾽" οἴ. ἐμαρ. χῖν. 2. Τὴθ δῃπομποοιηθηῦ {πᾶὶ [6 μοβμαρ δὶ 
ΔΟΙ]ἰβμ θα 14ο] Δ ΥΥ 18 τηοϑὲ ᾿π πα ίθ! Υ οοπηθοίθα ἩΠ ἢ ἐπ 6 δοσοιηξ 
ἴῃ γν. 7---9, ἴῃ οἷ. τγθ ἃ’ ᾿ποστηθά οὗ "8 Θἤἴογί8 ἴο βργθδά {Π 
Κπον]οάρθ οὗ [Π8 τε] ρίοῃ οὗ Φϑιουδὰ ἐμχουρμοαῦὶ ἷ8 απ, [πῃ 
[86 {γα γϑὰν οὔ [15 σϑῖρτι  ϑμοβμαρμαὶ βοηΐ ἔνθ ρυΐποϑβ, (μαὶ 
᾽θ, ἔνθ Ἰαστλθῃ οὐ ἀἰβεϊποίίοη, δἴοησ τῖϊῃ πη 1μον 68 ἀπά ὕνο 
Ῥυῖθϑίβ, ὙΠ ἢ ἱπδυστιοι 08 ἰο ἔγανοὶ ΓΠγΤΟῸΡὮ 811 {Ππ6 οἰεἶθ8 οἵ 64}, 
λαυνΐησ εὐἱτἴ, ἰβόηι ἐδ6 ϑοοῖς οΓ {δ ἴα ὁ} Ψολουαΐ, ἰπαὲ {πον 
ταῖρς ρῖγθ ἴο 1Π6 ρθ0ρ]6 θυθσυνθοῖο δοουγαΐθ ἱπβίγαοῦίοπ ἴῃ [Π6 
Ιανγϑ. Βεοη-ολαϊϊ, ἀοοογάϊηρ ἰο 9 Ηοῦγον ἰοχὶ δηά {π6  αἱραίρ, 
18 ἃ ῬΙΌΡΕΟΙ πᾶτηθ; Ὀὰΐ ἔμ6 ἰγτίαο ἀπά ορίπδρίπι ὑγαπβι αίουβ 
τοδᾶ ἴον γγ7- 55) τοὺς υἱοὺς τῶν δυνατῶν ; τὸ ἀουβὲ ἘΠ|8 18 [1:8 ΟὨΪΥ 
Ῥίδοθ 'π ψηΐοἢ τ πιθϑὲ τ Β6η-Ο 41} ἃ8. ἃ ῬΥΌΟρΟΡ πδᾶπιθ, μα 10 
πΘ6ἃ ποί ἔδ6] ΔΠΥ͂ πιογθ [ιϑϑί ξαϊ οι ἴο τϑραγά ἴδ ἃ8 {Π| πᾶπιὸ οὗ ἃ 
τηδ), ἔπᾶπ Βεπο ιθβϑά ἴῃ 1 Κίπρβ ἱν. 10 ἀπά οὐ ον 51 π|118} ὨΔΠΊΘ8. 
Τὴ πᾶῖηθ Το -αἀοηϊλαΐ ἴῃ ν. ὅ. σῷ ταθϑὺ ὙΠ ἢ ἴῃ [818 ραβθαρθ 
δἴομθ. Τὴ πηθῃ παπιθα ᾿ΘΥΘ 8.6 ποῖ τηθη!οηθᾶ ΔΗΠΥ ΘΙ 686 
ἴῃ Π6 Ὠἰδέουϊοαὶ θο0Κ8 οὗ {π6 ΟἹά Τοβίαπιθηί. ΤῊ. δοοῖ οΥ ἐδ6 
ἴαιυ ο" ϑθμουαΐ, 16 ῬΥΟΡΔΌΪΥ ἃ ἴθστη θιῃρὶογθά ὈΥ {π|6 ἰδβίοτίδῃ 
ἴο ἀθποίθ οὰσ ργβθβθηΐ Ῥοϑηίαΐθαο, δηᾶ ϑύϑα 1 {18 νγγὰβ ποῦ ἴῃ 
οχἰβίθποθ ἴῃ ἴΠ6 {{π|9 οὗὨἉ Φ΄ μοβμαρμαὶ ἴῃ τπ6 ἔοστῃ πὶ οι 6 
[αν ἴδ πον, ἔΠ6γΘ γγὰ8 ΠΟΥ ΔΙ ΪΥ ἃ ΠΟ]]Θοίΐοη οἵ Μοβαὶς 1δνν8, 

συ Βΐο ἐΒ6 τηθη ποτὶ «ΓΘ μοβμαρηδί βοηΐ ἘΠγουρἢ {μ6 Ἰδπα πιΔΥ 
μιᾶγθ Ῥ6θῃ ΟΠ, 88 οπα (0 τηᾶκθ Καουσῃ [0 {86 ρθορ|8.---Ὗ. 10. 
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Δ Πμοβμδρμαὶ ᾿ιδὰ Ἰοἰβαγθ ἰο ῥγονἀθ ἴον {π6 ἰμϑίγαοίίοη οἵ [ἷ8 
ΡΘΟΡΪΘ, 88 1π6 πεῖσῃθοαγίηρ ὑγῖθοβ ἀ14 ποῖ νϑηύασθ ἴ0 πᾶ 6 ΜΓ 
ὭΡΟΠ Ψυάαῃ. ΒΒῪ {Π18 τϑιπαῦῖς, ἱπ το ψγὸ δὲ ομςθ ἀοίθοί 
ΘΧΡΥΘΒΒίΟἢΒ ρου] Αγ ἴο {1186 ἰβίοτίδη (“ αν ο7 “εμοναῖι,," ςἔ, οἰαρ. 
χίν. 18, χχ. 29; “αἷϊΐ ἐδ6 κἱησάοπιδ οὗ 6 ἴαπάβ," οἴ. ομᾶρ. χἱϊ, 

8; ἃπά ΤΠΔΗΥ͂ ΟἾΘΓ ῥρᾷ888 68), 6 ἴδ Κθ8 ὋΡ {π6 ἐπ γοδά οὗ 1Π0 
ὨΔΙΤΑΙΪγ 6. ΘΟΠΟΘΙΠΪΩΡ᾽ ΦΘΠΟΒΒΑΡΗΟ 8 τ] Π ΑΥΎ μόνου, ὙυΒὶοἷ νᾶ8 
ἀτορὶ αἱ ν. 2.---Ψ. 11. ΟΡ ἿῸ ταῦβὲ Β6 ἰαίκθῃ 88 {89 βα- 
ὁβοῦ : ἀπά βοπι οἵ {6 Ῥλὶζἰθίϊτιο8 δγοισὶΐ. γ Ὁ) Ἡ Ὁ» ποῖ δέϊυεν' 
Ὁ ἰγὲδιυιίθ, ἃ5 χὰ ἄο68 ποὺ ΟσΟα ΔΠΥ ΠΟΙ 6136 1 (18 βίρῃηϊῇ- 
οδίϊοη, θὰ α στοαὶ φιανίϊέν 07} 8ἰϊυθγ. χὰ)» ἰμαὲ σι ΐοὶι ἰ8 
ΠΑΥΤΙΘα Οἢ Ἰη6η᾽5 Βμου 6 γ8 (Παρ. χχχν. 8) ΟΥΓ οἡ {ῃ6 θ86 8 οἵ 
δοαβῖβ οἵ Ὀυγάοη (188. χἰνῖ. 1), ταῦ τηθᾶῃ ἐΐ6 διιγάθη, ἱ.6., {πὲ 
ὙΠΟ. ΟΔΠ ΟὨΪΥ Ὀ6 οαΥτῖθα, ἤθπΠ66 8 ἰΔτρῈ απδηςΥ ; οὗ, οΠΔΡ. ΧΣ. 
2ὅ, γεν. ΒΥ {86 Α4γι)ίηι νγϑ πγσβὲ ππάογβιοοά Ασδθίδη 

εγῖθ68, συ ῃῖο ἢ δα ΡΥΟΌΔΟΙΥ βοιρὮ! (Π6 ῥγχοίθοϊίοη οὗ “ Θμοββαρῃαὶ 
αἴνον μῖ8. σοηᾳαδδὲ οὗ Ἐάοιῃ. [π [Π6 τοῖρῃ οὐ ϑβογαπι (ἰδ. 
χχὶ. 160) ὑπ ῬὨΠἰβποβ δηὰ Ασαίδηβ γΘΥΘ ΟΠ66 ΤπογὉ ἀδηρΌΙΟΙΒ 
ΘΏΘηλἾ65 οὗ [Π6 Βουίμοσπ Κίηράοπι.---. 12. ΤΊ]Ι6 ραγοῖρ] 8 {νι 

Βοίογϑ 1.» 1 {16 ἱπβηϊεῖνθ (ἔοσ ὀχϑιαρὶο ἴπ δι. νἱ]ῖ. 8), ̓ π6}: 
οαΐθ8 [86 οοπίϊηυδὶ ἱπούθαβο οὗ 18 βίγαηρσίῃ. χη) ) 1 (ΟὨ]Υ υϑοά 
δογα δῃά ομδρ. χχυϊὶ 4) ἃ ποὰῃ ἀογῖνθα ΠΡΌ [ῃ8 δά θαξῖνθ γγνν 

ΜΠ ῖι 18 ἑοστηθα ἔγοπι ΣΡ ἢ» 8 οαϑέϊο, ἃ. σγογὰ ἐγ] ΘΠΕΥ ταϑὲ ΠῚ 

ἴπ 186 ιἰϑιοτίοαὶ θοοκβ. ΟἹ τμ6 ϑέοτγθ- οὐ 66 866 οΒδρ. ν]ϊ!. 4.--- 
Υ͂. 18. Σγδ πο Ὁ (" ππυοὴ Βαβίπο88," Ξηρ. Τὴ.) ταιϑί, ἔγοπι {86 
οοπίοχέ, τϑέβυ ἴο [6 ὑγοσκβ οοππθοῖθά ψῖ ἢ {μ6 ργοραγαίίοη ἀπά 
Ῥγονυβἰοπίην οἵ 1Π6 Τογίγθββθβ (ἑ.6.) [116 οἰ(168 οὔ 1 4}})}, Οἢ!δρ. Σί. 

11.---Ὁ1..14. ΤῊΘ βαρουβου ρίίοη, “ απ ἐλὶδ 8 ἐιδὶ7" δότιδιι8 ασσοτά: 
ἤη ἰο ἐλ6 ἤουιδο οΓ ἐμοὶ» ξαΐογ8," τοῦῖϑυβ ἴο {π6 ἴδος ἐμὲ {86 
ΠΌΠΩΡΟΙΒ ἀροὺΐ το Ὀ6 σίνθῃ ὑγοῦθ [ακθη ἔτοτῃ ἂῃ δοοουπέ οὗ {Π|0 
ΜΑΓΥΓΊΟΥΒ, ὙΠῸ ὙΘΙῸ δγγδηροὰ ἴῃ {Π6 ΔΥΠῚΥ δοοογάϊησ ἰο ἐποὶγ 
ξΑΛΒο 8 -Βουβ68.---- 7Ὸ “μάαΐ Ὀοϊοηροά; ἰῃ ν. 17 {πϑγα ΦΌ]]οννβ, 
« απά ὁ} Βοη)απεῖ" ἴθ γοσθ. Τὴδ ργΐηοοβ οὗ ἰπουιδανι8 τογὰ 
πο μιρἠιεβὺ οἤοΘοΥβ ἱῃ Θομλ Πα ; ὑΠ|6γ6 Ὑγ6 6 {ἢ γ66 οὗ {ῃ θη, πὰ 
«Αἀπαΐι Βο]ά 186 Ὠἰρῃοβί ροϑ.. αἀἰἰδομϑὰ ἰοὸ {π6 αἰ ογθηΐ πϑμῖοβ 
νὸ ἤπα αἴδον 118. ΟὨΪΥ Πρ Βῃουίδυ 6116 “ ἐΐ6 ργίηοο."---Ὗ,, 15, 
71 ὧν τϑίοσβ ὕδοῖ ἴο Λάπϑὶ ἴῃ ν. 14; ὈΥ {6 8ἰ46 οὔ μΐπι, σῇο 
ροπιηϑηάθ4 {Π6 Ἰαγροδβὲ ἀἰνβίομ, Ψομδπδη 8πα Αἰηδζίδῃ πα {πὸ 
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φοηπηδηα οὔ 280,000 ἀηὰ 200,000 πιϑη. ὙΥ̓ΉΥ Απιᾶξίαϊι τθοοϊνϑα 
180 Βοποιτ8]6 ἀἰδεϊποιίομ, “’ ἢ6 τυῆο παά ευἱϊϊησῖν φίυθη ᾿ἰπιϑο 
ἰο “ελουαῖ," τα ἅτ ποί ἰπίοσιηθά. [1η {πΠ6 16. δοοοαηῖ, ἔγοια 
ψ οι {19 τουλατῖκ μ88 θθθη ἰάθη, ἔποῦθ νγὰ8 πὸ ἀουδὲ βοπιθ 
ΠοΙοΘ οὗ ἃ μρσἢ-τηϊηἀθ4 ἀθοα οὗ Απιαζίϑἢ, νοι σου] οχρ]δίπ 
{86 ΔΙ] αϑἴοη, που ρἢ πονν ἰξ 18 απΐη 6111 1}]6.---Ὑ, 17. Οἠδ οοπι- 
ῬΔΠΥ οὗ τ1π6ὸ Βαπ]απηθβ σοηβίϑιθα οὐὗἨ ἃγοΐθυβ, γῇ ἅτ 618 
ἀθβουθοα 88 δϑλοοίϊηρ υυἱῇι ἐδια δοιυ (εἴ, 1 ΟἸν. χἰ!. 2) ἀπά (ατηιθὰ 
ὙΠ) δλίοϊάθ, {π6 σγοτὰ Ὑ0}})} θείπρ' πιδάβ ἴο γθβδσ ὉῪ Ζθαρτηα ἐο 
νοιἢ ἸῸ ἀπά ΠΡ. Β6581:468 {Π6 δοΐιβυβ, 70 ἀἰνγαγβ8 [ογπηϑά {Π|6 

Ῥεποῖρα! ἔοσοθ οὐ {π6 ἐγῖθε οὐ Βοπ]απιΐη (οἵ, υᾶρα8 χὶχ.---χχ), 
10 Βοη)αηηΐηἶξοβ οοπιυθαϊοά 180,000 ὀφιΐρρεοᾶ ταθη οὗ ἐλ6 
αν, ὈῪ ν ΐ ἢ τα ἀπ ἀογβέδηα {}186 ἤΘΑΥΥ δι πηθα 501 165 ἴῃ οοη- 
τυ ΒΕ] ποῖοι ἔσοτ ἔπ 6 ἀγομοσθ. Ασοοογάϊηρ ἰο {818 δοοοπηΐ {Π6 
ἉΤΊΗΥ͂ οὔ 9 Ποβθαρμδὶ ννὰ8 οοτηροβοα οὗ ἔνα στϑδὺ αἰν᾽βίοηβ; ὁ υἀ4α}} 
οοη δα ἃ 180,000 θη ἰπ ἴπγθθ ἀϊνίβίοηβ, ἀπά Ββη͵διηΐῃ 
ὅ80,000 τηϑη ἴῃ ἱτο ἀϊνϑίοηβ. ΤῊ ἔνθ ἀϊνίβίοῃβ οὐ {Π|6 ΔΓ 
ἸΠΔΥ͂ Ῥογἢ Δ ρ8 πάνθ Ὀδθη οοηπθοίθά 1 Βοπιθ οσιβεηρ ἀν βίοπ οὗ 
[0 ῥγονίποβ οὗ Φυάδῃ δηᾷ Βϑη]απιῖθ 'πίο ἔνθ δοιηξίοβ.--τ- 
Υ. 19. Βεβ᾽468 [μ686 ἢνο Ἰϑαάίπρ' σθηθγαὶβ Γθμοϑμαρμαῖ μα οἰλον 
οἴἥοογβ, 0 ὑγοτο θη γαδίθά τ ἢ 1Π 6 σοταμηδηά οὗ {Π 8 ΦΌΥΊΓΘ58565 
ἴῃ [ἢ Βοαίμογη Κίηράοπι (ἐπ αἷΐ “ωάαΐ), ψίθγα ρουτίομβ οὐ τῃ6 
ἴτοορ8 ἀθβου θα ἀθονθ ὑσοθ πὸ ἀοαθὶ βιϑίϊοποά ἃ8 σΑΓΓΊΒΟΉ 8. 

ΟἸιαρ. χυ!ϊΐ. ζολοϑμαρλαι᾽ 8 δοππθωΐοη υἱέϊ, Α λαῦ ὃν πιανγίασε; 
ἐλοῖν" ἡοἱπιὲ αἰξαοῖ ὠροη Ἐαπιοίῖι; ἀθαΐϊ ὁ} 4Παῦ. Οὐσταρᾶτθ 
1 Κίηρϑ χχίϊ. 2---ὃὅ. (866 {Π| σοτηπηθηἑΔΥῪ οἱ {Π|20 ρᾳ558058). 

Ομιαρ. χὶχ. 1---8.. ϑοηίοηδα ργοποιποθᾶ ὃψ ἐλα ργορ]οὲ «᾽ ο]μὶ 
οη, Ψζελιοδπαρλαί᾽, 8 αἰϊίαπιοο ευυἱϊΐ, Α.λαῦ.---. 1. ΦοΒοβμαρμαῖ γό- 
διρηθα ἐο ἢὶδ ἤουιδ6 ηι Ῥϑασό; (μὰ8 ἴῃ ργβάϊοθίοη οὗ ΜΊοδι (οἢᾶρ. 
ΧΡ]. 16) 88 ἐὉ18]1164.--Ὑ. 2. “όλω δα δοπ οΓ Ἠαπαπὶ (οἰιαρ. 
Χχ, 84) Παᾶ [ιῖ8 Βρῇογθ οὗ δοίΐοῃ ἴῃ {Π6 πουίπογη Κίηράοηι αὖ {π6 
ἅμ οὗ Κίπρ; Βαδβῃα (1 Κίηρβ χυΐ. 1); ΒΘ ΤΩΔΥ Ῥοββίθ!]Υ μᾶνθ 
Ὀθθὴ δ βῃθα οτὰ ἐμ6 πουίμοση Κιηράοιῃ, ἃπὰ οοιηρθ] θα οὴ 

[μδὲ δοοοππὲ (0 ἰαἰκθ Ἂρ 18. Δθοάθ 'π [Π6 βΒοιίβογη. ---ϑλοιζαά ὁπό 
λεῖρ ἰκ6 ευἱοϊοοα ; ᾿ονν οουϊάδε ἐμποὰ τπᾶκθ Θοπησαοη οασβ8 ὙΠ 
ΑΒΔ Οἱ ἴὴ8 ἱπβηϊίνο ἢ Ἰαηιθα 8661 ΟἾνγ. ν. 1, ἰχ. 25, 

ἅς. ΤῊ δοουβαίνθ "85, ΨΒΙΟΙ 18. ῥΙαοοα ἢγβὺ ἔογ [ῃ68 58 Κα οὔ 
ΘμΙρἢΔ818, μ88 {π6 ἰαηιθα αἰϊδοῃθά ἰο ἰξ 85 (ἢ 8 βίρπι οὗ {π6 δοουβα- 

ὙΟΙ,. 11. 28 
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εἶνθ. Οπ ἴδιο Ἰαβὲ οἴδιιϑθ οὗ ἴπ6 νϑῦβθ, 866 1 Ογ. χχνῖῇ. 24. 
ΤἸηδίοαα οἵ “ναί ἤγοπι δεΐοτα “ολοναῖ᾽" σὰ Βηπὰ ἴῃ 2 ΟἾγ. 
ΧχΧΙ. 26, “1Π6 τγϑί οὗ Ψομονα." ῆο ἅτ ἰο σϑραγὰ [μὲ 
ἀαπροχοῦβ αἰίδοῖς τηδᾶθ Ὀγ [86 Θαβίθσῃ {1068 (ΒΔ ρ. χχ. 1---80) 
5 [Π6 φοπβθάθθηςθ οὗ ἴπ6 τσ, ψ Ε]οἢ Θμοβμαρμαῦ δά ἄγατῃ 
ὍΡοπ Βἰπ186]} Ὀγ Ηἷβ οοπάποῖ ; θαῦ [Π ἀδηρσον ραβϑθὰ οὐδὺ θθοδι80 
(νυ. 8) “ἐλόγὸ αν, πουεγίμαῖο88, σοοά ἰλίπσδ αἶδο ζοιωνα ἴηι ἐἰι66 " 
(εμαρ. χἰϊ. 12; 1 Κίηρβ χίν. 18). Ου [0 Ἰαβὺ οἰαιι88 866 οβϑρ. 

χὶ!. 14, χυὶ!, 4. 

Υ. 4---11. “ελμοοιαρμαῦϑ πιθαϑιγθθ 0. ϑεσιγίηρ α ὈΥΌΡΕΤ 
αἀηιϊηϊδέναἰΐοη, οὗ }ιδίδοο.---Ὗ΄. 4. τγρὸνη (απά ἢ ἐιγηοα δασὶο) ἰδ 

1ο Ὀ6 ἰάκοῃ ἷπ οοπποχίοῃ συ ἱτἢ {Π68 οἰ ϊονίην νου, {Ππ|8 : ἐλέη ἠέ 
εὐθπΐ ουἱ ασαΐπ απιοησ ἰδ6 ρόορῖίε; ασαΐπ, ἴοΥ ᾿Ἐπουρἢ 10 15. ποί 
βιαἰθα ἴῃ σἰδρ. χυ]ὶ. 7 8344. ἐπαῦ Ὁ Ποϑμδρ αὶ μδα ῬΘΥΒΟΠΑΙ]Υ ροπὸ 
οαἵ, γοῦ {656 ὙγΟ8 ἸΏΔΥ ΓΘΙῸΥ [0 [Π|6 ρᾶ58αρῈ οἰϊο(, 50 ἃ8 ἴο ΙΏΘ8Π: 
[6 τεβαηιθα Ἠΐβ δβογίβ ἔου [Π6 ἰπϑισυσίίοῃ οὗ {Ππ| ρϑορίβ. ουπὶ 
Ἐρλναΐηι ἀθποῖθβ 86 πογίμϑγῃ ἐτοπίῖοσ οὗ [Π 6 βουΐμογη Κιηράοπι. 
«Αμά δγουρμς {μοπὶ ΒΟ, 868 οἴδρ. χσῖν. 196. 4.8 1μ18 σείου- 
ΤΑΔΙΟΓΥ τηογοπιθηΐ ἢδα ὈΘΘ ΔΙ ΈΘαῪ ἀθβοῦι θα, ἰς 8. θὰΐ δυο 
τοίεσγθά ἴο ἤθῦθ, 80 88 ἴο ἔοσπι ἃ ροϊηὶ οἵ οοππθχίοῃ θούνθθη [86 
δοοοιηΐ οὗὨἨ {Ππ| ἀΥγδηροιιθηΐβ τάδ ἕο ἴπ6 δἀπιϊηἰβεναίϊοη οὗ 
7αβεῖοθ ἀπά {π6 ργδνίοιβ παγγαίϊϊνο (οδδρ. χυῖ!, 7.---9).---Ὗ. ὅ. Τὰς 
)ονευβοα οἰοθ τοῦθ ἀρροϊπίβα 88 116 σβϑίάθποθβ οὐἉ 1ῃ6 7ιάρθϑ, 
Ῥϑοδιβθ (Π6Ὺ ὑοτθ [86 οθπίγαὶ ροϊπίβ ἔ0Υ [Π6 ἰχϑβῆο οὗὨ {{π|6 ἀ15- 
τοῖοίβ πὶ ν Βΐ ἢ ΤΠΟῪ ΓΘ γα βι αϑίθα, “9 ιν ἢ ὐὐδῇ, τεξεγθηοο ἰο 
ὁαοῖ ραγίοιϊαν οἷέψ (φοτηραγα {μ6 ἴὰτν ἰπ Πϑαΐ. χνυὶ. 18). γέ 
δλαϊϊ ποὶ ἡυᾶσα 7ον πιθη,, ἴ.6. τιοὶ ἂὖ ὉἘμοὶν ἀϊοίαϊίομ οὐ ἵπ οομαρ]]- 

8 Π66 ὙΠ ὑπ 6 1} Ὑγ]8}.68, διού ξον Ψεμουαῖ. ὩΘῸ ΔΊΣ ΣΝ 
[Πι686 ὑγογάβ ἃ.Θ ΥΘΣῪ Ὀρβουσα οἡ δοοοπηΐ οὗ {π61}} Ὀγον τυ, ἀπά ΄ 
ΤᾺΘΥ ἃΓ6 γα ΒΥ τοπάογθα ἴῃ (88 δποίθηϊ νϑυβίοη8; 6.9. ἰπ [16 
Ῥωϊγαία ΠΟΥ ἃγ9 ρίνοη {π1ι8: ὁὲ φιυοαουπιφιυο ἡυαϊοαυθνὶ 8, ἐπ 
υοϑ γεδιπἀαδὶί. ΤῊΘ βἰμαρ]οδὶ ταθιμοὰ 8 ἴο ΒΌΡΡΙΥ [88 ψογὰ 
“ ἤόμονδὰ " ἤοια {π6 ργϑνίουβ οἰδιβθ (οοαραγθ [6 φομοϊ αβίοῃ ἡ 
οὗ ν. 11 δῃά ομδρ. χχ. 17): απᾶ “εμοναῖ, 86 υυἱἱΐ, ψου ἐπ {{ὲ 
αὔᾶαῖν οἢ 7υδβἴϊοε ((.6. ἴπ γοῦν ἀθοϊβίοπβ, θϑαΐ, χυἱ!, 9), 80 {πᾶΐ 
ὙΠ ἃ ΘΟηΒβοϊο8η688 ΟὗὨἨ Πβ ὈΥΘΒΘΠΟΘ Υ6 ΤΗΔῪ ΘΑΓΠΘΒΏΥ 566Κ {πᾶὺ 
ΜΠ Ο 18 τἱρῦς, Ὑ]6 ποχὶ γϑῦβθ ΠϑΥΠλἶβθ8 ΨΘΡΥ Ὑ}61}] ν 10} 818 
Ἰπἰογρχθίδίίοη.--Ὗ, 7. ἼΣΝῚ ὙὝΔΙΦ» ΘΟΥΥΘΟΙΥ ὑγαηβαἰβα ἴπ 186 
ΡΜεϊσαίο, συν αὐϊφοιίία οποία ζαοὶί6. ΕῸΤ' ἐλι67)6 18 πο ἴπ)ιι8- 
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ἔἷδ6, ΟΥ̓ γοφαγα Οὗ ρόγδοη. οὗ γϑοθὶυΐη ο7 Ῥγοβοηίϑ υυἱἱῇ, Ψολοναΐ, 

Δη4 {πογοίογθ {πὶ8 πηαδὲ ποὺ ἰβκ ρ]δοθ οἡ {86 ρατὶ οὐ ᾿πάρεβ, 
, ΚΠο Ἰπᾶσα γο7 .]οἠουαῖι (8ε6 {π6 αν, Ὠϑαὶ. χνὶ. 19).---, 8. 
Ῥτοπι 1:18 γεῦβ 17 τω  οοποῖαάθ, ἐμαὶ ἴῃ ἐμ6 γε ῆθα οἰξίοβ, 

(ν. δ) 48 νγ8}} 85 ἴπ Φ Ἔγαβα! θαι, ρυίθϑίβ, 1,ονἰ θϑ, ἀπά ἐμ ᾿ιθα 45 οὗ 
186 ἔαιλοτθ᾿-μουβθ8 γα ἀρροϊηἰθὰ ἃ8 πάροβ, -ἰχν γωγ τὴ 

1:6 ἰαπιοα οὗ ἀϊτοοῦ ἀδρθηάθποε : ϑοηιὸ οὕ ἰλ6 λοαάϑ οὗ ἐδ ζαϊλιονγϑ᾽ 
λοιιδε8β (1 ΟἾγ. υἱῖι. 6) ο7 ἐδο ]δγαοίδἑοδ. Ηδ αρροϊπίθα ἐλ6 
Μιευΐίο5, ὅζο. (1) γον ἰλι6 ἡμασηιοηΐ Ὁ “εολουαΐ, οὐ, 48. 1ὲ 8 βἰαϊρά 
ἴῃ ν. 11, γον αἷϊ πιαξίογα οἢ “ὁπουαΐ, ἴον [86 αὔαϊγβ οὐ σοϊϊρίοπ 
Δηἃ που β ΐρ, 6.9. ἰο ἀδοῖἀθ ἴῃ ΔῊΥ ἀἰβραΐθβ τῖτἱ τοραγά ἴὸ [86 
τοἀοιηρίίοη οὗἁ [π6 βτβίεθοσγῃ, οὐ {1:6 ραγιηθηΐβ ἴο ὑπὸ ἐθιῃρθ, δπᾶ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ 4αΘϑ 0 ῃ8 88 ἴο ρυτί βοαίίοη ; (2) 707 ἐΐι6 ἀἱδριιῖθ, οΥ, 88 ἴξ 
ἰδ ΘΧρΙαἰπαά ἱπ ν. 11, ἔου 41} ἐμ Κίπρ᾽β πιαιίοτϑ, ἰο ρὶνϑ ἡυἀστηθηὶ 
ἴῃ οἶν}] ἀϊδραΐοβ οὐ βίαϊα ργοβθουξομβ. ὩΦΌΡΥ ἼΣΙῸ.; [μῖ8 
ἄο68 ποῖ τηθᾶῃ {πὲ [Π6 1,6Υἱ65 ἀπά οἴμθχβ, Ὑπὸ δά Ὀθθῃ 

Δρροϊπίβα, γοέμυμθα ἰο “ γυιδαΐθηι, ἴοτ ποιβίηρ [88 Ὀθθῃ ϑ8814 
δου {πον ᾿Ιβανίηρ  ΘΥΌΒα ΘΠ, ποῖ (μα ὕπο8θ ψγ]ιο ϑοιρῇῦ ἴογ 
Ἰυβίοθ τυοηέ ἐο «“ογυιβαῖθηι, ἴου Ὁ») ἀοθ8 ποὶ πιϑᾶῃ ἰὸ ἢδνα 
ΤΟΟΟΌΓΒΘ [0 : δαΐ 1 1β ἃ ΒαρΡ]διῃθηίαυυ Τϑυηδιῖ,, ἱπάποοα ὈΥ [ἢ 6 
τοοο]]θούϊοῃ οὐ 6 δχργθββίοπ ἴῃ ν. 4, ἢ6 τυϑηΐ οὐ, ἀπ τπλθ8}8 : 
“ελοϑμαρῆαξ (αινὰ ἔΠο86 ψῆο μδά ρΌπο οαὐ πΊἢ Πΐτὰ) γούερηθα 
ἰο “ον ϑαΐζοηι.----. 9, 10. ΤῊδ νϑ]Δ1ν οὗ ἐμ6 οοατὶ οὗ βίο ἴῃ 
δογαβαίθπι 18 ββί Ὁ] 886, Τῆμδ δμαϊΐ γὲ ἄο ἴπ ἰδ6 ζόαν οὕ 
“ελουαῖ,, ἄς. ; νι μαὶ {Π6} ὅτ ἰο ἀο 18 τηϑῃίϊοπϑά ἴῃ ν᾿ 10, ψβθτθ 
[Π6 ψογάβ ὙΌΣ ΤῸ 819 τορθαϊθα ἴῃ {Π6 ]αβὲ οἶδιβθ. ΤῊΘὴ 

Ὀοίογθ γυγ- Ὁ 18 νδηθηρ ἴπ ἐπ6 Θορίπανίην δηὰ ἴπ6 Ὑαυϊραία. 
ΤῊ οοπηϑχίοῃ θϑένγθοη [6 ἀῃποιηςοιηθηΐ ἴῃ ν. 9 8η4 [Π6 δοοοπηΐ 
ἴῃ ν. 10 ὈΘοοπη68 τποῦθ Ἀρρδγοπί ἴδ νγ6 δγϑβα ἰδ ἤοτη ἔμ Ηθογον 
ἴοχὲ : ἐΐι8 8λαϊΐ ψγὲ ἀο, δυό αἱδριία υυὐοῆ σοηια δθήογθ ψοιι, 
ἅς, ΤΆοϑο οἵ γουν δγοίδγθη υὐο ἀιυεϊὶ ἔπ ἐ]ιοὶν' οἰἐΐ68 (ἃ νἸ88 
ἴογ ἃ ἀβοϊβίοῃ, οὐ ἔοσ ἱπβύγιοιϊοη οα [Π6 ρᾶτὶ οὗ [Π6 ΒΌργθπιθ οουτὶ 
ἴῃ [86 Φ0]οννΐηρ᾽ τηδἰί6 78) ; οἴ. Ποαΐ. χνὶϊ. 8. Τῦ {Ὁ]]οννΒ 88 ἃ τοῦ 
οὗ οουγβθ ἐπαὲ [Π6 ἀνθ! [6 γ5 ἴπ ἐμ οἷν οἰ ἐἶθ8 ἱποϊαἀ64 {Π6 ἱπμαθ!ζαη 8 
οὔ Φογαβϑαϊθμι. πὸ ΟἽ ΥΞ δοίιυθοη, δίοοα απά δείιυθοη δἰοοα 

(ὕδη [ο]]ονγθᾷ ὃν ζαπιοά, εἴ. θη. 1. 6); 16 {βοῦθ 15 δὴν ἀϊβραῖο 
Τοϑρθοῦηρ;, ἃ ᾿ηυγάδθν ΟΥ ἃ Ποπιίοϊ4θ, πα δὴ ὑποουία! ὨΕΥ̓ 88 ἴῸ 
ὙΠ] ἢ οὗ [Π6 1ατνθ ρίνοη ἰπ Εἰχ. χχὶ. 12:844. 18 Ἀρρ !ς 8} ]6 ἰο {16 
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886 ; οἵ, Ποαΐ. χνὶϊ. 8. “44πα δοίνυοθη ἴαυυ απα δοίιυδεη, δοπι- 

ππαπαπιοηΐ, δείυυόεη δἰαἰείο8 ἀπά δοίιυθοη ἡιιασπιθηίδ ; [818 ταῖρὶιὶ 
Β6 δχργεβϑθά τηοῦα Ὀσὶ θΗ͂γ (μ8 : ττπῷ στ [9 Βαΐ ᾿ἰηδβίοδα 

οὗ δ βεοοπᾶ Τλοτγαΐ, [π6 ἀἸαγθηΐ ο]απιθηίβ οὐὗὨ τ ]οἢ [86 ὙΠοταδ 
γα 8 δσοτηροβοὰ 16 ρίνεπ. ΤῊΘ πηθδηΐῃρ ἴδ: 16 [Πογ8 6 8Δ}Υ ἀ[8- 
«Ῥαΐθ 88 ἴο {Π68 ἱπίογργϑίαιοῃ οΓ Δρρ]οαίΐοη οὗἉ {Π6 ἴατγβ ; ἴῃ Τθαΐ. 
χνὶϊ. 8), ἔνῦχο ραγ σα ΑΓ 68868 ΔΥῸ πηθη οποα ᾿ηβἐοδα οὗ {{Π|0 ρΈΠΘΓΑΙ 
Ὠοίΐοο ρίγοη ῃεσθ. Ζῆιδ 9μαϊΐ γὲ ἐπδίγιιοὶ ἰΐδηι (Υ1Ζ. [Πο58 ψ}0 
Ὀυΐηρσ {π6 ἀϊβραΐα Ὀοίογο γοὰ) ἐλαέ ἐδεν ἐγεδραβὲ ποὶ ασαϊπεί 
Ψελουαΐ, ἴον ἢγδὲ οὗ 41} {6} που ]ὰ ἔγθβραβ8 ὈΥ ἃ [αἶβα δρρϊοδίϊοη 
δηᾷ ἱπιίογργοίδθϊομ οὗ [86 Ἰανγβ, δπά ἔμθπ {Π|6 Ὺ σου ἰηνοῖνο {Π|6 
ἡ ἷθ παϊΐοῃ 'π ρα] 88 νγ6}} ; ἀπά (1 (818. ςᾶ86) ἐλέγ6 ευἱϊὶ δὲ 
ναί ρου γου ἀπά ψοιιν δγείξϊγδη, θνθὴ ροη 4}} ϑγ86]. 7}λι8 
8᾽αϊϊ γε ἄο (νῖ2. δοοογάϊηρ ἴο ν. 9 ἴῃ {Π6 ἔδαν οἵ  ϑιιονδὶ) ἐλαί 
μὲ πιαψ ποὶ ἐγόδραδ8.---. 11. ΤῊΉΘ. Πρ -᾿υῖθδὶ Αὐηδγῖδῖν 18 ἀ68- 
οὐἰροὰ 'π 1 ΟἾγ. νυ. 87 δβ {πὸ ΒΡ Βὶρῃ-ρτίθδὶ ἔγοιη Ζαᾶοκ {πὸ 
σοπῃέθπιρου ΤῪ οὗ Πανὶ ; ἀπά “ Θμοβμαρμδὶ ὑπὸ Κίῃρ' νγα8 αἶβο [86 
8.ὯᾺ Ιεϊπρ ἔγοτῃ αν, Ζοδαάϊαΐ, ἰΐ6 ργΐηοα οΥ {δι6 ἔουιδο οὗ “6: 
λουαΐ, ἰδ ΟΥΪΥ πιθπιϊοπθα ἱπ 0Π18 ρᾶβϑθαρθ. ΕῸΣ ἐΐλ6 ηναϊίογ8 οἵ 
“Ψελουαῖ, ἀπά ἐλ [ετιρ᾽ 8 πιαϊξον8, σοπυρατ ν. 8.--- τ) υγυΐϑυ» {867 
84}} "6 οὐδ)" ψοῖι, ἃ8 ὙΟὉΓ ὈγΘϑ ἀθηΐβ, [Π6 Ζωουΐϊί68 δῥιαἶῖ δ6 οἤῆσδονδ 
δοήονγα ψοῖι, ἃ8 ὙΟῸΥ δϑϑἰϑίδηϊβ δῃἃ βογυϑηΐβ; ἃ ἴδ ΟἿ]Ὺ οὗ [16 
1μον 68 ὑγ6 6 ἀρροϊπίρα 48 Ἰυάσοβ, Γορϑίμον ὙΠ 80πΊ6 ῥγἹοβίβ, 
ἃπα λιοα 48. οὗἁὨἨ [αὐ μογβ᾽ -βουβ68 (ν. δ). ᾿ ΤΠ6 οβίσουβ οὐ [86ςθ, 

ΒΟΥ 68, ὅζο.) ὙΟγΘ 8150 ἴο δὲ (Δ Κοὴ ἔοτα {Π6 γϑιμδϊπίηρ ΒΟΟΥ οἵ 

1,μον ε8. 486 βέγοῃ ἀπά τον; νου 1 δίγθηρσίῃ (οἵ, ν. 7, 
(4 Κα μορὰ δηὰ 40). γρέϊ ἐλ6 σοοά; ᾿ξ γε ομάθανουγν ἰο ΔᾺ]ΗΙ 
1116 ἀυῖ65 οἵ γουγ οβῆοα 88 ροοὰ Ἰπάραοβ (οἴ. ν. 6). 

ΟἸΒδρ. χσ. 1---80. 7ηυαδίοῃ οἡ ἐδ ρατὶ οΥ ἐδι6 Καϑδίοντι τπιαϊϊοπδ; 
λον ἀσδίγον οπο ἀποίλον, απὰ ἰΐιι8 ρονίδλι υυἱέλοιέ δοῖπρ ἀοζοαίοά 
ὃν “ολοδ)ιαρπαὲ ἀπά ἰδ “ειυ8.----7.1. Ηἰονυδ (Οποπι.) 5875 {πα 
1116 ΟΣΥΘΌΣΤΟ πιαδὲ πᾶν θθθη [86 παίϊοῃ οὔ τμ6 Μϑαμίξαβ : ἴῃ (8 
ϑορίααρίπί (καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐκ τῶν Μιναιών) [Π9 ὑΓΔΗΒΙαἴοΓΒ μαΥθ 
δορίθα ποί.]16ν {Π6 γθδαϊηρ' ὨΥΟΌΣΤΩ» Ὑ ΒΊΟΝ 156. ΡΟΥΈΘΘΕΥ απίπ- 
1611101}016 ἀπὰ ποὺ ᾿ῃ δοοογάδποθ ΜΠ ἢ νν. 10, 22, δα 28, ποῦ {16 
{ΒοτοῦΡ ]Υ δα [8010 τϑδαΐπρ᾽ ΘΔ ΑΓ. -- ΟἹ {86 οι ]θπηαπί8 οἱ 

16 Μουῃιῖοθ 866 1 ΟἿ ν. ἰἱν. 4] ; ἴῃ 1π6 ἔα. σοῦγβα οὗ {80 

ΠΑΡΓΔΙγΘ [ΠΟΥ 810 ἀοδίσπαῖθα ᾿πμαρ  δηῖ5 ΟΓἹ Μοαηΐ ὅβοῖγ, νυ. 28) 
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οὐ φ4116 ἃ Ἐγ {Π| παηι6 οὗ {ποῖ σουπέγγ, {8 τηουπέδίηϑ οἵ οἷν, 
νυ. 10, 22. «“οβορῆνιδ (ΑΠΕ αἰ 165 ἰχ. 1, 2) Βρθᾶκβ οὗ ἔΠπ6πὶ 88 ἃ 
δύθαϊ ται] εϊπας οὗ Αταρ}8.---. 2. ΤΠοτα σαπιθ (πρὶ εἶνο8 δπά 
ΤΑΘΒΒΘΗΡΘ,Β) ΤΥΜ } 85 (60 ἱπναάδά «πἀἀἢ ἔτοπι [Π6 σου ΠίσῪ 
ἴο {π6 δαϑὲ ἀπά βου θαϑὶ οὔ [μ6 Τεδά 86α (νῷ ἼΔΨΩ) ἴδον 
οδπποῦ Πᾶνα Θοτηθ βίταῖσης πὶ ΑὙάτα : Ὁ μ85 Ὀθθῃ βαϊ4 ἐμαὶ 
ΠΟῪ ὑγουα δοοοπηραηϊθα ΟΥ̓ ἰΓΟΟρ5 ἔγοιῃ ἄγαηι, ἔγοτα 16 ϑ'γυίδῃ 
Ῥγονίποθβ, θαῦ (Πογθ ἰβ ποι ίηρ ἰο {18 οῇἴδοι πῃ 1Π6 παγγαίίνο. 
ἘλΑΥ] ΟΣ δχροβίξουβ (6.σ. Οαἴπιθὶ.) δἀταϊ 64 ἐμαὶ ἔον ἄγαπι τὸ 
Βῃουα γϑαᾶ ᾿άοηι ; ἴῃ βϑρίααρίπε δπὰ Ὑ αϊραίθ πᾶν ἴπ6 ἔα]59 
τοδαϊησ ἄγαπι, Ὀαὶ {π6 ϑγγῖδο ἀρρϑαῦβ ἰο ανβ γτοδά Εἰοιῃ, ((Π6 
οΪαιδα 18 τϑῃάογθά {8 : ἤοτα ἰμ6 τϑιηοίθ ἀἰβίτὶοίβ ΒῪ {μ6 Ἐρά 
566). ὙΠῸ Βοβίῖ]8 ὑγῖθ68 τιδυο θα στουπά {Π6 βου πογη ροϊπὲ οὔ 
ἢο Πεδᾶ 868, ἀπά οηἰογοά Ψ υἀδἢ ἴτοπι Εάοπι. αζαζοη-ἰαπιαν, 
τὐλιοῦ, 8 Ἐηρϑαὶ, οἴ. θη. χῖν. 7; [86 βιξαδίϊοῃ οὗ Ἐπρθαὶ [9 
Ὀθθῃ δοουχγαιοὶυ ἀθβουῖροά Ὦγ οδίπβοη (Ἰϊ. 489, 440), ζιψποῖ 
Δ} οὐ 615.---, 8. “6Ποεϊαρῆαὶ 86ὲ ᾿ὶδ ἔα66 (Β8 Ὑδβοϊνοά, οἴ, 2 
Κίηρς χὶϊ, 18; ὅ6γ. χ]. 15) ἐο 8θεἶ “ζοϊοναῖι,, ἐ.6. ἴο ἴὰχ ἴο 
᾿ΐπὰ δῃα ἱπιρίοτθ Ηἷβ αἱά (ομαρ. χυ. 12, 18), ἀπά [μ6 Θομβθάιθποθ 
οὗ ῖβ σϑβοϊ υὐΐοῃ νγαβ [πὲ Ὧ8 βυμπητηοπθᾶ 811 1π6 ἱμπμδθἐαπίβ οὗ 
[8 Κἰηράοια ἴο τηθϑὲ δ ἐπ βαποί ΡΥ [ῸΓ ἃ βοϊϑιημ [αβὺ (οἵ, 
δυάρεβ χχ. 26 ; 706. 11, 15).---Υ͂. 4. Το αϑῖ. οὗ σζεδουαΐ; νγε πα- 
[ΌΓΑΠ] ν᾽ ΒΌΡΡΪΥ {Π6 ψογὰ “( μεΐρ᾽ (οἴ, τα νυ}, 21). ΑΥὐ π6 δπά. 
οὔ Π6 νόσβα γα πὰ ἐπ τνγογάβ “' ἐο 8θοῖς ἐδ Πιονα " ἴῃ δἰτηοϑβί {Π6 
ΒΆ1η8 5680, Οἰᾶρ. χὶ. 16. ΤΊ] πυϊπθιουβ αἰίθπάδποθ δἱ {6 
ἈΒΒΘΙΏΡΙΥ ἴ8 {π|8 ἀδβουϊοά : “ δηὰ «πάδ}} ({Ππᾶξ 18, 6116 ᾿η πα ]- 
ἰδηΐβ οὗ {1 βουΐηογῃ Κίηράομι) σαι μθγθα ὑπ πΊβοῖνοβ ἐοροῦο, 
Θνθη ομέ οΥ αἰΐ ἢ οἰἦο8 ο7 συ ααῖ, ΤλῈῪ οαπιο."---Υ͂. ὅ. 1 ἐξπ6 
αδϑοηιδῖν οΥ {1.6 ἱππαδίϊαπίδ ὁ “ὁν»υδαΐφηι, ἀπά ἐΐι6 οἱδόν ἱπδα- 
δἰίαπῖϑ οὗ ἐδ δοιιίμονη Κἰησάοηι; [Δ6 ἔΌυ τη 6 1 δ. 6 Βρθοίδ!]ῦ τηθ- 
Ἰοηθᾷ ἀραΐπ ἴῃ γ. 27 (866 4150 15. 1. 1, ἀπά 11, 1) 8 οοηβε ταϊηρσ 
16 ταοβϑὲ ἱπηρογίαηί ρατί οἵ {π6 ψμο]6 ρορυ]αϊίοη, Βείογδ ἐλι6 
πθὶῦ σοι, ἴ.6. ὈΘἴοτΘ {116 οαΐοῦ οοαγί, 80 ἐπαὺ ΘΠ οβμαρμδὶ βίοοά 
ἴπ ἴτοπὶ οὗ {{|ὸ89 τῆο ὑγοτθ ἃββθιι Ὁ] 0 {πθγθ, θη 16 οἴδυθά {116 
ῬΓΆΥΟΥ νν. θ---12. ΕΎΟΙ {118 10 15 ον ἀθηῦ {πᾶ 1ῃ6 ποὺ δουγὲ 
τημβὲ ἀδηοία ἐπ6 μἷδοθ ἴῃ ψμϊοὶ {Π86 σοΟΠηρΥΘσδίϊοη ἀΒΒΘΠΊ 166," 
πὲ 18 116 οαΐθοι δου ; δ 1ϑαϑὲ {1118 νγαϑ Θο] οι" π᾿ 5 ΔΤ Προπιθηΐ, 
ἴον ἴῃ οἴαρ. ἰν. 9 10 8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βΒιαΐθα {παν ἢ6 Ὀα}}} 188 στοαί, ἡ.6. 
1Π6 ουαξοῦ οοατί. Τῇ] παπιθ “ ποὶῦ σου ἢ πιιδὲ ἘΠογθίοσγθ ᾿ὰνθ 
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Ὀθθη ρίνθη ἰο ἴξ δὲ ἃ ἰδίου ροσγίοα, ροββί]Υ ἴῃ ἐμ8 ἐΐηηθ οὐ Ψ ϑἰιοββαν 
Ῥμαῖ, οἰτῃον Ῥθοδῦβθ ἰδ νγᾶβ ϑη]αῦρθά, οὐ ἔγτοπι 118 Ὀϑίηρ τοῦθ]. 
1 ὅΠ6 ρσγάγϑῦ οὐἁ “6 οβμαρμδὲ οοπιρᾶγα ἐπ ῥγϑυο οὐ 488, 
σἤδρ. χίν. 10.---Κ. 6. ΟΥ 1 ΟἸν. χχῖχ. 12. Τ΄δν ἐδ ὯΟ Ο᾽16 ἨΘΑΥ 
λέ6 80 αδ ἰο δὲ αὖἷς ἰο ον γεβίδίαποο, ἰ.6.) δΔοοογάϊηρ [0 οἢ8ρ. 
χίν. 10, ἔῃοῦ δἴοπθ οδηϑὲ γϑϑὶϑὲ ἔῃ 6 ρουγου α] ΘΠ Θμλ168, νἢῸ ΠδγΘ 
δίϊδοκοά τ; [Π686 νγογ 8 οὔ σοῦγ86 ΠΡ] ἐμαῦ ΓΠΘΥ οαπηοῦ γεβῖβὲ 
(ὐοά : ἐδ βαπι6 γεσῦὺ 18 υϑοά ἴῃ 2 ὅϑῃ). χχὶ. ὅ ὙΠ ἢ 618 βισηίβοα- 
τἴοη.---. 7. οἔ, θη. χἱϊ!. 15 564.) χν. 18----21.--Τ. 8. ΤΠ ῥγτο- 
τλΐδ6 γγα8 [116 ἃ : (6 ἐῃ6 [δγδϑ 68 ἀνγϑὶὲ ἱπ ἔΠ6 ἰαπᾶ οὗἁὨ Ῥα]θβίϊπο, 

Δα θαἷ]ε ἐμογοὶπ ἃ Βα ΠΟΙ ΠΑΓΣΥ͂ ἴοΥ ΠΥ πϑηιθ (ομδρ. νἱ. 8, ὅ, 6} 
δαψίησ," 1.6. Θχργδββίηρ {μοὶς οοηβάοθηξ δχρεοίδϊίοη ἴῃ ἔπ6 πογὰβ 
οὔ ν. 9.--0. 9. Α τίει! βυμασηδυ οὗ {86 ραγ οα]Α 7 οΆ868 ἀοβογ θεά 
ἴῃ ϑο᾽οπιου᾿β ργᾶγου ομδρ. νἱ. 22---89. το βίδπάβ ΒΥ 186} ἴῃ 

1Π6 118ὲ, ἀπά 8. ποῖ ἀδρθπάθηϊ οπ 1Π6 οἴου σοσάβ (ποῖ σίαάϊἑιδ 

7μαϊοϊα, Ψυϊραία; οἔ, 1μον. χχνΐ. 25); ἤθῆοθ ἷΐ οἂπ ΟὨ]Υ πιθδῃ ἡμᾶφ- 

πιθηΐ, ἡψαϊοϊαϊ ριμιϊοϊμιοη ΠΧ Χ. κρίσις, ὅγν. Ἰ1.) : [86 ποτὰ 

ΟΟΘΌΓΒ ΠΟΥΓΠΘΓΘ 6155. ΤΆθη υυἱϊί τυθ δοπιθ δοΐογ 6 ἐλὶδ ἔοι86 ἀπά 
δέον ἰΐθ6 : ΔΒΒΘτ Ὀ]ΐηρ ἴῃ [Π6 οουτί ἀπ ὑυχπιΐηρ᾽ οὐχ ἴμ 668 ἰο {6 
10Ώ1016, ἴῃ ψΒΙΟὮ ἔθου ἀνθ] ]6βί.--- Ὑ ν. 10, 11. βὅυοἢ ἃ φα] μα Υ 
[ια8 ποὺ ὈΘΓΆΠ]ΕΠ π8 : {160 68, ἑπέο ἐξ πυϊαδὲ ὁ υυὐῆοην ἰξιουι τυοιιϊαϑὶ 
ποὲ ἴοὶ ἰλ6 1δγαοζέίο8 σοηλθ (ἰ.6.) ἰο οηΐοι {πεῖν απ), ὐλόπ λον 
δαηιθ ομὲ οὗ Εσυρέ, διὰ (μουρὴ ἘΠΘΥ σοῦ βίγοπρ' ϑπουρὶ (0 
ἀοδβίγου ὑμθηι) ἑΐου αἰάθὲ ποὲ 8ι.}7}6 0 ἐξ, ἴΟΥ (τ ΓΘΙῪ ἴπ Ο θα ΐθηοθ 
ἴο ΤῈ Θοπππηδη4) ἐΐεν (ΕΠ 6 1Βγ8611}08) Κορὲ ξαν' ατυαν ἤγοηι ἰΐδηι 
απᾶ αϊά ποὶ ἀσδίνον ἰδόην--- θὰ δολοϊά ἰΐον (186 ἀπρταίοξα! 
1010 68) τόφιέίθ τι8 ὃν σοηιΐπς ἐο ἀγῖυθ τι8 οὐ ἢ ἐλίπθ Ἰπβογίίαποό, 
εὐλίοῖι ἑΐου ᾿αδὲ σαιιϑθα υι8 ἴο ἑπλοτῖξ (εἴ, ν. 1). Ὑπὸ ΕἸΔοπαῖίο8 
(86 Μϑυηῖιε8, γ. 1, ὑγοσα ᾿ηΠμδθ ἐαπίβ οὗ Μουῃηὲ ὅϑ6ῖγ, ὁ.6.. οἵ {6 
Ἰαπὰ οὗ Εἰάοπι) γταίαβθα ἴο αἱϊονν {116 1ϑγδθ] 168 ἴο ρ888. Φῃτουσὶι 
τποἷν Ἰαπά (Ν πὶ. χχ. 14---291), θα [Π6 Βγϑο 1065 ὑσοσο ογάδγθά 
ἴο αὐϑίαϊῃ ἔτοπὶ ΔΠῪ ΒοβαΠ] 168 ἀραϊηβὲ Εἰάοτα (Π6αΐ. 11. ὅ 564.}ν 

Δῃα 4180 ἀραϊπϑὲ ΜοδΡ ([ϊ. 9) δπὰ Ἀπιπιοι (11. 19) ; 8586 «πάρθ85 
χὶ, 17 86ᾳ. ψἱτ τοίδγθποθ ἴο Εἰάοπι ἀπά Μοδῃ.---. 12 οἵ, οἢδρ. 
χὶν, 10. 4πά ὧδ, τὸ ἔποιυ ποὲ ευλαΐ ἰο ἄο, ἴῃ ἴῃ σομβοϊ 5688 
οὗ ον νυθάκῃθ85 ἴῃ σοπίγαϑὲ ΜΠ ΟἿΤ ρον ΘΓ] 068 νγθ γ6 ἔπ πίον 
ἀθβραῖγ.---Υ͂. 18. οἴ, Φ 1} ἰν. 9, 10.-ἸὟ.. 14. “Ψαλαζὶίεἶ, ὁπ οὗ {Π8 
50η8 οὗ Αϑαρῇ, ἀπά ἐμπογθίουθ ἃ 1μονῖΐο, [8 Βα ἀἄθη]ν ΑἸ] ἃ τ ἢ {Π6 
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βρὶγς οὔ Φϑηονδῃ ἱπ ἐΠ6 πηΐᾶβὲ οὐ {Π|6 σΘγΓοΘΏΟΠΥ δπά βίαπάβ ἔοσ- 
ψαγὰ 88 ἃ ῬΡΙΌΡμθΕ. Ηο νὰβ (9 ΗΠ ἰπ ἀδβοθπὶ ἴτομι ἃ Μαΐ- 
αἰαῖ, ποὲ {πΠ6 Μαιίδηϊδῃ τηθητοπθά ἴῃ 1 ΟἾγ. χχυ. 4, 16 δ8 ἃ 
ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΑΙΎ οὗ Πανὶ, ἰὸν ἦδ νγὰ8 ἃ ἀθβοοπάδης οἵ Ηριηδηῃ. 
ΤΒοῦο ἰβ ἃ Νειδπῖδἢ, τ Βο86 πᾶπηθ ΟΟΟΌγΒ ἴῃ 1 ΟἿ. χχν. 2, 12, 
διθοηρ ἴπ6 βόπβ οὗ Αβαρὶ, ἀπά ὈγῪ 1πΠ6 Ἵμαηρθ οὗ πῶη ἰηΐο νιθηι 
6] τηϊρηξ Θαϑ]γ μανθ Ὀθθη δἰξοιεα ἱπίο Μαἰίδηϊαι.---Υ, 18---17-. 
ΤΙ ῥσόρῃβῖ 68}18 προῃ ἐπ Κίηρ δῃά 4]}1 Ῥγαβϑθηΐ, ἰο ρὸ ἔοστῃ [Π6 
[]ονίπσ ἀΑΥ ἴο πιοοῦ ἐπα ἴο6, ὑπαὶ (ΠΟῪ παδὺ Β6 τϊζηθθβοβ οὔ 
τποῖν ἀοδεσιειίοη ὈΥ ἔπ6 παπὰ ψϑβοναὶ.---Ὗ. 1ὅ. 86 ποὲ αγναϊα 
ποῦ αἀϊοηιαμψοᾶ; [6 ἔννο Ηόθτονν νου θ8 θα ρίογθα ἴῃ {18 ραββαρθὺ 
416 ἔθαπα ἰοροίμον ἰπ 1 ΟἾγ. χχί!. 18, θθθυϊ. ἱ. 231, δῃ 4 ἸηΔΥ 
οἴδιον ρ]4668.---, 16. ΤῊΘ παπιε8 Ηδζζὶζ δῃὰ “6γὰ6] ἃγ ποί τοὶ 
πΙ ΔΠῪ ΠΘΓΘ οἷβθ, θαΐ {Π6 5ἰυπιϑιίοι 18 οἸθαυὶν ἀθβουὶ θά : ότι 
Ἐρθάϊ (ν. 2) [86 ΘΠΘΠΙΥ τη 6 ἐονγαγ5  ογαβαϊθηι, δἀναποῖηρ 
δἴοην [Π6 τιοαῃίαὶῃ τοαά Ηαζεὶζ, ψ Αἱ οἢ Ἰοὰ ἀρ το ἃ ΤΥ δὰγ (Ὀ7157)» 
δἰ {π6 ὌΡΡΟΣ δῃά οὗ ψβΐοἢ {ΠΟΥ ἐοα πα {Π6πιβοῖνοβ Ὀϑίογθ ὑπ ἀθβογὶ 
οἵ Φογτιοῖ. ἀΑσοογάϊηρ ἰο ν. 20 {Π Ἰαύξον γγὰβ ποῖ ἴᾺγ ἔγοτα ἢ 6 
ἀοβετὲ οἵ Τ᾿ Κοα, νυ ἰς ἢ βιγθίομθθ ἀνὺ ἰο [Π6 βου οαϑὲ οὔ Ψογὰ- 
8816π|,) ἀπὰ {παγθίογ ἐπ ἀθβοσῖ οὗ “γα 18 ἰο Ὀ6 τοραγάθά 88 ἃ 
οοπεπαδίίοη οὗ ἐμαὶ οὗ Ηαζεὶζ.υ ὙῈΘ πιουπίαϊη τοδὰ ΗΖὶΖ 
τηπδῦ {πο ΓΘΌγΘ ᾶνο ραδβθά {ΠγοιΡ]}} ὁπ οὔ {Π6 ΥΥ ἀἄγ8, ψ]ῖο ἢ σα 
ἴτοπι [πὸ 1θν6] σου ΠΙΤΎ οἢ [Π6 νγοβϑὺ οὔ ῃ6 Πεδά ὅθι, ᾿ῃγοισ {116 
τηουπέδί 8 ἰουτηΐηρ [[8 ἡνγθϑίοθσῃ θογάθυ, ἴο {86 πεῖρῃρουτῃοοά οὗ 
Βηροάϊ (βοδίπδοη ἰὶ. Ρ. 410). Ὑμθ ἀδβοτὶ οὗἨ Ψογιθὶ τηδὺ Ὁ 
Βαρροβαά ἰο θ6 ἔδθ “Ἰαγρθ αι ἀἰδβίγϊοὶ δ] θα 6]- Η υβᾶβαῃ ἴτοιη ἃ 
ΔαΥ οἱ 18 πουβοτῃ 8146 οὔ σι ίοι ΕοΡίπβομ Βρθα ΚΒ ἴῃ ἰΪ. Ρ. 
480. “Τὴ πᾶ Ηαζζὶς (βερίυαρίπίὶ ᾿Ασσεῖς) μδ5 ῬΟΘΌΥ 
Ὀθθη γοϊϑίηϑα 1π ἐμαῦ οὔ (Π8 ργββοπί  δαγ Ηαϑαβαῃ; . . 
[ον [μοτα 18 ΠΟ ὨΘΟΘΒΒΙΔΥ ἰο ΒΌρροβ6 {παὉ {ΠΗ γ ἰ8 ρατῦ οὔ 16 ἐξῆν 
(Εωαϊα, Οεβοι. 190).---Υ. 17, 76 πιιδὲ ποὲ ἤσὶξ ἴα ἰλὶδ; 1.6.) 
θδοδυβθ Ψ πονδῖ ᾽τη861} νν1}} Πρὶν, σοηηρᾶτα ομδρ. χὶχ. 2 ἔου [π6 
Θχργοβϑίομ “ ἐπ ἐλί8᾽). ὉΞῺΝΨ ἰ8 ἀρρθηάθα δ8 ἃ ἀβρθηάθῃί τεΪα- 
ἔν οἴδιβθ: ἐλά λοῖρ ο}} Χεπουαΐ υὐο ἰδ υυἱξδι γοιι.----Ὑ. 18 86ᾳ. 
Αοοοπηΐ οὗ ἴΠ6 7ογ αι] {πδη Κϑρίνίηρ ἴον [Π6 ρ]οχίοιβ ῥγοπῖβθ : {Π|6 
Κίηρσ απ 4}} ἐπ σοηργοραίίοη ον ἰονν θδίογο “76]ιονα]), ἐπὸ 
[μονῖῦθ8 πῃ τῖβ ρ ἤγβί ἰο ῥγαΐβα (σοά ὑ1}]} ἃ Ἰομα γοῖὶςθ. ὙΠοσθ 
8 ϑουῃθι εἴην Βυ Κίηρ 'π [Π6 Θχργθδββίοη “ οὔ ἐδθ Κολαιλίε8 ἀπά οἵ 
ἐῖο ζογαϊι 68, 8 0Π8 ἸαἰτοΥ ΒΘ] οησοά [ο 189 ἀοβοθπάαπίβοῦ ΟΠδίῃ, 
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( Ομν. νὶ. 22).--ΥΜ. 20 βεᾳ. Αςοογάϊηρ ἴο [Π6 ῥγΌρ οὐ Β οοπαπηδη 
186. 4886} 0 ]6 ἃ 15γ 6] 168 νας ἴπ6 ποχί ἄδυ, ποί ἰο ριξε Ἀαΐ (0 
θ6 νὴ Π658868 οὗΓὨἁ {16 ταϊγαουϊουβ ἀ 6] νούδηςα οδοιθβα ὈῪ 6 μονϑ. 
ΘΠ οθμαρίὶ βίοοά ἔπογθ (ργοΔὉ]ν 'π {π6 ραίθ οἵ “ΘΓ 58] 6πι, 
ψῃ ΘΓ ΣΠ6 ρΡΘΟρΪθ ἀββθ πὶ] 6 ργθραγδίοσυ ἴο ἀθρασίϊηρ), ἀπ τὴ 
80 δ ἡ οΓ 8. οχβουίθα {ποιὰ το μ6 ον ἱπ  θμονϑι ἀπά ἢ 18 ρτὸ- 
Ῥβιοῖβ (ἔπ Η!ΡΙΝ] ἀπά ΝΊΡΠΑΙ ἡΣΜΤῚ ἀπά ἼΣΌΜ οοοαν ἰορϑίμοῦ 
ἴῃ [Π6 βᾶπ|0 νὯῪ ἰπ 18. νἱ!. ὃ, οἴ, Ῥοαΐ. 1. 82 ; 18. χχν!. 16), ἀπά 
μανίηρ [Πτ|8 σχμογίθα {Π|6 ρθορῖβ [6 ἀστδηρθᾶ {Π6 βοϊθιηη ργοσθββίοῃ 
“ἢ αρροϊηπιοα βέπσενϑ οΥ «6)ουαΐ (ποῦ ἐλό βίῃ ροβ οὔ δ ϑηονϑἢ, θὰ 
ΒΙΠρΡΈΓΒ σΘΏΘΓΑΪΥ, Παποθ {πὸ πογὰ 18 ποῖ ἴῃ {π6 ᾿σοηϑίγαος βέαϊθ 
Βαϊ ρονογηθά πάγον ὈΥ. ζαπιθα, 88 ἴῃ [Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη το ΖΉΟΥ' 
ΤΡαυϊά, ἃ Ῥρβαϊηι οἵ Πλαν] 4), ψἢο ϑαπς ργαΐδο8 γι δαογϑα δσοβίέκηιθ 
ὁπ ἐλοῖν σοΐπο ουἱὲ ἐπ Κγοηΐ οΓ ἐΐ6 αγτὰν απα βαϊα, δ6.----. .22. 

ἡὔγτε ἴμ6 το αξῖνο 18 ἐπάἰβρθηβα]θ ἴῃ βαοῖ ἃ οομπϑοίοῃ : αὐ ἐδό 
{πιο τὐΐθη ἰλον ϑόσαη ἰΐ6 δἰπσίπο απαὶ ργαῖδο, ϑ“ομοναΐ, »ζασοά 
Ὁ ΜΏ ασαϊηϑὶ ἐδι6 δοπ8 οὗἨ Απιηιοη, δ6..) απὰ ἰΐεν ἀοβίγουν θά 
οης6 αηῃοίδον, ἴῃ ἴῃ6 ἸηϑΏΠΟΣ ἀσθβουι θά ἴπ τ. 28. [0 18 ουϊἀθηΐ 

ἤτοτι {Π6 οοηΐοχί, {πΠᾶῦ ὩΣ ΜῊ οδΠ ΟἾ]Υ ΤηΘ8Π ΔΠρΘἾ8, ῬΟΥΤΟΓΒ 
βοπί ὈΥ οά, νῖιο ὑγεσα 68 }]8ἀ ἐπδίαίουθθ ου ἀοοοαηῦ οὔ [Π|6 ρϑτὶ 
πον Παά ἴο ρϑγοστη ἴῃ γοϊαἴϊοη ἴο {Π|6 ἃτΤΩΥ οὗ [π6 Ποβί]]6 {Ὑ1}0 68. 
ΤΙῖβ 15 (86 Ἔχρ᾽ απαιοη σίνθη ὈΥ ὑπ6 αν]. Θχροβιίοτβ (οἵ, Ζσπι- 
δαςΐ ἴπι Ιος0) πὰ Ὀγ “ιναϊα ((6βεἢ. Ρ. 190). Ὑὴ 6 ΟὨ]Υ οὔϑβεῦνβ 
ἴπ ααἀάίξίοπ ἐμαὶ {Ππ6 ὩΣ ΜΜ Ὁ οαπποῖ πᾶν Ὀθ6η «68 ρδοοά ἴπ 
ΔΙ 5}, [0Γ, δοοογάϊηρ ἰο νν. 1ὅ δῃὰ 17, {π6 6 ν8 σσαγθ. ποῦ ἴο 
Πρὶν, ας ἰο 6 5'π|ρὶν τ ὶξποββθβ οὗ {116 ἀδβίγποίϊοπ οἴἴεβοιοά 
ΒΥ ἀϊνίηθ ΡΟΥΘ ; ΠΟΙ οδῃ {ΠΕΥ͂ πᾶν Ὀθθη σογία!ῃ ΡΟΥΓΟΠ8 
οὔ {π6 δύυ οὗ {π6 Μοαδθίζθβ, Απππηοηΐίθβ, ἀπά ἱπῃδὈϊῥαη 8 οἵ 
Μουηὲὶ ϑοῖγ, σγῇο ἀοβίγογϑα ἔπ γϑϑί οὔ {Π| ἀστηγ, ἴον 6 Μεανδῖπι 
ἄο ποί ἢρῃξ, ΠΟΥ ΟἿΪΥ οαπ886 {Π6 ἀγαθέ ραγίβ οἵ {Π6 μοβί δ 
ΔΙΙΩΥ ἰο βρῃξ οἠθ δραϊπβὲ δποίπον.---. 28. ΕἾσδι Μοδὺ δπά 
Απιπιοι) οομλ πο τορθίμοῦ ἀπά [6}}] ροη {Π6 1]  δηί8. οἵ 
Μουπῖ ϑ'ϑῖν ἴον {Π6 ράτροβα οὗ υὐτουγ ἀοϑίγογίηρ {Ππ6πὶ (ΠΏ Δη. ΣΙ, 
44), απά ὡλιϑι ἰδον λαά ἠηϊδηοα ἀπιοηφ (οὐ ἴῃ [Π6 τηϊάβι ὁ) ἐξέ 
ἑηδαδιαηίβ οὐ ϑοὶν ἐΐπον ποῖροα ἐο ἀοδίγοψ οπα αποίδον, (Μοῦ 
ἀπ Απιπηοη ἐατηθα {ΠΕ ῚΡ ΤΘΆΡΟΙΒ ἀσαϊπδέ δ ἢ Οἵ γ). ΣΓΠΌ) 
15. ἃ βυϊίαηεϊνο, ἰδ ΟΟΟΌΥΒ αἶ8ὸ ἴῃ οἰᾶρ. Χχὶ!. 4: Πδη. χ. δ; 
ἘΖεϊ. ν. 16.---. 24. ΤΠ Πα4 {Π|6 ΔΥΙΛΥ σοΙΩρ]οἰθά 108 οὐ ἀ68- 
ἐγασίοη ἀπτίησ [π6 {{π|6 ὁσοαρίοα ὈΥ [Π9 «76» 8} ργοοθββίοῃ ἰπ 
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δοίη ἔτοτι «6γαδβαϊθηι ἰο ἐπ βροῖ, ἔγτοπι ὑῃῖς ἐμ6 Ὀαι}6- 8614 
Ἑου]α Ρ6 βθθῃῃ. ᾿ἸΩΝΟΤῚ 18 ποῖ ἃ νιδίοῃ- ἴον ον Πογθ, θὰΐ δ 6]6- 
ναΐθα ϑἰδαδίϊομ, [86 Βυτητηϊξ οὗ ἃ ἢ1}] τ ὶ ἢ ογου]οοκρὰ ἐπ ἀθβοτὲ 
οὗ {ζεῖ (νυ. 16). στο. ῬΙΝῚ ποίη λαυΐηις ἐβδοαροά ; ποῖ οὁπ68 
Βαγνῖνοα, {ΠΕΥ̓ 4}} ΙΔΥ ὕβοτα ἀοδά.---, 25. ΤΉ δοςογάϊηρ ἴο [}0 
τνοτα οὐ 1π6 ρῥγορῃθὲ ἴπ6 “768 δὰ ποὲ ἰο ἤρῃί αἱ 4]}, θυΐ συ 
8016 ἴο Ργοοθθά δὲ ὁπο8 ἴο ἴα ροββϑϑββίοῃ οὔ {Π1 ἱπηπηθηβ6 διηοαμῃς 
οὗ Ῥοοΐγ. ὩΣ ἀπιοησ ἐλέη οὐ ὙΠᾺ ἔποτ. ᾿γῶ, ἐπ αδιπάαποο, 
15 ὕ8π6 δοοιβαῦννα οὗ π6 ομ]θοῦ τηϑαπίηρ “ἀπ αδιιπάσποο." Τ7|}1 
Ὑνοσ 8 γεσιιδῆ ἀπα ρόσατίηι σου]ὰ ποῖ Ὀ6 τοπάογθα ἴῃ ΔΩΥ οἴμον 
ὙΓΑΥ ἴδῃ “ ἤν απίπιαϊ8᾽ ἀπὰ ““ ἀφαᾶ απίπια δ, [Ὁ 88 ρεσαγῖπι 
ἴῃ ν. 24 18 τι88α 1ο ἀδῃποῖδ ἔθ Βπσσηδ ΟΟΥ̓́ΡΒΩΒ, 84 1ξ 18 ουἹάθηϊ 
180 ΤΗΘΥῪ τηυβὺ Πᾶν ἰδῖπ ροπ {Π6 ἢ6]4 οἵ Ὀα:16, {16 οῃἱγ ἀθδά 
Ὀοάϊ68 οὗἩ ψ Ποῖ νγΘ οου]α Ῥοββ Ὁ] ὉΠῚπκ Ἀθγθ ἀγα {Π6 οαΓοῦ868 οὗ 
ΔῊ Ϊτη8]8 ᾿ ]ΠΟ86 ἘΓΆΡΡΙΠΡΒ ΔΠα 1468 ΠΙΔΥ͂ ΠΟΓΈΔΙΏΪΥ ἤανα σοηβεϊ αὐθα 
8. θοΟΟΐΥ οὗὨ πο [1{||6 ναϊμθ. ὅϑοιηθ ΜΒ. δῃά τηδῃηγ οἷά βαϊοπ8 
(ἀποϊαάϊηρ {π6 ΒΙ0]. Βτῖχ. θπιρὶ ογθὰ Ὀγ Ζωμίβ6ν) γϑαὰ ὩΥἼλᾺ ἴῸΡ 
ὉΤΔΣ; [06 γεωζγαία πιὰ Ἀρρδυθπεῖν ἐπ ϑερίμασίπὲ δάορὶ {Π6 
ΒΆΤΩΘ Τοδαϊηρ, [Ι͂ἢ ΟἿΠΕΓ 1188 οὗὨἨ ἀΥ 6168 οΑΥΤΙΘα ΟΥ̓ ἃ8 ὈΟΟΪΥ ψ6 
ΔΘ ΚΘΠΘΓΑΙΥ δοσυδίοπηθα ἰο πὰ οἷοίδέθ τηϑπίϊοπϑα ; δηά 88 {116 
Δἰτοταιϊίοη οἵ δοσααίηι Ἰηΐο ροφαγίηι σου] Θαβιγ οσσαγ, {Π6 Δ 6. 
ψογὰ Πανΐπρ θ6οπ τ ἔθη 7υϑὺ Ὀοέογο, 6 Ὡθθά ποὶ μοβίζαΐο ἰὸ 
δοσορὺ δεσααΐηι 48 ἴῃ6 οὐἱρίηαὶ τοϑάϊηρ. ΤΠ ὩΣ πιουεαδῖο 
φοοαξ (Βα 0ἢ 88 οδίί]6, ἰοπίβ, ὥς.), δηα {π6 ναϊμαδῖα αγίϊοῖο8 (οἴ. 
Ψαάρ. νι]. 26) ἀγὸ {πθὴ ἀρρυό γί υ ποιϊορά ἱπ Θοπηθοίίοῃ ἢ 
1πὸ οἴοίιοδ. ΧὩ γην 1867 ΡῬΙαῃἀογβά [ον Ππθτηβοῖνοϑβ ἐἰ{} ἐλθγ 6 
τύαϑ ἨΟ ἰοαάϊησ, ἴο Βα ἢ} δῃ δχίθπε ἐπαὶ ἘΠΘῪ σου] ποῦ σΑΥΤΎ {Π6 
ΒοΟΟΙΥ ἀννγ.---. 26. Τῇο ναϊϊον οΥ δϊοδδίησ, δοοοτάϊηρ ἴο {686 
γ 868, πηυϑὺ 06 Ἰοοϊκοα Ὁ πϑᾶν {π6 θαΐ]6- 614, ἴοσ [Π6 «“ϑυγ8, ἢῸ 
μα Ὀθθῃ δηραροά [ὉΓ [ὮχΕΘ ἀΔΥ8 ἴπ οΟ]] οἴ ηρ' ΡΙ αΠα6Γ, Δββοτ θα 
οἡ ἐπ Τουτὶ ἀΑΥ͂ ἴῃ {Π158 γΆ}16 ν, ἴῸ [86 ρύτροββ οὗ γϑίασηϊηρσ ἴο 
“ογαβαίθιη ἴῃ 80] θη Ῥχοσθβϑίομ δπα Ὀοίδκίηρ {ΠΘιηβοῖνϑβ ἴο 1Π6 
τοι 6, ν. 27 βεᾳ. [π|.}6 ποὶρῃθουτ!οοά οὗ {118 »4{{16- 614 {Ππ6ῚῸ 
18 511}1 το θ6 βθθῃ ποῖ Οἢ]Υ ἃ }1}}} ς}]}164 Καρλαν- Βαγριοῖα, οἵ ν]ι ἢ 
“79εΈγοΉλ6 ΒρΘΔΚΒ (οἴ, Κοϊαπα Ῥαϊ. 856. 685), αὶ αὖ ἃ 5μοτὶ ἀἰβίαποθ 
οὔ᾽ ἃ ρίασβ 9]]164 Βογοϊϊειξ, νυ Β]οἢ ἢ48 Ὀθθῃ ἀἰβοοναγοα ὈΥ τη άθ τη 
ἔγανθ]]16γ8 (Ποδίπδβοη 1ϊ. 2 Ρ. 868, γγὲϊκείηδου, [μ6 18π485 οἵ {Π|8 
ΒΙ}]6 1. Ρ. 386) δπὰ ἃ Ῥῇῆαάν Βενεϊζεουι ( Ἡ οἰ ϊοοί᾽ 6 Εἰχουγβίομ. 
Ο. Ἐϊεον Ἑγάϊκαπ4θ ρὲ. 15. ρ. 685). Α5 {π6 δποῖθῃϊβ πηι 
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“ γαϊίεν ὁ} δἰοδαῖηισ᾽ 18β ΡρΑΥΘΉΕΥ τοίαἰποά ἴῃ ὑπο Ῥ͵δαγ Βεγεῖ- 
Καὶ, ἀπά {86 δἰζαδίϊοη οὗ ἐμ9 ῬΥ̓́ΔΑΥ Βαπαγο8 ψῖἢ [Π6 ρίασοβ πιθπ- 
εἰοποά ἐπ [μι ΐ8 βοοίϊΐοῃ, δῃὰ οὐ 1ῃ6 οὔμσ μαπὰ 88 ἔῃ8σθ ἰβ ποῖ ἃ 
ψοχ ἰο ἱπάϊσαία μα {6 ἐδϑέεῖϊναὶ ἰῃ ἐδ υαἴζον 9} δεθείς τ ὰβ 
ςεἸἰθοταίθα ἴπ {μ6 ἱπιηπιοάϊαίο περ θουγμοοά οἵἉ «ϑγιβαίοπι, νγα 
σϑηποῖ ΒΌΡβογῖθθ ἴο {Ππ6 ορίπίοη 614 ὈΥ {δο86, ψγο σοηβί ον ἐξ 
{π9 υαΐζον οὗ δἰοδδῖησ νγὰ8 “' ἴῃ6 νου οὗ Κι ἀστοῃ, ου {86 τοδά 
θδοῖκ ἴο «΄6ζυβαίθπι ἔγοτῃ {π6 ἀθβοσγὶ οὗ Το, ἰο ψ οὶ να ]ου, δὲ 
ἰθαβὲ ὑνμθτα δ Τοῦ 68 “6γαβα] θαι, ὑγϑα! ἴθ σοπεϊπιιο8 ἰο ρῖνο [μ 8 
Πδπ16 οὗ “( νἈ]Π16Υ οἵ «6 μοβμδρ! αι" (ΤἼδηΐνο οἴ, Ηἰσὶφ οπ 4061). 
Ὕγθα ὕοοῖ (ςδδρ. 111. 2. 12) ς4}}8 {89 ρ]6οθ οὔ (μ9 σταπὰ αἀἰνῖπα 
ἀθϑοΐ βίοι (88 νιον οὔ “6 Ποβμαρῃδί, 6 ἀοδβ 80 πὸ ἀοιιδὲ θοοδτιβα 
6 ἀοδέγυςιίοη οὗ [86 δηθιηΐθϑ οἵ [βγϑοὶ, πιο} τσαβ οθθοίθά Ὀν 
8 τυϊγαοῦ]οῦβ ἱπιογροβί ἰοη οὔ (ἀοὰ ἱπ [16 {πιὸ οἵ Κίηρ 6 Βοβμα-- 
Ρδιαῖ, Ποαίθά Ρδέογθ δἷ8 τιϊμὰ 88 ἃ ἴγρα οὗ (δ9 ἐπΐατο ᾿αἀρταδηξ, 
θαΐ [ἃ ἀοε8 ποὺ Ὁ] ]ονν ἔτοτα (88 ἐμαῦ {Π|ὸ νδ] ον, τ ἢ 18 πονν 
(4116 ἐμι6 νι ]οὺ οὗ Φϑμοβμαρμδῦ, πιαϑὲ θ6 (86 βαπι6 88 {μ6 νυ] ὺ 
οὗ Ὀ]οβδίπρ το π]οπϑα μοσθ. Ὧῃθ πδπι6 “' γ] 6} οὐδ ϑμοβμαριαῖ᾽» 
ἄσοδ ποΐῖ ὁσσῸ δηυτμοτα ἱπ {μ6 Ο]4 οὐ Νον Τοβίδιηθηΐς 88 τ 8 
πδπ16 οὗ ἃ ρογίίοῃ οὗὁἨ {86 ν]]ον οὗ Κίἀγοη, ΠΣ ἰβ 10 80 οδὶ θὰ ἴπ 
τπ6 στ γκβ οὗ ζοϑερλιιδ, (μουρὴ  ἰμϑοδῖιδ Καθνν ἰδ ὈΥ {πᾶ παπια 
(οἢ Βοβίπβοῃ ἰΐ. Ρ. 81 844).---΄. 27. ΚοΥ' “εδουαῖ, καά σίυοη, ἰάδης 
ον; 106 βϑδῖηβ δχργθβϑίοῃ Τὁσοῦσβ ἰῃ Εἰστα νἱ. 22 ἀπά Νϑίθι,. 
ΧΙ. 48.---. 28. ΤΠ βᾶΠ|6 ΘΟ ΠΙΟΠΥ͂ νγᾶ8 Ορβογνϑα οἱ {Π|6}Ὁ ΓΕ ΣΕ 
88 οἢ ὑμοὶν ἀοραγίατο (νυ. 21).---. 29. ΤΆον ιυαϑ α ἀγεαά οὗ αοα 

ουόν αἷΐ ἰλ6 κίπσάοπιδ οὕ ἐΐι6 σοι γὶθδ ; ΘΟταραγθ ομδρ. χυ]]. 10, 
ὙΠΘΓΘ ἰὲ 18. οἰθαυὶν βίδα {μα ἐΠ6 σοπηίτῖθβ ἰμἰθη θά δγὸ ἐλο88 
τουηᾶ δροαὶ 644}, (μπουρὶ γνῷ βῃουἹὰ παίυγα!]ν ἰπΐον {πᾶ πὸ. 

οἴμοσβ σου] θ6 τηθϑηΐ.---Ὗ. 80. Οπ ἐμ ἰαβὲ οἰαιβα 866 οἰαρ. 
χυ. 1ὅ. 

Υ. 81 το Ομιαρ. χχὶ. 1. δ έλον ποίλοεϑ οὗ “εολοεπαρλαί, ὃν 
εὐἸιλοῖι ἢἷδ ᾿ιδίονψ ἴ6 δγουσῆέ ἰο α οἶοδε (νν. 81---84 ἀπ οἢδρ. 
ΧΧΙ. 1). Τῆλόοδ6 ασοοιμιῖϑ αγὸ αἰυϊαοα ὃν α δι;ρρίοπιθηίαγ ποξὲσα 
Οὗ ἐλ Πιξέπιρ οὐ οὗ δλιῖρ8 ἐπ Ἐἰσίοη- θοῦ», νν. 85---81. Ὗν. 
81---38. οὗ 1 Κίηρβ χχὶϊ. 41---44, Υ,, 81. Το ψογάβ “ Ψεῖοβ8- 
λαρλαὶ γοϊσηφά οὐυϑν ὕιιααΐ" σα ᾶνο αἰγθδάν ηἰϑὲ νι ἴῃ οπρ. 
ΧΥ͂Ι͂Ι. 1 ; ΤΠΟΥ ΔΓ6 γθρθαίθα ἤθῦβ ἰὸ β0ῦν 88 δῃ Ἰῃςγοποιοῃ ἴο 1Π 68 
ποίῖοθϑ ψ ἰῇ []]ονν γοβρθοϊηρ ) ΘΠ ΟϑΠαρἢ ι᾿5 ἀσθσ μη μ6 Ὀορδῃ 
ἴο τεῖρη, δη4 (πΠ6 παπηροῦ οὐ γϑαῦβ ὑπαὶ 6 880 ἀροη ἐπ6 {ΠτΌπΘ. 
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Υ. 82. [Γηβιοαά οὗ ἼΣΩΣ τὸ βπά ἱπ 1 Κίηρμβ [86 πιαβοῦ]η 
ἩΞ Ωγ " "ΤΎ ΟὐσατΒ 88 ὈοΙ᾿. πιδβοαϊη6 δηὰ [δα πἷπθ. (866 Ἵμαρ. 

χνῖ. 8).--ΦΥ̓͂. 88. Βυέ ἐλο ᾿ἱσῆ ρίασοδ δον (ἴπ6 ἱπη δ αηΐβ οὗ [Π 6 
ΒΟ ΠΟΥ Κίπράοια) ἀἱά ποὲ γϑηιουε, ἃ βιδίθτηθπί Μ ΠΟ 18 ποῖ δὲ 
νατίαθοθ τε παρ. χνἱ!. 6, ΠΘΙΘ 9 σοδᾶ “ὁ μιουύϑουθῦ ἦθ ἴοοῖς 
ατσαν ἐΐε ᾿ϊσῆ, ρίαοο8᾽ (866 {Π6 γϑυλαγκβ οἡ {πᾶῦ ρᾷ88αρθ). ΤῊΘ 
το “6 α8 γοΐ ἰΐ6 ρεορίο λαὰ ποὲ ἤγηιῖν αἰνοοίοά ἐδλοὶν" ᾿δανίδ 
τέο ἐἢ.6 Θοα οἤ ἱλεῖν ζαϊδονγ8,᾽ τοῖδυ, 88 16 οοηὐοχὺ οἰ θαυ ΒΒ οντΒ, 
ἴο 1π6 ἔδλοι {μδἱ 6 ῃονδὴ νγὰβ ποῖ ΟΠἹ]Ὺ ΟΥΒΠΙρΡΡΘά ἴῃ “} 6γϑ8] πὶ, 
Ῥαΐ ὍΡοη {Ππ Πίραι ρίδοθ8 8180 ; μθῆοθ {ΠΟΥ͂ ΔΘ Βα δβίδη 14} }γ [89 
ΒΆΤΉΘ 8.8 [8086 ΒΊΟΝ τ πα πὶ {Π6 ρ8.8116] ραββαρθ ἰπ 1 ΚΊΏΡΒ: 
ἐΐῆα ρεοορῖίε δἰ} ογεγεά απα δυγηΐ ἴπσθηβα ἴῃ ἰδ6 λϊσῆ ρίασεϑ. 
Ν. 84. Τλο ὁανϊὶον" απὰ ἐδ ἰαίδν ; [ῃ6 βᾶπὶθ δχργοββίοῃ οσοανΒ 
ἴῃ 1 ΟἸγ. χχῖχ. 29.---τ΄Ίν. δὅ---835.7. γόδεοῖθ Πί(οα ουἱὲ αὐ Ἐεϊοη- 
Θοδεν ; σοτηρατο 1 Κίηρβ χχὶϊ. 48---ὅ0, ΠογΘ σὸ Βηὰ {Π6 ἱπίτο- 
ἀποίογνυ τϑιηατῖς, “ πὸ κὲπρ λαὰ δόθπ αρροϊπίοὰ κἷπρ ἴπ Ἐάοηι," 

16. ᾿ηϊρηξίοη οὗ νυ βῖοῖ 18. ἴο βῆουν ὑμδὺ 88 ϑῃοβμαρηδὶ τυ]οά 
ΟΥΟΥ {π6 ἰαπά οὗἉ Εάοιῃ, 6 νγαβ ἐπογεΐοσθ δῦ]6 ἰο δὲ οαΐ νββ86}8 

ἴῃ τ9 ΕἸΔου 8} ΠΑΥΡουΓ οὗ Εἰχίοη- ρου. ὙΥ Βοίμον 6 βοβῃα- 
Ρἢδῦ Πδά οποθ τοῦθ βυράποα {Π6 Ἰαπὰ οὗ ΕἸἄοπι Ὁν τηϑδῃβ οὗ 8βπ6- 
σοβϑία] γγ8γ8, ΟΥ̓ ΤΥ ΒΘ ἢ ΘΓ ἢ6 “ὁ ρυπιἀθ πεν ἀνα θα Πἰπη86] οὐ ἀἰβραΐοβ 
νοι Πα ἀΥγίβοῃ ἴῃ Εἀοαὶ σι τϑραγά ἴο {Π6 βϑιιοσθββίοη, δῃηά 
εἰχπ8 6 Δ Ὁ} 8864 {Π6 Βα ργθιλδου οὗ ὁ πάλῃ ονεν Εἰάοπι ᾽" ( ΤἈθηΐιι8), 
οὐ ψῆοίμον Εἰἄοτ, πούν  ϑύαηαϊηρ [18 τονοὶε ἴῃ [Π6 {π|6 οὗ 
ϑοϊοιηοπ (1 Κίηρβ χὶ. 14 844.) 5811} τοπιδϊ πο βαρ)θοῦ ἰο {Π6 
1βγ6} 168, Δα 41} ἐμαὶ  Θμοβμαρμαὶ ἀἰά τγα8 ἴο αἰβρΊδ  ᾿στθαίθν 
ἔοτοθ ἴπ [πὸ ρονθτππιοπί, τ οἢ [Π6 βοαίμοσι Κἰπράοτῃ μαὴ Θχοῦ- 
οἶβοά ονοῦ Εάοτῃ τοι [86 ἔϊπι6 ἤθη [ῃ6 παίίοῃ νν88 ἀϊν (6, οὐ ῦ 

μἰβίοτγίςα! Ὀοο ΚΒ ἀο ποῖ θη Ὁ ]6 ἃ8 ἐο ἀθίοιτηϊηο.---, 8ὅ. ΤΠ Ἰοοβ6 
σοπποοίΐοῃ “ αὔἴον" ἐλιῖδ᾿" σοπίδ᾽ Π8 ΤΠΟΓΘΙΥ ἀπ ἰπἀθῇπηϊίο βίδίθιηθις 
88 ἴο {π6 ἐἴπι6, οἵ, οπᾶρ. χχ. 1 ; 1 ΑΒ ζίαἢβ σα Κίηρ οὗὨ {Ππ6 ποῖ- 
τθόγῃ {γῖ568 ἴῃ 1Π|6 ϑονθηίθθηίῃ γϑαν οὗ {Π6 γοῖρῃ οἵ “ ϑμβοβμαριαι 
Δηα ταοϊρηθαᾶ ΟὨΪΥ ἔνο γϑαῖβ (1 Κίηρβ χχί!. 52), {π6 Βεξηρ οὐ οὗ 
[86 Βῃΐρ5 πχαϑὺ αν ἰδίκθῃ ρἷδοθ ἴῃ [Π6 171} οὐ 1δ1}} γϑὰν οὔ ϑῃοβ- 
Βαρμαῖ. ἼΒΤΙΣΝΝ [Π|6 Ατατλδθδη ἤόστη οὔ ΓΤ, 76) υἱῶ. 

Φ Βοβμαρμαῖ, αοἰοα ευγοπσῖν ; [88 σοπίοχι βθιοννβ ἐμαὐ {πΠ6 ραγροτὶ 
οὔ με856 νογ5 18 ἴο Ὀΐδπιθ «ΓΘ μοβμαρμαὶ ἴον ἢΐ8 οοππϑοίίοη ἢ 
{|| Κίπρ οὗ 6Π|6 πουίμογη Κίπράουι (οἷ, ομδρ. χἰχ. 2); ϑδυ!δν οχ- 
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Ῥοβίίουβ γοραγάθα {Ππ6πὶ 88 ἀἰτθοίβά ἀραΐϊηβὲ ΑΠπαζίαῃ, συζιιδ Ορ6γα 
ἐγαπὲ ἱπιρὶλδίπια ( Ῥεϊσαί6).---. 86. πα ᾿6 )οἱποα ᾿ἰπιδοῖ εὐἱίλ 
λὲπι ἰο διυιδϊα δλῖρ8 ἰο σο ἐο Ταγδλϊδι; ἴῃ 1 Κίηρβ πὸ τϑαά οὗ 
δ᾽ιὴρε ο}} Τατοἠιδῖι, (1.6.5 ἴατρθ Βῃ} 08, Β06}} ἃ5 ὑγϑσθ ῬῈ}Π: ἰο 881] (Ὸ 
{1π6 ἀἰδέαπὲ ροτί οὗἩ Τ᾿ατίβββαβ), το σγογ8 ἴο 881} ἰο Ορμὶγ ; δαΐ 
Πογθ νγθ ἢπά, ᾿πβίοδά οὐ βῃϊρ5 οὗ ΤΑγβ 8}, δῆζρδ υὐὐιίοῖι ἐόν ἀ6- 
δἰρηθᾶ ἰο δαἱΐ ἰο Ταγδλιίδῖι, πἰτῃ οι ἀοδῖστι ἐμοῖν θοΐηρ' θα} 
ἴῃ ἘΖίοη- θοῦ που] ΟἾ]ΥῪ ΒαυπηοηΐΖζθ, ρτον!ἀθα {π6 παῦιθ οὗ 
ΤΑ 8} 15. 864 ὈΥ [86 [ϑίογδη ἰο ἀθποίθ {παὐ ἀἰβίαπί θαβίθγῃ 

ΘΟΙΠΙΓΥ ΠΟ 18. ἈΒΌΔΙ]Υ ο4116 4 ΟΡὮΙΓ ; (ΘοΙρᾶΓΘ οΠΔρ. νἹ]]. 18 
δια ἴχ. 21. 8.66 αἷ8δο (μ6 ἰοίδ!ν αἰδσθηΐ οσρ᾽απαῦίοπ σίνθα ὈῪ 
ἸΚοὶϊ ἴὰ 1μ6 σοΙπιηοη ΑΥΥ οἢ 1 Κίηρϑβ χχῖ!. 48. ΤῈ.)---ΥΦΨ 81. 
ΤῊ ἴΌγηι οὐ {Π| ψογὰ ἡΓΤῚ ΤΑ ΤοτΪ Π 48. πι8 οὗ [πΠ6 παπιθβ Ηοάδ- 

υἱδῖν δθὰ Φοβπανίαμ, Βαξ ἴδ βίαπᾶβ ααϊίο ἰβοϊαιοα 1 {Π18 ραββδαρθ, 
Δη4 18 νΘΓῪ βιγκίηρ ; ΖΔωδία, {16 πᾶπιθ ρσίνθπ 'π {π6 ϑορίπαρτη, 
Ῥοϊπίβ ἐο ἐμ6 ἱπ6 }] Πρ] 0] 6 ἔοσπι ἡ ϑγίοπα οΓ Θοά; {116 

γεϊσαίο το Ῥοάαιι, [π6 ϑ'γτῖας ΤῬοάο (πὶ δι Ἰαεύθυ {86 ραβϑαισδ᾽ 
8 τϑηάογοά, Ἰοζον ἐδ 8οῃ οὗ ἢΐδ γοϊαϊυθ). Μαγεθλαῆῖ, οἴ. 1 
ΟἸν. ᾿. 42. Τῇδ ρογίδοι [- ἴῃ {π ργόρῇοῦβ δἀάγοββ ἀθηοΐθβ 
τπαῦ ὙΠΟ Ὑ01}} σογέἰ ΠΥ σοπιθ ἴο ρᾷ88. ἰκεὶΐ (ρ. 808 564. 
Θημαἀρανουτβ ἰοὸ Βανπηοηἶβα {Π6 αἰ δγθης δοοοιηίβ σίνθη ἰῃ [86 
ΒοΟΚϑ5 οὗ Κίηρβ δπά ΟΠ γΌηΪο]68, ΟΣ γϑύμο Π6 Κοθρβ ἔμοπὶ ἀἰβίληος 
ἃπά τϑίϑυβ {ῃϑηὶ ἰο ΑἸ δυθηΐ ἐγαηβδοίϊοηβ (886 {116 σοτητηθη Ὑ ΟἹ 
Κίηρβ, Ὑο]. 1. Ρ. 829). ΟἸιαρ. χχὶ. 1. ΤῊ ]αβὲ οἰδαβε, " πᾶ 
“εδογαηι ἢ᾿ὶδ δοπὶ γεϊσηιθα ἐπι ἢΐ8 διθαά," ἰογίηβ ἔπ6 σομπηθηςοο- 
τηθηΐ οὗ [16 ΒΙβίογυ οἵ Φϑμογαπι (οὗ, οἰαρ. συ]. 1): ἴῃ οἴ 6 Υ 
ῬΙΔ 668 (6.9.5 οἰιαρ. χχὶν, 27) [ΠΥ οδη βίδηα αἱ {116 πὰ οὗ ἃ γθύβθ 
88 ἴΠ6 0 40 1616. : 
Τιϑ Ὀτῖοῦ δοοουηΐ οὗἉ [Π6 τοῖριι οὗ «}6ῃοβῃμδρμαῖ, ρίνθη ἰη {μ6 

Βοοῖκ οὗ Κίηξβ, ἰ8 δῃ}ρ! ῆἔρα π᾿ ΤΩΔΗΥ τοϑρθοῖβ ὈΥ͂ {Π6 ΠΟΥ 
ΕἰΒίΟΤΥ οοπίαϊ πο ἱπ {Π6 ΟἸγΟΉΪοἾο8, το πηαϑὺ χοϑῦ ΠΡΟΣ 
ἀοῆηξίο Ὠϊβίοσιοαὶ ἐγ ]οη8. ἘῸΡ (1) ἴπ {π6 ἀοβοχιρίϊοι οἵ ἐμθ 
οΟΌγΒο δάορίοα ὈΥῪ }ιΐτη [Ὁ βργβδάϊηρ {Π6 Κπον]θάρθ οὗ {π6 1ᾶνν 
δηᾷ βοουγίηρ {Π| ἀπα Δάἀπιἰπἰβιγαίίοη οὗἉ }ι8{166 ἀιηοπρ' [18 ῬΘΟΡ]6, 
186 ναγϊουβ ἀθίβ!]β δηὰ 1ῃ6 πᾶπηθ8 (ἱποϊαὐΐηρ ἐπαᾶὶ οἵ {1π6 ἱρὴ 
Ῥυϊεϑὺ Απιατίαἢ, ομᾶρ. χῖχ. 11, ψμοτὴ νγο ἰθαγη ἔΟπΣ ΟἾ ΠΟΙ ΒΟΌΤΟΘΒ 
ἴο αν θ6θὴ ἃ φοπίθΡΟΥΆΓΥ͂ οὗ Φ 6 μοβμαρἢ αι), σοπίαϊη [Π6 βατεϑβὲ 
δυἹάθηοθ {πὲ δχαοὺ δοσοιηΐβ γογΘ Το ὈΥ {Π6 Ὠϊδίοτίδπ πὶ ὅπ 6 
ἀοοιυτηθηΐβ συ ῃ]οἢ [6 Θπιρ]ογϑά. : ΤΠ πθ ψουκαά ἀρ 6Π|ὸ ἰδίου σαὶ 
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τηδίουίαὶ 1η 8 οὐ ΜΑΥ (866 6.5. ΧΥΙ, 10, χίχ. 7, 9, ἀπά οἴμοῦ 
Ῥδββα 6 58 ραν ΟΠ] ΑΥΪΥ ἴπ [Π6 τγογά8 οὗ “6 μοβμδρ]ιαῖ, ομδρ. χῖχ. θ6--- 
11), {πθγθ 18 πὸ στουπά [0 [Π6 ἀβϑατηρίίοῃ, ὑπαὶ {Π6 δαῖμον ἀοβγοά 
ἴο ἱποῦθαβθ {86 ἱπῃηρογίδηοθ αἰζδομϑα ἰο [Π8 1πδεϊ αὐ ο 8 οὗἉ ἃ Ἰδαῖος 
Ρουϊοά, ὈγῪ αἰγὶ θαυ πρ ἘΠ ῖΡ οτἱρσίη ἴο ἃ ρίουιβ Κἰηρ οὗἨ δὴ θαυ ον 
Δ66; [0 {Π6 ΠᾶΠ168 Οὗ [Π6 τηθη, Δρροϊπίρα ὈῪ «6 οβμδραῖ, γγθῦθ 
ΘΥΙἀΘΠΕΥ κπον ΒΟ]ΘΙΥ ἴῃ ΘΟμπθοίϊοη τ Γ [Π6 86. ΔΥΓΆΠΡΘΙΘη 8, 
ἃηΔ Π6 7 μᾶγθ Ὀθθὴ Βαπάθά ἄονπ [ο 8 5ΒΠ|ΡΙΥ θθοϑιιβο {110 
᾿ἰβιογίδῃβ οὗὨἩ ἃ Ἰδΐθ ἂρθ [8]: δὴ ἰηΐογοβὶ ἴῃ ἀθβουδίηρ {Π6]Ὁ 
οἴδεία! Ια ου75.---(2) Τ]Θ βδπη8 τηᾶν 6 8814 οὗἨ [Π6 ργθραγϑίίοῃβ 
τηδάθ ἔογ {Π6 ἀθίδῃοθ οὗἩ {Π8 σου πέσυ δηά (Π6 ογραηϊζαιίοη οὔ [19 
ἈΙΙΏΥ͂, 886 ΘΒΡΘΟΙΑ]ΠΥ Ομᾶρ. χυὶϊ. 18---19.---(8) [πὶ [π|6 σϑιμδυῖα]}8 
δοοουπ οὗἉ Τ6 νγαγ, ἴῃ μι ϊοι [μ6 ΜοαΡΙϊθ8, τπ6 Ατηπιοπΐτθβ, πὰ 

186 Μϑαηΐίοβ ἀθβιγουθά οη8 ἀποίμοι (ΒΡ. χχ.1---80), ννὸ ἤπά, ἴν 18 

γι, ΟΠ. ΘΥ̓ΘΙΎ πᾶπά [Π6 5β[γ7]6 ἀπά ἰαηρσααρα ρθουν ἴο οὐχ Ἀ18- 
᾿ ΤΟΙΙΔἢ (ΘΦΟΙΩΡ ΔΙ 6.9.5 ΘμΟΒΠ ΡΠ 8 ρΥΆΥ , οΠΔΡ. ΣΧ. θ---12 ψ τ ἢ 

ἴμδὲ οὗἨ 4.88, ομαρ. χῖν. 10, {116 1ἱπβπιεῖνοβ ἢ ζαπιθᾶ, Ομ ΔΡ. Χχχ. 
θ, 17, δυο, παρ. χχ. 19, ἄς.), βνλ τγθ πιθϑὲ αἶβο ψὴθη Ε18- 
Ἰουΐοα] ποίϊοθβ οὗ ἃ ὙϑιῪ ἀθῆηῃϊθ σμαγδοίθυ : {Π6 Ἰο Α] 168 810 
Ἰηἰη αἴ ἀθ βου} 64, νν. 16---20; [Π6 ἔθύπὶ ““πόὶυ σοι" 18 ΟὨΪΥ͂ 
τιϑ τὴ ἷπ ν. ὅ, (10 πηυβὲ να Ὀθθη ἰδίῃ ΠῸΠῚ ἃ ΒΟ ΓΟΘ) 1 
τ ]0ἢ} 108 τθοθηΐ ϑγθοίϊοῃ τνα8 ποίϊοθα), Τα ]15ὲ οὗ δποδβίουβ οὗ 

16 [μονα Φαμαζίοὶ (ν. 14) 18 ἃ ῥγοοῦ οὔ ἘΠ ἴδοι, ἐπαῦ πὸ μιδά 
αἰἰγαοιθα {Π|6 αἰλοπίίοη οἱ {116 ΘαΥ]Ὺ Η]βίου 8, ὙΠΟ ὙγΘΓῸ 58{1]] 11 ἃ 
Ροβίδίοπ ἴο σῖνθ δῃ δοοοπηΐ οὗ ἢἷ8 ροάϊσγθαε. ὙΤΠῖβ οχίοσταϊπδιίηνσ 
βίο] 6 ἢοαίθαά Ὀθίογθ {π6 τωϊπα οἵ (Πθ ργορμϑὶ 706], θα μ6 
(Δ]]οἃ ἘΠ6 ρ]αοο οὗ ἔπθ ἀἰνὶπθ ἀθοϊβίοη {Π6 νδ]16Υ οἵ  ϑμοβμαρμαῖ 
(εἶ, εμαρ. χχ. 26). ΤῈ ορίἰπίοῃ ᾿ιὰ8 Ὀθθῃ χργεββθά, [Π8ὲ ἴῃ [86 
πδυγαίγθ Ὀθίουθ Ὁ8 7ἷὸ Πᾶνγθ ἹΠΘΡΟΪΥ ἴΠ6 βΒῃουΐον δοοουπί οὗ 2 
Κίηρβ 111. 2 564. ἔγβεὶυ γϑιῃοθ]164, δαὶ ᾿ῃ 1μ6 ΟἸγοηἾο]68. βοιθ 
οὗ 1Π6 δυθηΐβ ἀθβουῦῖθθα τὸ ἰοΐα!γ ἀϊβδσθης ἔσομαι ἐμο56 τοίδυτοά 
ἴο ἴῃ 1π6 ΒΟΟΚ οὗ Κίηρβ, δηᾺ 10 18 προ ο8510}6 ἕο 866 μον {Π8 ἰαί Ὁ 
(8Π Πᾶν ΞΌΡΡΙ]Θα ἃ βίαγεπρ' ροϊμξ οΥ Ὠἰβίογῖςα)] ἐουιπἀ ἰίοῃ ἴον [ῃ6 
βϑιδίθιηθηϊβ σοηῃίαϊποα ἴῃ 2 ΟἿ. χχ. 1,80} (4) ἴπ6 ἰϑίοσγίδῃ 
ταυϑὲ ἢᾶγο μια [εἴτα μἷπὶ ποίϊςοβ ὁ {π6 ἸΔθουγβ οὗ {π6 ργορβοῖβ 
δόμα δηὰ ΕἸ]οζοῦ (ομδρ. χἰχ. 2, 8, ἀπά χχ. 87), ἐπουρῆῃ Β6 ραΐβ 
189 βϑιρθβέδμποθ οὗ {πϑὶσς δάάγθββθθ ἱπίο 8 οὐσῃ τγογάβ (οἷ, π6 ἴη- 
βηϊεῖνθ νῖ Ἰαπιοαᾶ ἀπά ὮΣ» ἐμαρ. χῖχ. 2, “φοοά ἐϊέπρθ᾽" πὰ 
“βγνηιῖν αϊγεοίϊνησ ἰδ6 ᾿δανὶ᾽" οἰιαρ. χῖχ. 8).--- 6 Ὀτῖθε δοοουπὲ 
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ἴῃ 1 ΚΊπρβθ Ἀρραγθν τοΐθγβ ἴο {Π6 βυθβίδποθ οὐ βοῃ}δ οἵ {6 
ΠΑΡΤΑ͂ν 8 ἰη ἴΠ6 ΟἸγοηΐο]68 : ἰη 1 Κι. χχίϊ. 47 {Π6 δσιθγιη παίϊοη 
οὗ ΙΔοϊαίσυ (2 ΟἸιγ. χνὶϊ. ὅ--- 6) 18 ποιμοϑά : ἴὰ 1 ΚΊ. χχὶδ. 40 {1618 
18. ἃ γϑίϑυθῃοθ ἴο “δ ϑιοβμαρἢῃ δι᾽ Β πΉΠΠΑΥῪ ρονγοῦ, οὗ νοι γγα μᾶνθ 
ἃ ΠΙΟΤῸ Θἰαθογαίθ δοοοπηΐ ἰπ 2 ΟἿ. χυὶ!. 2, 10---19, Αραίῃ ἴῃ 
ΒΘΟΙοη8, ψ οἢ τ ἀ0 180 πᾷ ἴπ {μ6 Βοοκ οὗ Κίηρϑθ, ἐπουρὰ 
Ἐμοῦ ἃ. ποῦ ννδῃίϊηρ σου δίῃ δἰ ἰογαίϊοηϑ απ Δα {10Π8 οπ [80 
Ῥατὶ οὗ οι Ὠἰβίοτίδη, γϑὲ οὰ {16 γγ019 ΠΟῪ 8:΄Ὸ σίνθη ἴπ {Π0 
ἔογαι ἴῃ ψ Ἀἱοἢ μο θαηα ἔμθπι ἴῃ [Π6 ΒοῦΤΟΘΒ μ6 οιηρίογβά, ὙὍΠὸ 
Ἰυ᾽βίογΥ οὗὨἨ “6 ῃοβῃδρμαῖῦ, 88 δ 1188 Ὀοοσα 8, μὰ8 ἢοῦ Ὀθθὴ οαϑὲ ἴῃ 
018 τηοι] ἃ ; {π6 Ὠἰδβίοτίαη [0] ονγθά ἢ ΐ8 βουγοθϑ 80 οἰσβοὶυ, {πδὲ 6 
ἀϊά ποῖ αἰνγαῦβ οοηπϑοῖ ἱορθίμοι βθοῖϊοηβϑ Ὑ 810} νΘΓΘ 1Π ΕἸ πα 6] Ὁ 
τοϊαίθά, Ὀὰῦ ἴοοΚ ἀἰβδγθηῖ ρασαρταρηβ ΠΌω αἰ δσθηΐ βοῦγοοϑ, ἀπά 
βαὺ ὑμπὶ ἄονῃ ἱπ [ἢ σοπηθοίίοῃ ἴῃ σ]ϊοἢ 6 ἔοαπά {Πθιῃ. 

δ. ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. ὃ---20. 

ΦΒΗΟΒΑΝ. 

Υ. 2--4. Φομοβμαρμαὶ μαά ἀρροϊηΐοά “΄ ῃογάϊω [ηἷ8 ἢ γβύ-θοση 88 
Ἠΐ8 ΒΆΘΟΘΒΒΟΥ ; 8 ΟἾΠΘΙ 51Χ 80η8, || Πβῃοθοδπι, ῃ6 μαὰ τὶς γ 
δῃάονθα (εξ, οἰαρ. χὶ. 22 864.), ἀπά μδὰ ρίνεπ ἴμθῖὰ ἐμ οοπι- 
τηϑῃά οὗ βοῖῃηδ οὗ {Π6 ἰουβ θα οἰ1685. Τνο οὐ [16 8ὶχ γεσθ πϑπιθὰ 
ΑΑχαγίαΐ, ; Ὀαὶ {π6Γ6 15 βαβιοοπὶ αἰ δγθηοθ ᾿π [Π6 Βρο]ΠἸπρ' οὗ [86 
Ἡοὔχονν παηιθῦ (0 ἀἰβιϊπιρΌ 8}: [Π6 ὁη9 ἤότη [Π6 οἴ 6γ, [Π8 ὁπ Ῥοϊῃ 
βρεῖς ΑΖατ]8, {μ6 οὐμβου Ασαυζαμα. ολιοῖ τγὰβ Βα ρροββαά Ὀγ θαυ 
ον ἰδ οχροϑβίξοσβ ἰο θ6 (Π6 88 Ῥθυβοῃ 88 {16 Η]6] τηϑπίϊοπϑά 
ἴῃ 1 Κίῃρβ χνὶ. 84) δαῦ {μ18 15 ποί οογγθοῖ, 0 Υ {π6 Ἰαὐΐοσ νγᾶϑ ἃ 
παίζνο οἵ Βοίμεὶ ἴῃ {π6 πογέμογῃ Κίηράομι.---, 4. 4πα σελογαπι 
δἰοοα οὐϑν (ἷ.6. σονουτιοα) ἐΐε κίπσάοτε ο ̓ὲδ ξα δ 6 απᾶ ϑἰτοησίῃ- 
ἐηθᾶ ᾿ὲπιθο} (ομλρ. ἱ. 1). δ γὸ ποῖ 1ο]ὰ ψμδῦ 16 νγὰβϑ μαΐ 
ἱπάπορά «6 ογαπι ἴο Κ1]] 18 Ὀγθέμσοπ (οἴ, ν. 18); Πθ β]θνν ϑοηιέ 
οἢ ἐλ ρυΐηιοθβ οὐ 1ϑγαθῖ ἃ5 ν76}], ἰ.6. ῥυΐηςοβ οἵ [86 {1868 οἵ 18γδεὶ, 
Ῥοϊοηρσίπρ ἰο ἴπ8 βοιίμθσῃ Κἰπράοιῃ, ΠῸπι τ ἰοἷ γα ᾿πᾶῪ 6ο1}- 
οἢαάο ἐμαὶ “  μοτατη μδα ἴο οΘοῃίοπα ἀραἰηϑὶ ᾿πέθτη 4] ἀἰν βῖοη8 ἀπά 
σοτητλο οη5, ϑΓΙΟΝ τὰ πᾶν θη βΕγτοά ἀρ ΒΥ ὑπ Ὀγθέμγθη 
ἘΠοτΆΒ Ι 68, ΟΥ̓ ΠΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ Πᾶνα οὐἱρίηαίθά ἴῃ ὑπο ῖν Ἰημγάθν ὈΥ 
 6βόγᾶμι. ᾿ 
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νῦν. ὅ--10. (ὁ 2 Κίπρϑ νἱῇ. 11---22, Δῃα 866 Ε}16 Θομα μη ΘΠίΑΓΥ 
οἢ {Ππαξ ρΡ888868). 

γν. 11---19. ΤᾺΘ ἰοίέον οὗ ΕἸαἢ απὰ ἑηηϊοίίοτι ὁ ἰδ διζον- 
ἔτισε Ῥγοαϊοιοα ἐπ ἐϊ. ὙΠῸ οοσαβίοη οὗ ἔπ6 Ἰϑίίον (νυ. 12----15) 18 
ταθηομδά ἴῃ ν, 11. Νοΐ οπἱγ ἀϊά “6 βογαπι ἔοσβακα ἔμο αοά οἵ 
115 ἔ ΈΠοτβ, μ6 αἶδο θβίδ 864 λίσα ρίασοθ οπ ἐδθ ηιοιιμἰαΐπϑ οὗ 
 πάΔῃ ({π6 ϑορίμαφίὶπ ἀπὰ Μμζφαίε τολὰ “ἴῃ ἐμ οἰξίοβ οἵ 
“0 68}}) ἢ {18 τηυϑὲ πᾶνθ Ὀθθῃ ἔον ἔπ Ῥ]ιοβηϊοίδη σοάβ, ἔον [Π8 
ψοσὰ ΤΡ (6 ἰρᾶ αὐσαν ἰο αἀμζέονν ) τοῖουβ ἴο {π6 ἰαἰγοάδαοίϊοῃ 

οὗ ῬΡΒοθηίϊοΐδῃ ἰΔο]αίτυ (ες, ν. 18). γγτὴ 16 ἰφᾶ {ἰδ ἀνγαν ὃν 
7ουοο ἤγονι ἐλ τσῆξ σαν ; (18. πχαϑὲ Ρ6 δχρίαἰηθά ἤτοι Ὠδαΐ. 
ΧΙΣ, 6,11,14.---ΥὮἩ. 18. ΤῊ ΗΠΡᾺΪ] οὔ γηΣ οσσυγ8 πΐπθ εἶπιθϑ ἴῃ {0 
ΟΙΑ Τοβίδηιθηί, Βὰξ ΟὨ]Υ ἴἤγθθ ἐΐπιθβ ἴῃ ἐμ6 ΟΠ γοπ 6188, ἐννῖοθ ἴῃ 
1818 νϑῦβθ ἃ ὁῃ06 ἴῃ Υ. 11. ὩΜΓῚΝ ΓΟ ΓΝΣ ; α9 ἐλι6 ἔοι 
οἢ «Αλαῦ δεἀμοορά ἰο αἀυζίεγῳ (οἴ, ν. 6). Τὴν δνοίδνοη ; οἴ, ν. 4. 
-ῬΥ.. 14. Τῇὴοε στοαὶ ρίασιιθ, ἀπποιπορά ἤθγθ, τθίουβ ἴὸ [η8 δοη- 
4ααβῖ οὗ ϑ6γυβα!θπι ΒΥ {Ππ| Ῥ ἢ Ἰβεϊπο8 ἀπά Αγαθίδηβ (Υ. 16 564.). 
-Υ. 1δ. 4πά δου (ν}} 06) ἰη στοαΐ ραΐπ ὕγοπι α ἀΐδεαϑ6 ἱπ (ἦν 
δουυεῖδ ; σοτηρατο π6 ἐμ] β]πηθπὲ οὐὨ {{π||8 τῃχϑαὶ ἴῃ ν. 18. ΤΊ] 

ΘΠ οποϊορίοαϊ ποίῖοθ, τγυγδὴ ἴσῳ» ὈΡγΟῪ 96 τλμηδον" Ὁ ἄαψϑ ἰο αἀποίβον" 
(80 Π|Κο 158. χχῖχ. 1, ψθαν' ἰ0 ψθα})γ ΓΘ ΠΏ ΘΥΒ 16 ρυΌΡΑΡ]6 {πὲ {Π6 
σου 88 οὗ ἐπ ἀ͵βθδβα ἀρ ἰο {ΠΗ {π|6 οὔ ΄ Θῃογαπιβ ἀβθαῖ οσσαρίοα 
ἃ Ῥοσὶοα οὗἉ ὑνγχο γϑ8}8 (οἴ, ν. 18).---Υ. 16. δέέγγοα υρ ἰλ6 ϑρί τὶ οὗ 
ἐλ Ρλὶζϑίδιε8 (οἴ, 1 ΟἸιν. ν. 26). 716 Αταῦδ ιυῆο (ἀνπε}}) ὃν 
ἐῖι6 8ὲ46 οὗ {1.6 Οὐιδ.1:68 γγοτο Αὐδθίδῃ ἐγῖθ68 ΠΌτη [8 βου! ῃθγῃ ἀ}5- 
{υϊοῖβ.---Ὑ.17. Ψ ΡῈ ὑο ϑρ[ϊί, ἰο ορθι, ιθῆςθ ἴο ΘΟΠαΌΘΥ οἶ {168 (Παρ. 
Χχχῖϊ. 1), ἤογΘ ὙἹΠ ΥΘίδγθμοθ ἰὸ {86 οοπαιθδὲ οὗὨ ἐπ6 Ἰδῃά οὔ 
Ψυάαι. [10 18 ουϊάθπὶ ΠῸπι τιμαὶ [Ὁ]]ονγβ ἐπαῦ ΠΟΥ οοπαθθογοα .6- 
ΤαΒΑΙΘ τὴ 480. Ἰροσπ Ὸ ἰηάϊγαος σονθγητηθηΐ ὈΥ̓͂ ΙΠ68ῃ8 οὗ 

ἰαπιοᾶ : αἴ ἰδ6 αἰδοουογοα ργορογψ οὗ ἰδ6 Κἰπρ᾽8 ἤοιδ86; οοτη- 
Ῥᾶγθ {μ6 ἀορθῃμάθμοθ ἱπάϊςαϊθα ὈΥ {π6 οοπδίχιιοῦ βίαϊθ τ ]}16}} νγὰβ 
ποῦ δα πλ15810]6 μθγΘ ὁπ δοοουηΐ οὗ {86 ἀὐίϊ616, δηα {86 δα)θεῖνθ 

αἰζδομαά ἕο {π6 βυϊδίαπίλνθ (866 οΠαρ. χὶϊ. 9). Βἰφοορὶ Χζελοαδας 
{λ6 ψοιμισεδὲ οὗ ᾿νδ 80Ή8; ἴῃ ομᾶρ. χχὶϊ. 1---9 ἢθ 18. οδ]] θά 
ΑΜμιαζίδῃ, ναοὶ παῖηθ ἢ6 ργόθδθ !]γν ἤγϑι σϑοοῖνθά, θη μ6 θθοδπιθ 
κίπρ : οὐ Ἴμ8 ΒΟ ΠοΪορίοα! ποῦϊοθ 560 οἤαρ. χχὶϊ. 2.--Υ͂, 18. 
οἰογηῶ, ἃ βεοομα δοουβαίίνο στ ὑπ6 σογουπιιθηὶ ἱπάϊοαίθα ὈῪ 
Ἰαπιθά : “ολουαΐ, δηιοίο Νῖμι ἴῃ [μὲ8 δοιυοῖδ οὐἱιι α ἀΐδεαϑ. γε 
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ΝΟ; 5611 τότ ἀθῆμι ον αχργθββθὰ ἴῃ οἶαρ. χχχνΐ. 10, 

(80 ἐμαὶ ἰδοῦ τὐαϑ πὸ διιν6.---Ὑ. 19. Απα ἱξ σαπια ἰο ραδὲ 
αἱ ἄαψδ οΓ ἀἄαν8, σἰἴθπ οὐδ οὐὗἩἨἉ 4 Ἰοπρ' 8οιῖθβ οὐ ἄδγϑ ;τηΔΗΥ͂ 
δά ραβ8θα νὰν ; [Π6 βᾶτη6 ἰάθα 18 σοῃγαγθά ποῦ γῆν Ὁ 
Ὁ δἴοπθ ἰπ πὰρ, χὶ. 4, χὶν. 8, χν.ὄ 1. Βαΐ (818 ἱπάοβηϊίο 

βιαἰθηηθηΐ γγ8ἃ8 ποῦ βυ ΕΠ οἰθηΐ, ἔῸΣ [ῃ6 ρύγροβο οὐ [86 ὙΎ [οΥ γγᾶ5 ἴ0 
ΒΠΟΥ ὑπαῦ {Π6 ργθαϊοιΐοη ἷπ ν. 15 νγδ8 ἢ] Ε]1οὰ 48 ἕο 116 δχαοί 
Ῥουϊοά αἷβο; μβ ἐμεγϑίογβ δ448, “ πᾶ ([π ἔλοι) αὐ ἐδ ἐΐπια ὁ ἰλ6 
αγγίυαϊ ο}} ἐδ6 ἐπά οΓ ἔωυο ἐΐπι68 ("718 ὕϑη ον νῶν ἃ Παχηθ6} οὗ 
ἄδγ8, βοπιθυαῇῷ ΤΩΟΓΟ ΟἸΘΑΙΥ Υ͂ {1π|688}, ΟΥ̓ ἔγγο ρουϊοάβ οἵ {{π|6) 
ἔπ6 οχίθηϊ οἵ 1 ἢ 18 σογίδί ]ν ποὺ δβίαίθά, δαὺ τ Οἢ τγο 40 ποΐ 

μιοϑιῥαΐθ ἰο τορᾶγὰ ἃ8 γϑᾶσβ. Τὴ Ῥωζαίο, [6 ϑ'νγέασ, ἀπά πιοβὶ 
οἵ 1Π6 σοπιπηθηΐδίουβ σίνθ 88 {Π6 ἰγϑδηβίδιϊοη ἐισο ψϑαῦ8, δαὶ (Π6 
ἰοχΐὶ οὐ {π6 οὐὔρίηδὶ 18 ποῦ ὈΥΣ (6.5. 2 ϑαινα. χὶϊ. 28); 

1: ἰδ ΟὨΪΥ ἰπ {μ6 ϑορέμασίἑπέ ὑμπαῦ {116 Θχδοῖ τϑηάογίηρ᾽ 15 ρίνβῃ. 
Ὁ Θυ  [ι68, {πογθίοσθ, [Π8 88 ηι|9 πιβαπίῃρ' 85 [γῚ ἴσῳ ὩῪΔῚ 
ἴῃ ν. 15. ἡ Ὡν ἐπ Αἷϑ ἀΐβθαβα σαμὶ ΟΠΪΥ πηθᾶῃ Ψ1]16 5 
ἀἴβοαβα Ἰαβίθ, 8ο ἐμαὶ ἢἷβ βυ βου σομθπαθά ἕο [Π8 γΘΓῪ ἰαϑῖ. 
ΤῊ Ὡυ Ἢ ΘΜ ΌΓΙῚ ἅτ δαά, σγίουοιδ ραῖη8. Πΐθ ρεορῖδ ἐπϑίϊ- 
ἑωξοα πὸ διιγηΐησ ἴον ἰπὶ (566 οἡ {16 οἴ] 6" Βαηᾶ ομδρ. χυὶ. 14); 
{6 πϑέϊοη τπηδάθ ἱκπονσῃ 118 Ββαπέθῃσθ ἅρΟΠ {Π9 ἀθοθαβθα τπόπάτοῖ 
ὉΥ τοβαβίηρσ {μ6 1808] ΠΟπΟῸΓΒ δὲ Π18 Ὀυγία].----Ὑ, 20. σοποϊωδίοη; 
2 Κίηρβ νὴ. 17. ΤΊΘΤΙ δ Ν χὰ αἰϊδοοδϑὶξ ὦ ποπυΐπ ἀσδιαον- 

αἴ; (ῃ6 ψαυϊραίθ, οὐ {Π6 σοπίγασυ, ρῖνθβ απιδιιζαυΐξ ποτ γϑοίο, 
Ὀυΐ ΣΥΤΩΓΙ 4068 ποῖ τηϑᾶπ ροοά οοπάποί. Βιιέ ποέ ἐπ ἐδι6 δθρυιἴ- 
οἶνο8 οὗ (6 ᾿εΐαισδ ; ἃ τλοῦα ῥργβοῖδο βεδίθιηθηϊ, τ Βοἢ 18 ποὶ ἰσαπά 
ἴῃ {Π|ὸ Βοοῖκ οὗ Κίηρβ. 

6. ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 1---9. 

ΑΒΑΖΙΑΗ. 

Υ. 1; τακθὴ δοπι 186 βδῖηθ βουζοθ 88 οὔδρ. χχὶ. 11---10, 
ΘΝ. (᾿6. 6] 66 ν Β0π8. π᾿ σοπέγ ἀἰβυϊ ποίϊοη ἕο [6 γοπηρθδὲ 
οπ6, 76 ϑαπά, οί, σαηιθ ἰο ἰΐ6 δσαπιρ αἴοηρ υυἱδᾷ ἐλε Ατα- 
δίατιδ (ρτόΡΑθ]ν ἴο {μ6 σδαρ οὗὨ {π6 “76078); γγ απάδογβίδηα {15 
ΟἾΒΟΌΓΘ ραδδᾶρθ ἰο τηϑϑ ἐμαὶ ΑΠα ΖΔ ἢ 8 ὈΧΟΙΠΘΓ5 τ ΓΘ δἰζδοϊκοὰ 
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δηἀ 5]αῖπ ὈΥ ἃ Ὀδηά οἵ 14 πιθῃ, στο βοσυϑὰ 1: {110 δστην οὔ [9 
ΑὐβδὈΐδηβ, ῬΟβϑί]Υ δραίϊηϑὲ [ῃ6 σ1}} οὗ ἔπ Ἰϑδάθιβ οὗ {π6 ῬΒ1}15- 
ὕπο8 ἀπὰ Αγαβίβηβ, ομδρ. χχὶ. 16. 

γν. 2---6. (οἵ. 2 Κίῃρϑ νἱῖ!. 20---29.)----Ψ, 2. ΤῊ ἀρ αββίρῃοα 
ἴο ΑΒαζίδι σῆθα ἢ6 Ῥθρᾷῃ ἰο ταῖρι, [ογεγ-ῖνγο γϑασβ, ἄοαϑ ποὲ 
[41]1γ στ ἢ ομαρ. χχί. 20 ἀπά 2 Κίπρβ νἱῖ. 17; ἴον δοοογάϊηρ ἴο 
[8686 Ῥαββ8ρῈ8 18 ἔἈ ἐμ 6. [ΘΒ ουᾶπη νγαβ {ΙΓ γ-ἔνρο γθαγ5 οἱ, ΘΠ 
[6 δϑοθηθθά {6 {μγόπο, πᾶ τοϊσαθά εἰσι γθασβ. [ηβίθϑ οὗ 
[οσέγ-ῖνγο γγ ἡπά ἴῃ 2 Κίπρβ ἐνθηΐγ-ῖνγο γοατβ ο]4 ({Π6 Ἰαἰίοῦ 
τοδαϊησ 18 δἀορίοά ΒΥ {(πΠ6 ϑυγίασ ἀπά Αἀγραδίο ἷπ {π6 ραββαρθ 
δοίοσθ τ, θαΐ ἐπ ϑερίμασίπί 8Βαγ8 ἢ6 νγᾶὰ8 ὑνγεπὶῦ Ὑθ8 785 ο]4). 
ὙΠ6 Βεβὲ δοογθάϊ δά σϑδάϊηρ, νοι να τπησβὲ ἰπβογὲ ἰῃ αν ἰοχὶ 
Αἶβο, 8. ἐννεῃιγ-ῖννο γραγβ. Ασοογάϊηρ ἴο {{π|Ὶ8 ϑθογαπι Ὀοραὶ 
ΑΒαζίδῃ, ψῇθη μ6 γγαὰ8 βαυβηΐθθῃ Ὑϑαγβ οἱ, ψἝΐοῖ σου] 54} 
Ιϑανθ 16 ἃ γϑπιασκαθῖθ μος ἐμαὶ ἴῃ ομᾶρ. χχὶ. 17 δῃά χχὶϊ. 1 Π6 
8 οἈ]16 ἃ [μ6 γουηραβὶ βοπ. [ἐ 18 ροββίθ]8 {πὲ  Θμογᾶπι ταδύ παν 
ἰιαά οΟΥμοῦ 80π8 Ὀδίογθ {πὸ Ὀἰτὴι οἵ Αμδξίδμ, ἐποαρῖι ΠΟῪ πλᾶν 
ἴανο μὰ ἀἰδγεπι τηοίμοβ, μαὶ τσ οἂπ ΒΑΓ] ΒΌρροβθ ἐπᾶὲ ἢθ 
γᾺΒ {16 γοπηροβὺ οὗἨ [ογίγ-εῦνο Ὀγθίμσθη (2 Κίηρβ χ. 18 864.) 
--(Οπ {ἢ 18 Κοὶΐ βαγ8, “ [Π6 ἔτγο δοοοσηίβ ἱπ 2 Κίηρβ χ. 18---1 4, 
δα 2 ΟἾνγ. χχ. 1--ὃ οἂῃ θαβι]Υ 86 γβοοποὶ δα πγἤθῖὶ γγθ ΘΟ Β 46 Ὁ 
[16 Ἰαϊ δα ἀθ Δ] ονσθὰ ἐο 1π6 τ86 οὗ {π6 ννοτὰ γτμ- ΤῊὴθ ὀχργθββίοῃ 
ἱποῖαἄοβ στδηάβοῃβ δπά οἵου πϑὰῦ τοὶ αἰϊνϑϑ." Αροὶ]. Ὑϑγβαςῃ,. 
Ρ. 414).---Παυρλέον 9. Οπυνί, τοῦθ Θχδοῦ! Υ σταπάἀδυρμίον οἵ 
Οἰησὶ ; {π6 ἰπιοθηπίίοη οὐ {88 Ὑσῖίου νσὰβ ΒΙ ΩΡΙῪ ἴο βιοῦν ἐμιδὺ 8116 
ὙᾺΒ ἃ ΙΊΘΙΏΡΘΙ οὗὨ [6 ἰΔ4ο]αίγοιβ ἀγῃμδϑίν οὗ Ομητ].---νν. 8, 4, 
δῖνθῃ τοῦ ὈΥΙΘΗ͂Υ ἀπά ἴῃ βοιπθνῃαὶ αἰ δγθπὶ τσογάβ πῃ 2 Κίηρϑ 
ὙΠ], 27. ΗΗΐδ σοιυπιδοῖϊον ἰο ἄο εὐἱοξοαϊῳ ; 8.6 Ἰπάπορα Βἴτα ἴο Ἰοΐῃ 
ἴῃ 86. ἸΔο]αίτΥ οὗ 6 πουέβοσῃ Κίπράοῃι, ἀπά ἰο ϑῃηξον ἱπίο 4}}}- 
8Π06 τ ἐπαῦ Εἰηράομι, ομᾶρ. χχ. 86. Εν ἐμόν ([Π6 τηϑπιθθγβ 
οὗ 116 Βουβο οὗἩ Αμδῦ, ν]ιο σσοῖα τοϊαίθά ἰο ἷπι ὁπ 8 τοί πο 8 
8146), ἐλόν τσόν ἢ,ἴ8 δοιιηιϑοἰϊον8 αὐἴδν ᾿ὲ8 Καί ιογ᾽86 ἀφαίξ, ; (Π18 Β΄ ΤῊΡΙΥ 
ἸΏ6ΆΠ8 {πα [Π6 το Κ- τη ἀ64 Κίηρσ 8] ονγθά ἢϊπι591 ἴο "6 βιγαγϑά 
ὈΥ ΐβ τοί μουῖβ το δίϊΐοηθϑ. 70 ἀΐβ αδδέγιοίϊοπ; οἴαρ. χχ. 29. 
ΤῊΘ ἀεδβεγαουύίοη Ἡ ἰοἢ οᾶπαθ ὍΡΟΙ Αἰπὶ 18 ἀββοῦ θα ἱπ ν. 9 .---- 
Υ, δ. ΗΣ αἴδο τοαϊξοά αον ἐλιοὺν σομηδοῖ; 1Π6 ταϑαπίηρ οὗὨ {686 
ψογάβ, τ ἢ ἀτὸ ψδηίϊπρ ἴῃ 2 Κίηρβ, δου] θη ]γ 8, ἐπα ΑἸΠαζίδ ἢ 
ψϑηΐ ὙΠῸ «ογαπὶ (0 [Π8 νγα Ὁ) ἤΘΠ66 ΠΟΥ͂ ΘΒ 8188} [π6 σογτϑούς- 
Ὧθ88 οὗἩ {Π6 τϑϑάϊηρ' ἴῃ Κίηρϑ, “ Ὺδ τυδηΐ υυἱἐῆ, ϑοναηι." Παξαοῖ, 

γΟΙ,. 1. 20 
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ἃ. ΘΟΌΓΕΟΙ ΟΥ̓ σοΙπδη ἀογ-ἰῃ οἰἰοῇ οὗἨ Βα Ηδάδα, ἀπα βυῦθθ- 

4ΌΘΠΟΥ [18 ΒιασΟΘΒ8οῦ ἴῃ 86 ρογοσηπιθηΐ (2 ΚΊηρΒ υἱῖϊ. 8 546. 
χίν. 28). Μαπιοίϊ ἐπ ατϊδαά, 566 2 ΟἾγ. χυῇ!, 28, Τῇδ Αταπισαπε 
δηιοίθ ὕοναπι; ϑοοογάϊηρ ἴο ν. ὁ ἐπ|8 18 δαπΐναϊαπε (ὁ “(δεν 

τοοιποα ἢιΐηι." ΉΔἽΓΙ οοπίγαοιοα ἔγοπι ΘΥΘΝ Υ.: ὑ. 15 

«7εξνδοῖ (μον ςΔ]16α Ζοτίπ, ᾿οδίπδοη 1], 898 864.), ποὲ ἴπ βϑατηδτίδ, 
116 οΑρ [4] ; ροββίογ {μ 6 σου]ά ποῖ ἑαῖκο [6 πουπάρα Κίπρ' ἔαυίμο 
ἴμδη “6Ζγθθὶ. [π {πθ ρΐαςθ οἵ πθ ἐμογουρὮὶν τπίπέθ] Πρ 10 ]0 
ΘΧΡΓΘβϑίοη ὩΟΞ,ΣΤΤ 3» Ἧ͵Δ τηδὲ δάορί πὸ τϑϑάϊηρ οὗὨ ΚΊηρβ, 

ΡΩΝ ΟΣ ν ποῖ ροοά ΜΆ5. σοπίδίπ ἴῃ ἐΠ18 ραββαρθ 858 Μ78}}. 

«Αξαγίαϊ; ἨΑΓΑΪΥ ΔΠοίΠῈΓ πᾶῖὴθ ἴὼΣ ΑΠδζίδη, 0 85 ΔΙ γΘΔΑΥ 
Ὀδθῃ (116 ἃ ὈΥ ἃ βοοοπά πᾶπιδ ϑῃοδιιαζ ἴῃ οἤδρ. χχὶ. 1 ; 1 5 
ΠΛΘΓΕΙΥ͂ ΔΠ ΘΙΤΌΙ οὗ ἐμ9 ρϑῃ Ὁ Αλμιαζίϑη, δῃᾷ 18 πᾶπιθ ᾽β ἔσαπά 
ἴῃ ἔπ γϑυβίοῃϑ δῃά βοπιθ οὗ {9 Μ55. 176 τοοπὲ ἄοιστι “’ ἴτοπι 
Ἐδιηοίἢ, σβῖοῖ βίαπαβ ΠΡΟῚ ἂη οιηΐπθηςθ, 80 παὺ [Π|6 ὙΥΔΤ τγᾶ8 
ΠΟΥ͂ σαγτῖθα οα ΒΥ [6 ρϑποια 8.) (7Αθηῖι8). 

Υ. 1---9. Οὐταραγο {π6 τηοῦθ οχίθηθὰ δοοουσηὶ ἰῃ 2 Κίπρβ, 
ΟΠρ8. ἰχ. ἀῃ χ. (866. αἰβὸ {Π|8 σοπηηθη ΑΓῪ ΟΠ {Ππαΐ ῬΆ888ρθ. 
ΤΕ.) : 

1. ΟΒΔ». Χχχπ. 10---Χχτῖ. 2]. 

ΑΤΗΑΙΙΑΗ; ΑΗΑΖΙΛΑΗ ΒΒ ΜΟΤΗΕΕ. 

γν. 10---12. Αὐλαϊῥαἢ, 8οῖσθ6 Ὡροπ ἐδ6 σουογηπιθηέ. Οὐταρατθ 
2 Κιπρβ χὶ. 1-9. 

ΟἸΔΡ. χχὶϊ!. 1---11. ὕελοϊαάα σαιιδοα «οαδῖ, ἐο δ6 ργοοζαϊπιοά 
ἀΐϊησ. Οὐοπιρατο 2 Κίηρβ χὶ. 4--- 2. 

γν. 12---1δ. Αἰλμαϊίανι ὁοπιθ8 ἐο ἐΐ6 ἱοηιρίο, απᾶ ἐδ πνμνρἀονοὰ 
ουέδίδ ἰδ6 σαίθ8. Οὐταρατο 2 Κὶπρβ χὶ. 18---Ἴ6. 

γν. 16---21. Οαίῇ, ὁ βαοἴϊέν ἐο σζομουαλ. αἀπυϊηϊδέογθα ; «7οαεῖ, ἰδ 
σοπαιιοίρα 0 ἐδ ραΐαοο ἴπ δοΐονιπι ργοσθβϑίοα. Οὐτωρατθ 2 Κίπρϑ 
χὶ. 17---20. : 

(ον ομαρ. χχιῖϊ. .10--- χχὶ. 21,. 8260 [ἢ6 ΘΟΙΩΙΠΘΠΙΑΓΥ͂ ΟΝ 
2 Κίπρβ χὶ. 1--20). 
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8. ΟΒΑΡ. Χχιν. 

ΦΟΑΒΗ. 

Υν. 1---4, Οοτμαραῖθ 2 Κίηρβ χίϊ. 1 ---8.--στν, 4---14, ΤΊι6 τοβίον- 
αἰΐοη ΟἹ ἐδ ἐοηιρία ἀπά ργεραγαΐίοπ 96 ἐδι᾿6 πδοθδϑαγῳ ἡιιγτιξωνο. 
Οομαραῖθ 2 ΚΊηρβ χὶϊ. 4---16. (68 1π6 σοτηπιθπίαγυ ου Κίηρβ. 
ΤΕ) ᾿ 

εν, 15---22.--- Πραϊ, 9} ]οδοίαάα απ αροδέαϑῳ ὁ {6 ρδορῖο: 
ἀρρεαγαποθ ΟΥ̓ ἐΐα ργορἶθὲ Ζρολαγίαδ, ἀπά ἢ ἀθωξῆι,.----, 15. 
Αρρογάϊησ ἰο 2 Κίηρβ χίὶϊ. 7, Φεμοίδάα νγὰ8 5831} επραρθᾶ ἴῃ 
δα ]ἀΐησ {π᾿ ἔθταρ]6 ἰπ 6Π6 ἐνγθα γ- τὰ γϑαγ οὗ 9 οαβἢ, μθποα [Π6 
εγθηΐβ παργαίθα ΠθΓ6 πηαϑὲ Ὀθϊοηρ ἰο [Π6 Ἰαΐον γϑαῦβ οὗ [18 τεῖρῃ. 
-ὟῪ. 117. Τῆον δοιυρά δοίονο ἰδ δίπρ, ἴ.9. ἸΠΘΥ ργθβαπίβά ἐμεὶγ 
Το]αϑὲ π᾿ ἐῃ6 τηοϑὲ Ορβθαυουβ ΤηΔΠη6Γ, ὑπαῦ ἢ6 ψου]Ἱὰ 4]1οὸνν 
ἴμεμι ἰο ὙΤΟΙΒΠΙρ 14015. Απά [ῃ8 τγϑδκ-τηϊπάθα Κίηρ ἀ14 ποῖ 
γεπίατθ ἰο γοίαβα {π6 ρϑιζοη οὗ (Π86 ργῖποθβ οἵ  πἄδῃ. [ὲ 18 ποῖ 
βίαια ἐπὶ ἢ6 τουϑῃρρβα΄ 14015 ἰδ; Πὸ 18 ΟὨ]Υ Ὀ]απηθα [ῸΓ 
ποῖ βέυι οὐ] πιδιπἰαϊπίησ ἴπΠ6 ψουΒΠρ οὗ ϑῆοναιμ. 17λογα τῦαϑ 
τγαί, (ἔτοτα Φ6ῇονδῃ) ὡροπ «]ωάαῖ, ἀπά «εγιιδαΐθηι ; 886. ὉΠὰρ. 
χχίχ, 8.---ῊῸςΘ 19... Οοπιραγ Ν ιθῃ. ἰχ. 26---29.---Φ, 20. ΟΥ̓ 186 
ἸΏΔΠΥ ὈΓΟΡἢ οἵδ, ῊΟ ἃ. 8814 ἴῃ ν. 19 (9 ἴᾶνθ ὕθθῃ βοπΐ ὃγ αοά 
ἰπΐο (Π6 πιῖάϑὲ οὔ 18γα6], ΖβοἨιαγίδῃ, {6 βοῃ οὔ “7 διοῖδάα {π6 Ἰιῖρσῃ 

Ῥυοβί, 18. {π6 ΟὨΪΥ ομθ παπιθά, ἵ0πάργ [Π6 ροόνγϑῦ οὗ ρυορποίϊς 
ἱπβρίταἰΐοι ἢ6 δηποιποδά {Π6 ρα πἰβητηθηΐ οὗ αοα ἀροη ἐμ6 ἤΆἢ- 
6858 παίΐοῃ, απ, ΒΥ {Π6 οοπιτηδηά οὐ {π6 Κίηρ, τνγᾶ8 βιοπϑά πὶ [Π6 
οουτί οὗ [Π6 ἐθρῖθ. ΤΠ15 18 [Π6 Ζθομαγίαῃ, ψ}ιὸ 15. οδ]]θα ἴῃ 

Μαί. χχῆϊ, 85 {16 βοῃ οὗ Βαγδο δι, (οἵ, Τὰ χὶ. 51) 4 δουθ 
ἐδς ροορῖα ; Ὧδ βἰοοά, 88 Ὑ76 ΤΩΔῪ ἱπέοσ ἔτοτῃ ν. 21 δπὰ Μαίξ. χχ", 
85, διά δἀάγοϑεβο [ῃ6 ρϑορὶθ ἔγοπι ἐπ ἱπποῦ οουγί, τ] ἢ τγᾶ8 
βοη αἱ ο]οναίδα, ἀπα {Π8 μ6 νγὰβ σαϊβθά ἀθονθ [6 ρθόρίϑ, 
γἘΟ Ὑγοῦό δββθια Ὁ]6α 1π [6 Ουΐον οουτί, Απά τοπονοξονο 0 ψὲ 
ποί τοϊϑι ἐο ργο8ρ6ν, [818 18 [1:6 ὈΓΌΡΕΙ γϑπάθσῖηρ' οὔ {π6 ἱπιρογίβοι 
σι μα; 1 ΊΠΟΥ ἀοβῖγθά ργοβρουῖεγ, [ΠΟΥ λαβὲ οὔβοσυθ ἐπ 6 φοῃ- 
ἀἰὔοη. οὐὗἨ ρῥγοβρουϊ ἐγ, βά 6] ἐν ἰοναγάβ Φ μονα. Οἡ {1|6 ἰαβὲ 
οἶδιβθ 866 οἤδρ. σἱὶ. ὅ, χυ. 2. ὙΠ [Ἀ]Β]θηΐ οὗ [Π6 {πγοδὲ 18 
ἀϑβουῖθθά ἴῃ ν. 24.---. 21. Τῇιθ βαθήθοι οὗ [86 νουῦβ 18. ἀπάθυ- 
δίοοά : 1Π6 ὈΥΐποθθ δη [ῃ6 ρθορὶβΊ0. ζπέλθ σοινὲ “ τα νυ δα 

ο 
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186 βροῦ 18. ΠιοΘ ταϊμ αἰ οὶ Υ ἀοβοῦδϑά ἴῃ {πὸ Νὺν Τοβίαπιθηί, 
ΠδιηοΥ δϑίνγθθη ἐδ ἐπι ρ]Θ ἀπά [86 αἰΐαγ, ἤθῆοθ μ8 νγᾶβ βίοποὰ 
οἷοβο ἴο {π6 ἰθπῖρὶθ ἴπ ἃ ρἶδοθ ἐπδὲ τγὰβ ρβου αυ]Υ ΒΟΙΪΥ.---Ὗ,. 22. 
« Βιιϊΐ δἴοφιν ᾿ϊ8 ϑοη ; «“οαβῇ 18 ἀθϑβοῦ δε δ8 ἔθ τη αγάθσγοσ, θθοδῦβ0 
88 σοπῃπιαπά (ν. 21) τϑῃάογθά ΐτ ρα! εν οὗ ἐμ6 ἀθαῖλ οὗ [16 80 
οἵ Φομοίαάα. “Ἅ ΤῈ ΤΠ ονὰ ἰοοΐ ὡροπ ἱξ απὰ αὐδησο τὲ; (18 ῥγθ- 
ἀϊοιζομ, νυ ΐο ἢ τσαβ αἰογεὰ 'π [Π6 ἔοσπι οἵ ἃ νἱβἢ, νγὰϑ δϑυναγὰβ 
{18]164 (ν. 25 864.). 

γν. 28---20. 7ηΠιοίίοπ, ο (6 ριυαϊοππισηξδ απποιπορᾶ ὃν Ζεολα- 
γ»ἱαὴ (οοηρατθ 2 Κίηρβ χίϊ. 18 ---22).---τγν. 28, 24. Α 5Π}81}] ΔΙΤΩΥ͂ 
οἵ ϑγείδηβ ἀϑίϑαίθά {μ9 πυμπηθγοιβ ΔΡΙΩΥ οὔ 088}. Μάδην οἵ (Π6 
ΘΔ ΟΣ Ἔχ ροβίἑοσβ δῃὰ Τλθηῖιιδ δββατηθ, ἐπαὐ ἐπ6 δοοουηΐ σίνοῃ ἰῃ 
1Π6886 σϑύβαϑ γϑίβυβ (ὁ ἃ ἰοίδὶν ἀϊβδγθης ὁσσῦστοποθ ΠῸπὶ ἐμαὶ 
ἀοβογθϑά ἴῃ 2 Κίηρβ χὶ!. 18 86ᾳ. ΤῊΪ8 18. ροβ881016, Ὀπὶ ὈΥ͂ πο 
τη68Π8 ὈγΓΟΡΑΌ]6. Α58. ποιῦπου 1πῃ6 ΒοῸκ οἵ Κίπρβ ποὺ {δαὶ οὗ 
ΕἸ γοηΪο168 τϑίδσβ (0 πλοῦθ ὕμπ8Π ὁπ6 οαπηραίσῃ οὗ (Π6 ΟὙΓΊΆΠΒ, ἰῃ 
νΒῖ ἢ [6 δου Π τ Κιηράοτη τγα8 ἘΠΟΓΟΌΡἬΪΥ τνογϑβίθα, ἴδ 15 πδίαγαὶ 
ἴο δβϑδάτηθ {πα Ὀοΐ᾿ δοοουπίβ τϑίδν ἰ0 {Π|0 δᾶτηθ οδτηραῖστι, Θϑρθοὶ- 
ΠΥ 88 {Π6Υ σοταρίοίθ Θ8 0 ἢ} ΟἾ 6 ἴῃ ἃ πιοβὺ ρργοργίδίβ τ ΠῈΓ. 
Ἐὸγ [Ὁ ἰβ α ργίογὶ ρυοῦδ 6, ἐπᾶὶ «[οαϑὲ ἀἸὰ ποῖ ραγοιιαβθ ρϑδοθ Ὁ 
τηΘ8 08 Οὗ [16 ἩΘΑΥΥ 88ογβοοϑ, ἀθβουροα ἰπ 2 Κίηρβ, 11} αἴϊεσ 8 
Β;ῃΔΙηΘ Ὁ] ἀοίδαϊ, δηά οὗἉ [15 τνϑ πᾶν δῃ δοοοῦὺηΐ ἴῃ {π6 ΟΠ γοη οἶοϑ 
δίομθ. Μοχγβουϑγ, {Π6 ῥστίοθ ραϊά ἔῸγ {Π18 ρβᾶοθ βαρ] αἷπβ 186 ἔδοί 
1παὉ [μ6 ΒΚ γγίδηβ το γοά σους ργοβθθουςηρ' {Π 6] ὙἹΟΙΟΤΎ ἔασι μον. 
-- Ὁ ΓΕ ; [8αἱ 18, ἃ γϑᾶγ δῇοσ Ζϑοβαν δ 8 ἀθαίῃ, θη 
186 τϑοο ]θοιοη οὗ [πὲ Θνθηῦ τησδὲ ἤανθ Ὀθθη ἔγθϑῃ ἴῃ 18:6 ταῖπαϑ 
οὔ [Π6 ρθορὶθ, ἀπά σμθη, ἐμογθίουθ, {πο γγὰ8 ΠῸ στόοτα ἴο ἀοπδὲ 
ταῦ 1Π0 ἱηνδβίοη οἵ ἐμ ϑιυγίδῃβ γγὰβ {Π6 ρᾳηβμπηθηὶ οὗἨ ἐποὶν 
δροβίαϑυ, προ ἢ6 μαά ρῥγεαϊοίθᾷ. 70 ὡνιδαΐδηι; [ΠΘῪ ΘΆΠ|0 

ἘΘΔΙ [06 Οἐγ 10 Ὀθδβίθρο 1. ΤΖΤῆοσυ ἀδδέγουνφα αἰϊ ἐδ6 ργέποοϑ ὁ} ἐδδ 
»εορίς ἤοπι ἐδδ ρϑορίθ; [π6 ρα βιπηθης [8] ἀροπ 1Π6 ῥυΐηοαθ8 88 
188 οὐἱρίπαΐογβ οὗ {Π0 δροβίδβυ (ν. 17). Ὁ Β85 θθθὴ Ἰϑῆ υπ- 
ἀγδηβἰ αἴθ ὈΥ [ΓΠ6 Ῥμίραίο ἀνὰ ϑγνίαο, ἴπ6 ϑοριπαρίπὲ 888 ἐν τῷ 
λαῷ; δοοογαΐηρ ἴο ΚΒ. Ἰχχχῖχ. 20 (μ9 νγοσά 18 αὐ δά ἴο βηονν {Παὲ 
ἘΠΟΥ το γΘ Β᾽ ηρ]6α ουλ το ἔπθ Ὀοὰγ οὐ ἐπ ρβορὶβ, ἐπ ρθορὶθ 
ΘΘΠΟΓΘΙῪ Ὀοΐπρ ϑρατθᾶ, 7726 δροῖϊ ὁ} ἐδόηι; 88 ρατὶ οὗ Π|θ βροὶ! 
6 ΤᾺΔῪ ἱποῖπθ {Π6 ἐΓΘαΒαγ68 Ὑῃ]οἢ “ ο68ἢ 18 β8:4 ἰῃ 1Π6 ΒΟΟΚ οὗ 
Κίηρβ ἴο αν μαηάϑά ονϑῦ ἰο {Π6 ϑ'γγίδῃϑ.--- Σανηιδϑοῖ, οἴ, οἢΔρ. 
χυΐ. 2.---. 24. Οπ {86 οἵδιον Βαῃά ἃ 8118}} παπιθοι οὗ -ρἴουϑ 
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Ιβγδο θ8 μδὰ ἐΟσπλουν ἀοίδαίθα {Π6 ΨΘΥΥ ἰᾶγρθ ΔΥΤΩΥ οὔ {π8 
Ἐπορίαπ8, σμαρ. χῖν. 10 864.---Α πα ἐλόν Φαθουέθα μάσηιθηξ οτι 
υοαϑῖ, ; ἴῃ ΟἾΠΟΥ ο88058 (Π6 Ῥγδροβί ίοη δοίδ ἰ8 Θιηρ]ογϑά ἴῃ βῃοἢ ἃ 
ςοπηθοίίοη (6.9., ΕΘ Κ, ν. 10, 15), μῈσθ χης ἰδ αβοὰ (1Κ6 τῶν 
ὯΝ ΠῚ 1 ὅδπι. χχὶν. 19) : ἴο ὁχϑουίθ Ἰυάρτηθπὶ εὐἱξδ, οΥ αἱ ἃ 
Ῥθίβοῃ. Τοδβ6 υγοτάβ Γϑίου ἴο ὑμ6 ἀΐβθαβθ δῃά ραΐῃ, συ] ἢ] ἢ 
Φοιβῆ γγὰβ8 αἰ] οί. Ηδ μαά ργόραῦ]ν θθθῃ σψουπῆθα ἴῃ {Π8 
Ἠαέι]9.---Ὑ. 25. Απά ωὐἦδη ἔλιον ἀορανγίοα ἤγοπι ἀϊΐπι--- ἴον (8 ἀϊ4 
ποῖ ρουῖβῃ ἴῃ ἐη9 Ηρ, ἃ5 86 ἀθβογνοά, μα.) ἰδον ἰφ} ἢίηι ἵπι σγοαΐ 
»αΐπ, ᾿ΐδ οἱση βογυαηπῖδ δοπιδρὶγθα ασαϊπϑὲ ᾿ἶπι, ὅο. Τηβίοδα οὗ ἐ᾿δ 
40η8 ΟΓ ὕολοίαάα στα τουδὶ τοδά “"1Π6 βοὴ οὗ « διοϊδάα᾽ δοοογάϊηρ 
ἴο ὑπο ἰαχί. Τ]υ8 γθδάϊμρ 15 δἀορίθά ἴῃ ὑΠ0 ϑδορέμασίπὲ ἀηα Κμ- 
9αι6. ΤΊιο ΜΑΚΚΘΡΗ μᾶ8 Ῥθθη δἰτογθαά ὈΥ τη ϊβίαϊ ἱπίο γοά. Απά 
δἴδιο ἔΐηι; [ΠΘῪ ταυγάθγθα ᾿ΐπὶ 85. ἃ 780 του δα οι ἔον μανίηρσ 
Ἰηυτάογοά Ζοομαγίδι (οἴ, ν. 22). ΤΊΙΟΥ 516 07 {{|6 5[οἷς τῃομδγοῇ 
ἐὰ ἀϊδ δορά, ἀοοογάϊηρ ἴο 2 Κίηρβ 'π [πῃ6 ΜΊο ῃοῦβθ. 7ῆλον διιτίοα 
λΐπι πὶ δι οἷέῳ ο Ταυϊά, διιὲ ἀἰά ποὲ δωνν λίπι ἐπ ἐδλ6 8θριιζοῖ,»68 ΟΥ̓ 
(λο Κίπσε; ἴῃ Κίηρβ γα τϑδά, “' {Π6Υ Ὀατίθα πὶ ὈΥ Πΐ8 ἔμ 68 ἴῃ 
(86 ον οἵ Παν!4." ὙὍ6 ἔνο δοσοιπίβ ἃ΄6 ποῖ δ νδγΐδπο συ ἢ ἢ 
680} Οἴου ; 6 νγὰϑ Ραγίοά ἴῃ (Π6 οΟἷΥ οὗ Πανὶ, να γα Ηἷβ 
[ΔΈ ΠῸΓ8 γε αἷβο Ὀυγίϑά, Ὀαΐ ποὲ ἰπ {Π6 βθρα οἶγεβ οὔ ἔπ Κίηρβ. 
ΤῊθ ἀοϑίρῃ οὗἩ ἔπ Ηἰδίουίδη 18. ἴο ροΐηΐ οὐ {πῸ ἴδοι ἐπὶ 16 
Κίηρ, το Πιᾶ ρογηι τε [6 δροβίαϑυ ἔγοῃῃ “ϑῃονδῃ ἀπά ντὰβ 
δα  γ οἵ [πὸ τηυτάογ οὗ Ζρομαγῖα!, γγὰβ ποῖ ἐβουρηξ ψ οσ μΥ οὗ [Π6 
Βοποατ ΟΥ̓ γοϑίϊηρ᾽ ἰπ [8 Βθρυ οἢγο8 οὐ {Π8 Κίηρϑ.---ἼΠθ παπηθ8 οὔ 
[86 σομϑρίγαίουβ γα οὔοζαζαν διὰ οἠοξαδαά δοσοτάϊπρ ἰο 
2 Κίηρθ, 186 ΌΣΟΙ ἷβ ο8]]16ἃ {Π6 8οη ὁ" δ)ιύπιραξι, ῈΟ 8 46- 
ΒΟ οα ἴπ 18 ραββαρθ 88 8Π ΑτηπΊο 688, ἐμ ΟΥΒΘΙ γ88 {116 δοπ 
οὗ ϑλοηιθν,, οὐ, ἃ8 ἴδ 18. βρϑὶῦ ἴπ {118 ρᾶβϑαρθ, [Π6 8ὸπ οὗ δλύνιγίξ, 
ἴλε Μοαδίμε68.---. 27. ὙΠ ἸΚοτῖ -γγν σου]ά μᾶνθ ἴο δ6 ἰπίον- 

Ῥγείθα ἐπ: δἀηα 88 σϑρϑγἊβ ἢΪ8 Β0ῃ8, ΤΏΔΥ ἴ86 αὐίθγϑηοθ οοη- 
φογπΐηρ Εἷπὶ θ6. ἱποῦθαβθά, σι βῖ ἢ ταϊσην τῆθϑῃ, τᾶν ἴμ6 τ Βἢ 
ΘΧΡΓΘββοα Ὀγ {86 ἀγίηρ ΖΘο]) Αγ (Υ. 22) θ6 [Ἀ16]164 ἴῃ ἔπ θὰ ἰπ 
8 8} ΠΙρθον ἄθργθα ἰμδη ἴῃ (886 ὁ856 οὗ ἰβ ἔλέμοσ, Α Ἰαΐθσ 
το ον τηἱρἢϊ ἸΟΟΪΚ [ῸὉΣ Β0Π16 βοΐ πηθϑηΐηρ 88 {Π|8 ἴῃ [16 σγογά8, 
Βα 16 18 δυϊάθῃξ ἐπαῦ ΤΠΘΥῪ ἀγα ἰο δ6 ἰάθη ἴῃ 8ἃ αἰ βθγοπὶ β8θη86. 
ΤΊο ϑυγίασ ἀπά ϑερέμασίπὲε ([π6 Ἰαἰίθν γϑϑᾶ, ἱπβίϑδα οὐ Μ Ὁ ΏΤΊ, 
ΓΡΌΓ υἷυδ) ἀονίαῦθ νϑυῪ ΤᾺΣ ἔλοια ἐπ 6 Ηορσον ἰοχῖ, ΘΓ 685 {116 
Ῥιωϊφαίο [0]]ονν5 16 ὀχδοῖγ. Υϑ σεπᾶάθγ {μ6 ρϑββᾶρα ἔδυβ: απά 
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᾿ἀΐδ δοπιδ απὰ {ἢ 6 πινιϊεϊειιάφ (ΚΘ. ΒΡ "γγ) οὗ 1:6 ρνορλεξϊο εἰἰξογαπιοες 

εὐἱεῦ, γερατά ἰο λἶπι απὰ ἐλ γουπαϊηρ ὁ {λι6 ἱοηυρῖε, δο)ιοϊά ἐδιον ανὸ 
«ογτέέδη, ὅς. Ηΐδ 8οπ8 τιλυϑῖ ἤάνα θθθη Το γαϊθα ῸΓ {Ποὶγ ἀθοᾶϑ 
ογ ἐμεῖν ἔμία (ςξ, ν. 8). δου» ΝῺ Βᾶ8. θθθη τϑξεγγθα ὈΥ βοπια 
το {86 {γϊθαΐθ ἱπιροβοά ἀροῃ μῖτῃ (2 ΚΊηρβ χῖ!. 19); ὈΥ ΟΥΒΘΓΒ ἴο 
[06 ἸΠΟΠΟΥ͂ ΨΒΙΟΝ οδιηθ ἰῃ ἔτοπι [Π6 “΄ οοἸ]βοϊίοη ( ΤῸ) οὔ 

Μοβεβ ἀροπ 1βγβεὶ, νυ. ὃ δῃᾷ 9 (δαξ μεῖθ χὰ "ιανδ ἡ: ποὺ δ 
ὈμΟΣ); ᾿γ οἰ μοῖ5 ἀραὶπ, δοοογάϊησ (ο 2 Κίηρβ 'χ. 25 δῃᾷ {116 
Βχϑα στηθδηϊηρ οὗ {π6 σογὰ μ Ὁ}, ἴῸ Ῥιορδιοίῖο αἰΐοταποθθ. [1 
ΤΒ6ΓΘ τοῦῦθ 800} ᾿τορμθῦϊο αὐΐθυαποθθ ἴῃ {116 οσΚ φυοίεά ΠοΓ6, 
{Π|8 που] ἐχρί αἴῃ 186 τοίδυθῃοθ πιδάβ ὈῪ ({π|θ Πἰβίοσίδῃ ἴῃ νυ. 19 
ἴο Ρτορ]ιοίβ ἴῃ {π6 [1π|6 οὗ Φ΄οΔ8}. 

9. (βάρ. χχυ. 

ἈΜΑΖΙΑΗ. 

γν. 1--4, Οοἴρατε 23 Κίμρβ χίϊ, 1--- ὃ, (866 μ6 σοτηπηθπ- 
ἴΔΥῪ οὐ ΚΊηρΒ). 

γν. ὅ---10. Απιαξίαλ᾽ 8 ρνεραναίϊοπϑ 70} ταν; ἢι6 ἢιὖγ68 τι θΡΟΘΉΟΤΨ 
ἔγοορε ὕγοπι {Ὺ6 πογά]ιθνη, ξἰησάοηι, διιὲ 8οπά8 ἰΐόπι αἰσαν ασαΐπ ἴπ 
σοπδβοφιθποθ ΟΓ ἔδι6 ισαγηΐη8 97 α ργορλεί. ΤΉοβ6 ποίϊοθϑ, πμῖοι 
816 τοῦ [θυ ηα ἴῃ {πΠ6 ΒΟΟΚ οὗ Κίηρβ, ἴοσι [88 ἱπίγοάἀαοξίοι ἴο {Π6 
δοσοιπίβ ἴῃ νυν. 11---18.---Γ, δ. Ε7ὲ ἀγγαηφοά ἵξόηι (.6. 186 
ψἢ01]6 οὗ υάΔ}} δἀπὰ Βοηϊαπιΐη) ὅν γαϊλεν8᾽ -᾿οιιδε8, ἀσσογαϊης ἴο 
ἐλ ργΐμοοβ 9 ἐλ ἐλουϑαπ8 ἀπά {ἦι6 ρτῖποοϑ οΥ (λ6 ψιιπάγοαθ. ΤΊ] 
᾿Τ ΘΒ 6 18 οὗἩ {Π6 ἀἰβογθης ΑΓ ΠοΥβ᾽ -ποῦβθ8 ὑσοσθ ἢσϑὶ ἐοσιηθα ἱπίο 
ΘομρΘηἶθ65 ἀπᾶον {π6 ῥγΐποοβ οὗ ἐπ ἐμουβαῃ8 απ Βυπαγθίβ. 
ΤῊθ ννοσάβ “ αἰΐ «7ιιάαΐ, απὰ Βεη)απιΐη," στ ΐσ ἢ ἀγα βῆοντι ἐο θ6 ἴπ 
[86 ἀοουδβαίνο ὈΥ {Π6 Ρτθροβί ἴοι “ απιθα,᾽" ἅτὰ γὰΐ ἴῃ ἀρροβί οι 
ἴο {π6 δοουδβαῖίνθ βιῆχ ἰπ ὉΤΩΡῚ (Ληρὶ. “πὰ πιδᾶάθ ἐῤθηι" ) 
ΤῊΘ Παμηθοῦ οὗ νϑυυΐοῦβ ἰπ {Π6 ἐΐτηθ οὔ δ ἐμοβμαρμαὶ (ςμαρ. χνἱὶ. 
14---19) γγχὰϑ τηῦοῖι Ἰαγῦραῦ ; δοσογαΐηρ ἰοὸ {π6 ραββαρθ Ὀθίοτο 8 
ΑἰμδζΖίαῃ οο]]β θα ἑοροίμον 800,000 μρανυ για βο]άϊοσβ. Οὐοῦ 
[8 βᾶτη8 ΠΌΠΙΡΕΣ οὗ 077 Ὑγ]Δ ν᾽ ὙΥΠΟΙῺ ΓΘ ΤΩΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰο Βᾶγθ 
Ὀδθῃ ᾿ΘΑΥΥ͂ ἀγμηθά ἰπ ἀϊβεϊποίϊοη. ἔγοιη ἐμ8 δύο μοῦβ, Αἀπα μο]ά 
186 οοτηγηδηᾷ ἴῃ {Π|6 {ΐπη6 οὐ Θῃοβμαρμαῖ, ἀπ Ῥββίθβ ῃἷπα ἔραν 
οἴμον Ἰθϑάθγβ οὐὗἩ Ἰαῦρα Ὀοάῖ8β οὗ ἔγόὸρβ ἃτθ παπηθά. Τὴ στοδΐ 
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ἀϊδεσγεπσοα ἴῃ [Π6 παταθο 5. ΤΏΔΥ ροσθαρβ δ6 δχρ δίηθα οὶ [ἢ 
ἴλοξ, [μα ἴπ {π|8 ραββαρὸ ἰὲ νγαβ ποῖ ἰπίθβπάθα ἰο σίγδ ἐπα ἰοίαὶ 
ὩσΙΉΌΘΓΣ ΟὗἉ {Π|6 ἐγόοορβ. [Ὲ πισδὲ 6180 θ6 ὈΟΥΤΘ ἱπ τηϊπ, ἃ8 Θαυ] 16 
ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ Βᾶνο βυρροδβίοα, ἐπαὲ βίποθ {πὸ ἀδγϑ8 οὐ  ϑμοβμάρῃδὶ {Π6 
ΒΟΌΓΒΘτ Κηράοτα πα 66 η Θηρσαρθᾷ ἴῃ ἀἰβαβίγουβ τγαγβ, ἀμ ἃ ἤΘΏοΘ 
ἴῃ ΑὐραΖΙΔΗ ἢ Β ἐἰπηθ σου! ποῖ μανθ θθθῃ ἴῃ ἃ ροβίἤοῃ ἐο γαΐβθ ἃπ' 
ΘΑΌΔΙΠΠΥ ΠΤ ΠΙΘΓΟῚΒ ΔΓΠῚΥ.---, 1. Ἡ ι, ]ϑναοῖ; ἴο ργθνθηΐ τηΐβαη- 
ἀογβίθῃαηρ {π6 οαιδθ, “’ σι αἰΐ ἐδ δοπ5 ὁ Ἐρ]ναΐπι;" 15 ρ!δοδά 
Δἤοσυνασαάβ ἴῃ ἀρροβίμοη.---ὙὟ. 8. ΤῊΘ νϑγβίοῃβ ρῖνθ οπἱυ ἃ ρϑηο- 
ΤᾺ] ποζΐοη οὗ [Π6 οοπίθηϊβ οὐἩ {818 νϑῦβθ, 80 {παὶ νγὸ οδημοί {6}] 
νγΒΘΌ ΒΒ Υ εἶϊο γα ηβἰδίοσβ πδά οὐ ργθβοηΐ Ηθοσον ἰοχὶ Ὀθέοσθ ἔπθτα 
ΟΥ Ὧοῦ. ἜΠα6 [οχί, 88 γ1ᾶ) ΠΟΥ ἢαγ 1{, 18 ΄αϊζθ πηϊ 6111 1016, ἴῸΣ 
(1) [86 διθιμοίοαὶ οἰααβο μοι 18 ᾿πιγοάποθα ΨΠῈῈ 1Π6 ὑγογάβ 55 
ὮΝ σδῃ ΟΠΪΥ πηθᾶῃ : διέ ἀο ἑΐοι, οοπιθ, ἴμοὰ 8[οιθ, ἀπά ποῖ [86 
ΤΠΘΙΟΘΗΔΙῪ 80] 168 οΟὗἩἨἁ Τπ6 πουίπουῃ Κἰπσάοτα σ ἢ ἐπθα ; (2) 
116 π]αποίΐοπ ΟῚ ἱπιρ]168, ἐπαὶ 186 Κίπρ' γγὰβ ἴο 6 Κα δουγαρα 
Δηα ἐγυϑὲ ἱπ 6.α, δα ποῦ ἴῃ {Π|0 Εἰγθα ἔγοορβ; δαΐ, 16 {86 
Κίηρ γἱϑ] 464 ἰο ἐμ ργορῃβῦβ ἱπήαποιίοα, {μ6 ρχοβρθοὶ μοὶ 
οαδ ἴο Πἶπι οου]Ἱά ποῖ αν θθθῃ: αοά ν}}} Ὀγΐπρ [Π69 ἱπίο 
ἃ Βη8γθ, Ραυΐ, ἢ6 Ψ1] ποῖ δα {π66 ἰηΐο ἃ 8ηᾶτθ6. Ηθηςθ 
Ὑγ6 τητιϑί δάορίὶ ΕἸσαϊα᾽8 βαρρεβίϊοη δηὰ ἱπβογὶ. κεἰ ἴῃ [86 ἑοχὲ : 
ὑωμξ ἀ(ο ἐΐοι σοπιθ αἴοηθ, αοί, δ6 δίγοτι9 (βοῦν {μι ν88] βιγοῃρ) 
εοἱξ, γεραγα ἰο ἐδ6 τσαν, απὰ Οἰοά οἱϊΐ ποὲ ὄγίπφ ἐδι66 ἱπίο α 8παγδ. 
ΤῊ δι ΓΆΥΎ οοπ͵θοξαγο, {Πᾶὐ γ76 ΓΘ [0 ΒΌΡΡΙΥ : “ Βαϊ {ΕἸΠποὰ νὴ] 
8ο ἰο ἐπ ψὰν τ] ἐπ6 Εἰγοά ἔσοορβ, οα Μ1}1 Ὀσίηρ' [π66 το ἃ 
ΒΔΓ, 18 πο βυϊδηοϊοηΐ, [ὉΓ ἴῃ {πᾶ0 ο8586. γγ Βῃοι ] ἃ μάν ἴο οοπι- 
ΡΙβέθ ἐδ 8686 οὗ [Π8 ορϑπίηρ ψογάβ οὗ [ῃ8 σϑῦβο ὈΥ δάάϊηρ : δὰ 
Εοά ν1] ποὲ Ὀχίπρ [866 ἱπίο ἃ βπᾶγθ.---, 10. ΤΥ» δῃ. δοοὰ- 
βαϊῖν τι ἰαπιδά, ἴῃ ἀρροδί οι ἰο ἘΠ6 βιμῆχ ἴῃ Ὡφυ δ (οἶ ν. δ); 
Β6 βοραγαίβα (μϑγ, ἐξ ἔροορβ, αἰυαν ἔγοτα [κ18 ἀῦτγ. ΤΆΉΘΥ ψϑηΐ 
Βοτηθ {8]] οὗ ψταίῃ, δπὰ θη δἴογνγαγάβ ἱπναάθα [πὸ βουποση 

Κίῃράομι (ν. 18) ἀοδβίτογίπρ δὰ ρ] υπάοτϊηρ 88 {ΠΟῪ σγϑηΐ. 
γυ. 11, 12. Κα» υἱδὴ, Εάοπι (εἴ. 2 Κίηρβ χῖν. 7).---Ὗ]. 11. 

« ϑινοεησελοηοα ᾿ϊηιδοῖ, οἰιαρ. χν. 8.---Τὴο υαἰϊον ὁ} βαἴξ; το {πὸ 
βοπίῃ οὔ ἐπ Πεδά 868, οἴ, 1 ΟἾγ. χυ πη]. 12.-- - ΤῊο βίαἰθιηθηΐ ἐμαὶ 
θη ἐπουϑαπά οὗἉ {π6 ἘΠ ΔΟΙΆΣΠΙΒῊ ῥΥΙβοη τ γοτα ἰἤγονσιι ἀονση ἤοτα 
1868 ἴορ οὗ 8 τοοῖς 18 οἹἱὺ Τθαπά ἴῃ {Π6 ΟἸἸΓοπΊο168 ; ὁ. {π6 Οὐ μ6Γ 
Βαπά ἐπ ἴδοι {πὲ 5614, {πμ6 οἂρια] οὗ Ἐϊάοτη, νγὰβ ἰαίκθῃ ὈΥ 

{16 79 νν8 δὲ [815 Ε{πλθ 18. ΟΥ̓ ποίίσθά ἱπ ἐπ6 ΒοῸΚ οἵὨ ΚΊπρ5. 
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1π ορροείἴοπ ἰο ἔθ σοπ͵θοῖαγο, {παὶ [86 δοοουπς οοπίαϊποά ἱπ 
19 ΟἸγοηῖςοϊοδ ογὶρίπαϊοά ἴπ [π6 δἰξοιαρὶ ἴο σοβίοσο {π6 116 ρὶθ]6 
τοχὲ οὔ ἔῃ Βοοκ οἵ Κίηρβ (Τλοηΐμ), ἴὰ 18 δαβήοϊοηὶ ἴο βαᾶν ἐμαὶ 
ἴδιο οἴδηρθ τοῦ ὰ Ὀ6 ὙΟΓΥ ρτοαὶ ἰηάεοοά, 68 ἴη6 σοσὰβ ϑιωρογοὰ 
ἴῃ [86 ἰοχὶ οὔ 189 ΟἩγοηΐοῖοβ, 1 νγγὸ ὀχοθρὶ 186 νγοτὰ υἷοτ, ἀο ποῖ 
ΠΟΥΤΕΒροηἃ ἰο0 ἔμοβα οὐἩ 16 ραββερθ ἴπ Κίηρβ, οἰἴμον ἰπ {μεν 
δου οΥ ἱπ {89 πυθοῦ οἵ τποὶρ Ἰοιίοσβ. μου ]ά τ "δ βαϊά, 
Βονγονοσ, ἰδαὲ [80 ρα88αρῸ τηϊρῃξ μᾶνο Ὀθθη ἰδκοη, ποὺ ἔγοπι (ῃ6 
ἰοχὲ οὗ οὔν ΒΟΟΚΒβ οὐ Κίπρϑβ, θαξ ροββί Ὁ] Υ ἔγοτῃ [86 βδῖθ ΒΟΌΓΟΘ 
85 ἴ:ὁ0 δοοουπὲ ἴπ Κίηρβ, [πουρἢ αἴθ [86 ἰοχί μδὰ Ῥθοοπιθ 
111 ρ]0}9, τη6 οπθ οοπ]θοίατο πσου]ὰ ΟΥ̓ τοδῦ πρὸρ [Π6 ΟἿΟΣ, 
πῖϊβοῦς ραἰηΐπρ᾽ ΔΠΥ͂ ἔΌΓΟΘ 'π οοπβεαθθησθ. ΤῈ γᾺΓ σΠ [89 
μιδιθ] ΕΠ ἀουαΐξοβ σαπποὶ μανθ Ὀθθη σαγτῖθά ὁπ τϊποὰΐ οΥΘ ΕΥ͂, 
Δ {Π6γῸ 18 ΠῸ σϑᾶβοῃ [0 ἀουδὲ ἰμαὶ [86 ἢιἰβίοσί δ τὺ μᾶγθ 
οαπᾶ ἴῃ {Π6 βοῦσοθβ ἢ ϑιῃρίογδα βδοπὶθ ΠΙΟΤῸ ταἱ 6 Ῥαγι σα] Αγ 
οὔ [η9 δυθηΐβ οοπηῃθοὶθα τὴ (86 ψὰσ. ΟΥ̓ οοῦγβο ν6 πχαδὺ ποῖ 
ἸΔΥ ἴοο τπηθ οἷ Βέγθ88 ΠΡΟΙ (ἢ τοῦπά ΠΌΤΩΌΟΣ ἐθη ἐδουδαπά. 

Ὑ. 18. Τῇῆο δοἰάΐονδ οὐἉ {λ:6 πονίλονη ξίπράοηι ἱπυαάο {Ὺ:6 σοιιπένψ. 
Αἴἶοσ 86 τοϊδίϊνθ οἴδαβθ, {π6 πδυγαῖϊΐνο 18 οδυυϊθα Τοσασά ἴῃ [Π6 

ἐταροσίδοι τ ἢ υαῦ σοπδ64.γ) [μ6 Βα βή]θοῖ Βοΐῃρ ῥ]δοοα ἤγβε ἴον (δ 6 
ΒΆΪΚΘ ΟΥ̓ ΘΙΏρ]ΙΑ8518; δηά ἐδ πιθη δεϊοπσίπρ ἰο ἐλ6 σοπιραπν (ταθα- 
Ὠοποά ἴῃ ν. 10). . . . ἕλον ἱπυαάο, δε.) οἴ. ἀπ. χχι!. 24. 
ΤΆο οἱδίοδ οὗ “μααῖ, ἤροπι ϑαπιαγία ἰο Βείϊ-ἤογοηι, ἃ βΒ'μρσΌ]ΑΥ ἀ65- 
εὐρείομ οὗ 16 οἰξἴδθβ 'π ἐμ6 ποτέμοσι ραγί8 οὔ ἔπ Κίπσάομ οὗ 
υάδμ, υ]ΐοἢ παβὲ 06 Ἔχ ρ]αϊπθα 835 τηδδπΐηρ: αἰΐ ἐδ οἰδέρ6 οὗ 

«)ιιάαΐι, νος ἢ βέοοά ἴῃ [Π6 11π6 οὗἁ τιδροῖὶ ΠΌμ βδιηδσία ἰο Βοῖδ- 

Βοοῃ. Ηθηοο ϑαπιασία 8 τηθηςοηθα 88 {π6 βίαγεησ-Ροίηι οὗ 
[86 ἱπυδάϊηρ ΑΥΤΩΥ, ποῖ 8ἃ8 106 θΟυΠΔΑΡΥ 1ἴπθ οὗὨ [86 οἰ(ίθ5 οὗ 
Ψυάδῃ. Οἱ [86 βἰῖθ οὗ Βϑεῃ-Βοσοῦ, 8606 1 ΟἾγ. υἱῖ. 34. ΤῸ 
αἰδοῖ Ὄροη (Π6 ΠΟΥΓΠΘΤ οἰτ68. οὗἨ Ὑτιάδῃ! νγὰβ ὈῬΧΟΌΔΌΙΥ τοδὰθ 
ΘΠ ΑὙΑΖίδ ἢ 88 δυβθηὶ τ ἢ 5. ΔΙΊΩΥ ἴῃ Εἰάοτη. 

γνυ. 14---16. Απιαείαλ, ὑπέγοάμοθδ ἐδ 6 Ἐπονιϊεϊϑῆ, ἰἀοϊαίνψ, απὰ 
φοριιῖ568 ιοῖ(ἦ, ᾿αγδῖ, τοογδ α ρνορἢοὲ τοῖο δίαπιθδ ᾿ΐπι ζον ἀοΐπρ 80. 
Υ͂Ψ. 1δ. οἵ, οαρ. χχχί!. 18.---, 16. ΤῊΘ φαδβίίοη, μανθ γγθ 8ρ- 
Ῥοϊπίοα {μ66 ἃ σοιμρδοίϊον ἴο ἔμ Κίῃρ,, 68}18 ἕοσιι [86 ἀρρσορυίδίθ 
ΤΟΡΙΥ : 1 Κποῦγ ἐπᾶὶ ὦ μαῖῃ ἰακθῃ οομηδϑεὶ ἴο ἀοβέγου ἔδ66, 
Ῥθοατι89 ἔμοὰ μαβὲ ἄοπϑ [818 (118 τνοσβμὶρ οὐ ἐπ ΕἸΔουη 188} 1405 
18 γϑξοστοα ἰο ἢθ76) πα ᾿αβϑὲ ποῦ Ἀθαγκθηθα ἴὸ πιγ σοιμιδοῖ. 

νυν. 11---28. Πιδαδύνοιια τῦαν ιοϊξλ «οαδῖ,, ἰδλ6 ἀΐπσ ΟΥ̓ {δι6 
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πογίλογη ἐἰπράοηι, απ σοποϊιιδίοπ.. Οὐοπιρβιθ Ὁ ΚΙηρβ χῖν. 8-20: 
(869 ἔθ σοτησαθηίαΎ οα Κίηρβ, 0]. ἰϊ. ῥ. 12---15). 

10. ΟΗΔΡ. ΧΧΥῚΙ. 

ὉΖΖΙΔΗ. 

γν. 1--4. με 2 Κίηρβ χῖν. 21-- -22, χν. 2, 8).---. 1. 
υϊεοίαϊ ἰΒ ἴμι6 παπιθ ΑΙΤΑΥΒ ρίνθῃ ἴο 18. Κίπρ 'π {Π6 ργϑϑθηὶ 
ομαρίον, δῃά ἴπ {μ6 Βοοῖβ οὗ ἐμ Ῥσορμῃδίβ Ατηοβ, Ηοβϑα, δπά 
Ιβαϊδῃ. [Ι͂π {π6 ΟἸτοηῖοΪ88β μθ 18. ΟΠὨΪΥ οηοα ςΔ]]6ὰ ΑζΖασίδῃ, 1 
ΟἸὨν. 1. 12, Τῃ {Π6 βοοοπᾶ Βοοκ οὗ Κίηρβ να πὰ [π8 πδῃια 
ὕείαμ ἴπ ομδρ. χν. 18, 80, 82, 84, ἀπᾶ Ατατίδΐ ἴῃ ΘΟΥ̓ΘΡῪ ΟΥΠΘΓ 

Ῥϑβδαρ6, 6.9. Οἶδρ. χὶν. 21, χυ. 1. 10 παβ Ῥθθῃ βαρροβοά ἐδμαΐ 
ΑΖαυΐδἢ τγὰ8 [εἷβ ΟΥ̓ ρΊΠἃ] παηιθ, δπά ἐδδΐ 186 πδηιο [ΠΖΖίδ!ι νγδὰ 
εἰἴΠ6ν αβϑαμηθά τμθη 6 δϑοθη θα [Π6 ἙΠΤΌΠΕ (Θοπιραῦθ ΦΘμοδμ82 
δηα ΑΠαζίδῃ, 2 ΟἾγ. χχὶ. 17, δῃηὰ χχῖϊ. 1) οὐ' ρίνθῃ ἴο μῖπὶ ὈΥ [ἰ8 
80] 416 γ8 δῇθον ἃ ργόϑρθιουβ νὰν (71ἠθηΐι8). Βαϊ, 85 ψγὰ ἢπᾶ ἃ 
ἀοβοοπάδπι οἵ ἸΚο δ, το 18 8116 οί Τ]ΖΖίΔ ἢ ἂπὰ Αζαγδἢ 
(1 ΟἸμγ. νἱ. 9 δῃά 21), δῃά ἃ ἀδθβοοπάδηϊ οὗ Ηθιιδη παπιθά 
ὕ:εῖϑθὶ, απ αἰβο Αζαγεὶ (1 ΟἿγ. χχν. 4 δπά 18), ἴξ 18 τῆοσβ πᾶ- 
ἴαγα] (0 ΒΌΡΡροΟΒΘ {πᾶὶ {Π8 Πϑπι68 06 ἀι864 ᾿ΠΙΘΥΟΠΔΏΡΘΑΡΙΥ 88 
Βανίηρ δἰπιοϑὺ [μ6 βδτη8 τηθδηϊηρ.---ἼῸ 18 ΘΣΡΓΘΒΒΙΥ βίαιθά, [πδὲ 
ἐλ6 τολοῖο παξέοη ἴοοῖ ΤὐΖ]ίαι, ψἼῸ τγὰβ βίχίθθῃ γϑᾶῦβ οἱ, δηά 
τη816 μΐπιὶ Κίηρ, ἔτοπὶ Ὑγ] οἢ τνθ τ ΡΥ ΌΔΌΪΥ ἰο ἰηξοσ, {πᾶ ἔπ 6 
γγ88 ἃ βγβύ-θοστι βοὴ οὗ Ατηδζίδῃ, σσμοτι ΠΟῪ ραβ8θὰ οὐϑῦ ΨΏ θη 
186 ομιοῖοθ νγὰβ πι866.---Ὑ, 2. ΤΊ 15 βίῃρτ αν {πὲ {π᾿ δοοοπηΐ οὗ 
86 ἔογσε Ποαίίοη οὗ {πΠ6 ροτὶ οὗ Ε]οΙΝ οἡ {μ6 Βεά 368, νι ιίοι ὕ2- 
αι! νϑδίονοά ἴο (86 Κίηράοια οὗ π84}} (ομαρ. χχχὶϊ. 18), ἰβ 
ΡΙδοθα Ὀθίοσθ ἔπθ ομγοῃοϊορίοαὶ ποίϊοθβ ἴῃ τ. 8, ποῖ ΟἹΪΥ Βογο, 

θυΐ ἴῃ ἔμ ΒοΟΟΚ οὗ Κίηρϑ, γῇ 6 γθ νγϑ Τρ! αν Ηπαὰ {Π6 Ομτοποῖο- 
ξἰς4] ἀοοοιπίβ οὐ ἔῃ 6 σοτημιθῃοθιηθηΐ 8π4 ἀαγαίίοη οὗὨ [86 ταῖρτιβ 
οὔ τμο ἀἰἴογθηὶ Κίπρθ ρ]δοθά ἔγβί. Τ]}8 ροϑβϑιο πλίρμῦ μᾶνὸ 
θΘΘῺ σμόβθῃ οἰτμοῦ οἡ δοοοαῃΐ οὗἉ [ῃ8 ἱπιρογίδηοθ αἰξαομθα ἐο {Π9 
οοῃααθβὲ οὗ ΕἸ]ΟΙἢ, οὐ ἔτοπὶ [π6 ἀθβῖγθ οὐ {πὸ ἰβίοσίδῃ ἰο ἱπέτος- 
ἄπος ΤΠ Ζ:ῖαλι το Εἷβ γθδάϑυβ ἃ8 {86 Κίηρσ, ψῇο νγᾶβ Κπόυσῃ ἰο ἔποπι 
88 [1:9 ΘΟΠαΌΘΙΟΡ οὗ ΕἸ]ΟΙΝ (Σὰ ΜῊ Ὺε 8 [89 Κίπρ, ὡἦο δυϊ). 
ΤἈεπένια ἀββιτιθθ, 86. 8ῃ ὀΧΡΙΑΠΔΗσΠ; τ1πὲ [86 οοπαᾳαοβὲ οὗ ΕΠ]οίΝ 
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οσουγτοα ἰπ {Ππ|0 ΘΑΙΥ ρατέ οὗ Ηἷβ τεΐζῃ ({π|8 15 οογίδἰηἶν ἱπεϊπηαίθα 
ἴῃ {Π6 οἰαιβε “ αὐίον» ἐπα ἐδ Εἰπο δίορέ ιοἱξῆι ἠὲδ γαϊλογ8᾽)), δπὰ 
18αῖ 1Ὁ νγὰβ δϑϑβοοϊδι θὰ νὴ} ἐμ τη αγάοΓ οὗ Απηαζίδῃ απᾶ {ππ6 ομοῖςθ 
οἔ 1]ΖΖίδῃ 88 Κίησ. ΤῈ ροββοββίοῃ οὗ ΕἸ] ἢ νγαβ8 οὐ βιςἢ ἱπιροτέ- 
866 ἴο [ΠΖΖίαἰι, ἐμαὶ μ6 Του ἢ {Π6 οἰΐγ. [ΙΕ σου]ά ΟΠ] θ6 88 ἃ 
Ῥοτί ἐπαΐ ἴξ γγᾶβ ἱπιρογτίαπί, δῃὰ ἤθποο 1Ὁ 18 ῥοῦ 4 186 {μᾶΐ ἴῃ Ηἷδ 
εἶμλθ γουαρθβ ὙῸΓΘ τηδάθ ὈΥ̓͂ [5γ84 61:18} ποσομδηΐβ ἕο 6 οοπη- 
ἐγῖο8. οὗ 9 Εὐαβί, 88 ἴῃ ἴπ6 ἐπι οἵ ϑοϊογιου.---Ὑ. 4. Οπ {86 
Δηπουποθηηθηὶ ἐπα ἢ αἰά τὶρῆς δοοοσάϊηρ ἴο (ῃ6 ὑυάρτηοπὶ οὗ 
)οπονδῆ, {1 Ἠἷ8 ἔδίμοσ Απηδζίδῃ, 860 οἤϑρ. χχυ. 2. ἜΠ6 οϑβεὶῖ- 
τηδίο οὗ [7221 8} 8 ομαγδοίθυ ἴῃ υ. ὅ αἰ γβ βουμθνμαῦ ἤτοτα {μα ἴπ 
2 Κίηρβ, Ὀεΐηρ τοβισιοιθα ἴο ἐπ δϑβογξίοη (δὲ ἢθ βουραι 96 8ο- 
τ} 88 Ἰοπρ' 88 Ζθομιασίδῃ ᾿νοά. ΒΥ ει|8 11πιϊταοη, ἐπ Ὠἰβίοσϊαπ 
ΘΧρ αἰπβ {Π8 λοὶ, {πᾶ ἃ Κίπρ, 0 18. ἀθβου θα ἴῃ νν. 16---2]1 85 
ΤΆΒΏΪΥ ΘΠΟΙΟδοΒίηρ ἀροπ {86 στρ 5 οὔ 6 ῥγιθβίβ, νγὰβϑ γοῖ 806 ἴο 
ὙΓΆΡῸ [6 πηοϑὲ ὈΙΌΒΡΟΓΟΙΙΒ γγγ8, πα τοοοϊνϑα ἐΠ6 δϑϑἰβίδῃοο οὔ 
Οοά ἰπ κἷβ ἀπάογίακίπρθ, ὩΣ ὙΤῸν [86 ἸμΒπιεῖνο τὴ ἰαπιοά 
8 Π6ΓΘ οοῃπροῖθά σὴ ΤΠ νοῦ Στ, ἴο ἀθβοῦῖθθ ἃ ὁοπίϊπαρά 
δοίίοῃ, ἰπ [Π6 ΒΔ Π1Θ ΤΊΔΠΠΟΙ ἃ8 [Π6 ραγίοῖρία ; οὗ, σμδρ. χχχὶ. 21, 
(86 αἰά ἐμαξ ψ οι τναβ τρις. . . βθοκίηρ "8 ἀοά). ὙΥποπ 
Ζεολανίαΐ, 18 ἀθβου θα 88 ἃ ῥυορβοῖ, ἴῃ [86 σψοσὰβ “τοῖο ὠπάθν.- 
δίοοα {6 δἰφλὲ οΓ Οοἄ" (εἴ. Ἰλαῃ. 1. 17), τγγϑ πιαβὲ ππάθυβίδπά [Π6 
βἷσῃι οἵ αοἀ 88 ἀοποίϊπρ {μπαὶ ᾿πίθγοοιγβθ πὰ Οοά, νΐο ἢ τγὰ8 
1Π6 σοπάϊοη οὗ ργορ ιοίϊο δοῦν ; 5111] ἐμ γθ 15 βοτηθίμῖπρ βιυῖΚ- 
πὰρ ἴῃ 188 Θχργθβϑίοπ μ6 ὠπάφγυδίοο ἐἦι6 βἰσλέ οΥ αοά, ἴον [π6 βῖσδε 
οὗ αοά, νιοὶ ττὰ8 σταηίθα ἴο ἐπ 6 ῥγορμθὲβ ΟὨΥ͂ ἴῃ τποπιθηΐβ οὗ ἡ 
1π6 Πἰρμοβὺ ᾿πβρίγαίίομ, σαπποῦ Ὀ6 τραγάθα 88 [Π6 οθοῖ οἵ παπιὰπ 
συ] ατο οὐ δούνγ. Μογϑονοῦ {18 Θχργϑβίοη 15 ποῦ αϑϑὰ ΔΠυ ΠΟ ΓΘ 
εἶδα 88 ἃ ἀββοσϊριίοη οἵ ἃ ρσορῃοί. ΤΉΘΙΘ 8.ῖβοβ ἐμ γ ΌσΘ ἃ βυϑρί- 
οἷοῃ 88 ἴο [6 σοττϑοίῃθϑβ οὔτμ σοδάϊηρ. ϑβοῖωθ οὔθ ΜΆ. πᾶνθ 
ἃ ἀἰβδγοπε τοδαϊηρ, δηὰ {πᾶ οὗἉ {π6 ἰοχὺ 18 ποῦ δἀορίοα ἰῃ {π6 γϑσ- 
Βἴοῃϑ, ΟΥὁἹ ἴπ {πΠ6 Θι]16ῦ τυ ηρβ οὗ [π6 9698. ὍΤμὸ ϑερέμασίγιξ, 
Ταγσωηι, ϑυγίαο, Αναδίο, Ταϊηνμά, Κὰ. ϑαΐοπιο, «ατο]ιῆ, Κἰπιοϊιί, 
δια οἰδιοτθ, τοδὰ ΘΜ ΓΕΒ ΓΔῸΓ ιτὐῆο τσαϑ α ἐδαοἦιον ἴῃ 

ἐλ [αν 977 αοἄ. Ἰῃ βου οὗ ἴπ6 ΜΒ5. νγ ἢπὰ ΣΝ δπά 
Τὐν ὦ οἷ, 40 Ποεδὶ νὰγ. Ἰθοῦ, ὙΠ6 Ζϑομαυῖδῃ ταθημοηθά ἤθγθ 
18 ποῦ Κπονῃ [0 Ὁ8 ΔΠΥ͂ ΌΓΓΠΘΙ ; Ὑ͵76 Π]ΔΥ {ΠΟΓΘΙΌΓΘ σοπο πο ἐμαὶ 
μ6 γγα8 ἃ οἰ θογαίβα ριόρῃβί, ψγ8ο βίοοά ἰο {]Ζείδῃ ἴῃ {86 το δέϊοπ 
οὗ ἃ σοῦ η86}1ο ἀπ ἰθϑομοῦ. ; 
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γυ. 8---1ὅ. Ῥνοθρόνοιιϑ τσαγ8, διιϊϊαΐησθ ἀπά τοανιϊξ6 ροισον οὗ 
ζυεεὶίαῆ.----Ὑ. 6. “αδηοῖι, νυ ἢ 15. ἤθτὸ τηθητοηθα ἴῃ σοηπθοίοι 
ν δία δηά Αβῃαοά 88 ἃ οἱ οὔ {π6 Ῥ δι] Π68, νσὰβ Ῥσ Δ ὈΪΥ 
1Π6 βαῖηθ ρΪδοθ ἃ5. {Π6 940 π66] βροΐίκθῃ οὔ. ἴῃ Ψοβῇ. χν. 11, ἃ8. ἃ 
ΟἱΕΥ ἴπ {Π6 ῥτουῖποθ οὗ πάδἢ ; ἴον {Π6 {τὴ οὗ {π6 Μϑοοαῦθθβ 
ἴδ 15 ἔρβαυθη ΠΥ τηθη πο ἀπάον [Π6 Πᾶῖη8 οὗἉ απηπῖα. 7η..4.8}- 
ἀρά ; ἐ.6..) ἴπ΄ ὑμ6 ἀϊβϑύτίοι οὗ Αβϑῃάοα απά ἐπ ἐδδ οἱδον αὐδέγἱοίδ οῦ 
ἐλε ΤΠ ἰιδεῖπ68.----. 1. ὙΠ ρίδοθ ςδ]δά (ὐιρ-δααῖϊ οοουγβ πο- 
ὙΓΏΘΓΘ 6Ϊ86:; 16 15 γϑηάογθά ἴῃ {Π6 ϑορίπαριπι ἐπὶ τῆς πέτρας, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀθοδαβθ {Π6 ἐγδηβ] αοσβ σσοῦθ {μ᾿ πκίηρ οἵὗἉ 5618, {Π6 οδρὶ- 
[8] οὗἩ {π6 ἘΠ ἀοτηἶ68 ; δοοογάϊηρ ἴο {π6 Ταΐραμι ἰδ νγὰ8 {Π6 ν758}} 
Κηονπ οἰ οὗ αογαγ.---. 8. Ἰπϑιοδά οὗὨ “{π6 Απιητηοη 68, (89 
Θϑορίιασίπέ πὰ8 οἱ Μιναῖοι, Ὀὰΐ ΤΠΘγ6 15 πὸ σβϑάβοῃ ἴο απθϑιοη [ἢ 6 
ΠΟΥ οί 688 Οὔ ΟΌΓ τ δα ηρ, ἃ8 [ΠΟΙ ἃΓῸ ΟἸΘΥ ῥγοοίβ {Πᾶὐ {Π|6 ῬΟΥΤΟΣ 
οὔ ΤΙζζίδἢ οχσίθη θα ονϑσ [ῃ8 σοιῃίγῖ68 ἴο {π6 οαϑὶ οὗ {π6 «ογάδῃ, 

οἷ, ν. 10. “70 ἐδ θηξονίπρ ἐπ᾽ (δπάρ. 11. 8); λὴθ παπιθ γϑαοϊιοά 
α8 7» ἀ8 {6 δοιπάανῳ 90} Ερσυρί; 1818 ἀοθβ ποῖ τηθδῃ ἐπᾶὶ Πΐ8 ἔλτηθ 
μδα βργϑδὰ 88 ᾺΓ 88 {Π18, Ὀυ {πᾶ ἢἷ8 Κἰηράοιῃ ἰουοποά ἐπ 
Ἐγρείαῃ ἐγομεϊεγσ. ὙῊ6 Η]ΡΙΜΙ ον. ΤΊ 18. πιϑεα Πετθ, 88 ἴῃ Πδη. 
χὶ. 7, 82, ψ ἢ [16 ταθδηΐῃ σ᾽ [ο ΘΧΘΓΟΐΒ6 ρον, ἴο Β6 νἱοίοτίουιϑ.---- 
Ὑ. 9. Το οογηθ» σαΐο, (οἴ. ἐμᾶρ. χχν. 23) ρσόθϑθ]γ δὲ ἔπ6 πουί- 
ὙγΘΒϑὲ ΘΟΥΉΘΡ ΟὗὨ {Π6 ΟΥ̓; [Π6 συαἰϊοψ-σαίθ, ον 1[Π6 νγθϑίθυηι βῖ 46, 
ὙΠΟσο [86 Φορρα-ραΐθ ποὺ βίδπάβ (οἔ, 7Τλθηΐιβ, ἀϊ16 ϑιίαάι ὃ 4). 
ΔΕΡΏΤΙ» ἐλ6 θργίηρίη ΘΟγΉ ΕΓ, ταὶ 6 Ἰοοκοά ἴογ, δοοογάϊπρ' ἰὸ 
ἽΝ μοτη. 111. 19, 20 δῃὰ 24, 2ὅ, ου [Π6 δαβίθσῃ 8146 οὗ Ζίοῃ (866 
Τλοηΐι8 ὃ δ), δΔῃὰ τϑίδυβ ἴο ἃ συσυθ ἰπ {Π6 ΟἸΕΥ νγὰ}}. ΤῈ ἰονοῦ 
αὖ [818 ροϊπξ φοπιπιδη 464 {86 Ποτβο- σαῖθ, ἀπά ἴμπ8 ἀοίθπαοα Ζίομ 
δρᾶ {Π6 ἰθπιρ]6- Ἀ}}} 4180 ἀραϊπϑὺ ἂπ δἰΐδοκ ἤτοπὶ {86 βου! -Θαβί, 
ὈΡΊΓΤῚ απᾶ ἢ ριιὲ ἐΐι6 ἐοισθν8 ἐπι α βέαίε 7 ἀφήθηοο, ν. 15, οἔ, ομρ. 
χὶ. 11.---ΨΗ͂, 10. Ηδ θυ} ἐοισονβ ἐπὶ ἐδθ ἀοϑονέ, ἴὰ [Π6 ἀἰδέγϊοι ἰο 

[09 δου! -οαδὲ οἵ “6γαβδὶθπι, οα {Π6 νυϑϑὲ οὔτπο θοδά ὅθ. ΤΠ 
ἸούγοΒ ἰῃ {18 αἰβισίοί, τὶς 88 δἀαρίοα [ον ργαζίησ, σγ ΓΘ 'ῃ- 
τοπάοά ἴο ρτοΐθοῦ {Π6 οὐδ]. 20» λ6 μαᾶ πιατν πογάβ ἴῃ 1μ6 ἀοβοσὶ 
}πιβὲ τοΐουτθα ἴο (845 6 ργονίοιβ οἱαῦβθ θυ ἀθη!]γ ἱπηρ168), ἀπά 
ἐπ ἐλ ἰοιοίαπ8 Ὀδύνγθθῃ {Π8 τηουπίαϊηβ οὗ “ αὐδῃ ἀπά μ6 Μαεά!- 
τουγαηθδῃ 8ὅ68 (1 Οὐ γ. χχνῖ!. 28), ἀπά ἐπ ἐδ ρίαΐτι οα [16 οἴ ΠῈὺ 
8146 οὗ {π6 Ψογάδῃ ἴῃ {π6 ργονίποθ οἵ βθαρθη (ϑαΐ, ἱν. 48 ; 
78}. χχ. 8; “6Γ. χ]ν, 21). Α5 {80 δΒἰζπδείοη οἵ ἐδ6 ρίαΐη. ἰ5 
ποῖ τΟΓΘ τηϊη αἰαὶ ἀθβουϊθθά, 6 οδἢ ΟὨΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 1 ἰο Βᾶνθ 
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Βαθῃ {π6 ἀϊδβεγιοὶ οῃ (Π6 ϑαϑὲ οὔ [6 «“ογάδη, νυ ]οἢ 18 οα]]θ ἃ ργο- 
ΘΙλ ΠΘΠΕΥ ἐΐθ Ρ]αἰα. [ὲ 18 ϑυϊἀθηῦ ἔγτομι [8. χυΐ. 1 [Πα αὖ {818 {{π|6 
τμ0 Κίηρβ οὗ [πο βουίμογη Κῖηράοτι γα] ον ον [6 σοπσ]68 ἴο [86 
ϑαβὲ οὗ ἔπὸ Φογάδη (οἴ. 1 ΟἾγ. ν. 17). ΒΥ [Π6 Οαγηιοῖ, ἃ8 ἀϊβεϊη- 

συΐθιοα ἔγοπι [86 Ἀ11]18, ον τίς (μ6 Ὑἱπογαγάβ. τοῦθ, νγα πιαϑὶ 
πηἀογβέδηα [86 ἸοοΑ] ἀἰδέγ οἵδ δἀαρίοά ἴοσ ἀρυὶ σ]ίιτο, οὗ, 15. χχίχ, 
11; ὅ6γ. ἃ. 7 (οΕ 1 ΟἸκ. χχνὶϊ, 35--81).---Ψ. 11. Ὑγτ ὅι 
ογοισάδ, ἴῃ ΟΥΑΙ Ϊβο πηᾶ8865. ΤῊΘ πιπιδογίης νγὰ8 οαΥτὶ θα οὶ ὈΥ͂ 
ἵνο οβοθυβ τΠῸ ποτ 816 ἴῃ τυ ηρ δηὰ ἴπ ἐμ6 ργθραγδίίοη 
οὔ Πϊϑῖδ ; [μ686 οὔοαυβ ὑγοσε ρδοδὰ ὑπάθν (τι 5.) Ηδπδπίδι, υιο 
88. 0Π6 ΟὗὨἨ 1Π6 Κίπρ᾽᾿Β Βαργθπια οβῆςογβ.---Ὗ. 12. Τλ6 πιηιδον οὗ 
ἐλ λθαάδ ὁ 6 γαἰλιογδ᾽ -ἤοιιδόε, [6 παταθ Γ οὗὨ {π6 πεὐξίδανν λϑροῦδ 
τσαϑ ἔισο ἐδοιιδαπά δὲ» Ἀμπάνγοα; Ὦθποο [86 ἈΓΠΙΥ τγ88 αἀἰν] ἀθα ἱπίο 
ΤΑΙ Υβ-ἤουι868, 80 ἐπαῇ οδοῖι ἐλ ΈΠοΥ᾽8 ἢοδ6 [οστηϑά ἃ ἀϊβέϊπος ΒΟΥ. 
--οἼὸ Βοδάβ οὗ ἔπ ἔδυ μοσβ᾿ -ποῦβοβ ἀγα αἰβιϊ προ Βῃ 64 ἔγοτα {80 
τοδί οὐ [86 πιθῃ 88 ταὶ ρα τ μοτοοα.---ρ. 18. ἴθ γηὩ3» ποῖ εοὐδᾷ 
ἐδι6 ροισεν ὁ" απ αγτῖν, Ὀαξ ιοίδῆ, πιϊσἠέν ροιοον, ἔπ 6 ποίίομ οὐ βονγοῦ 
θεΐπρ συ ΘΟ δ γοηριμοποα ὈΥ {μ6 δάἀαϊίοη οὐ {π6 ποσὰ ολαΐΐ; 
[86 βΒδῃ16 σταάδίοπ 18 Ἔχργοϑβοα ἴῃ Ζροἢ. ἵν. 6 ὈΥ͂ ἴπ6 Ἰαχίαροεὶ- 
τοπ οὗ [ῃ6 ἔνο σγογάβ. Ζ70 λοίρ; [16 νοσὺ στ ἰαπιρά 15 8150 πιϑὲ 
ὙΠ} ἴῃ οΠΔΡ. χἰχ. 23.--ὉΊΊ, 14. Τὸν ἐλόηι; πδιηοὶν 70» ἐδ τολοίδ 
ἀγηῖν. ΤῊΐβ 18 αβουαγάβ δά 464 ἴο0 γϑηάογ 1 πιο Γ6 ϑιῃρμδίθ. ΤῊΘ 
ΜΓΠ0]6 ΔΥΤΩΥ Μγ88 ἐπογοῦρὮΪν οααϊρροά. ὅ8816148, ἰᾶποθβ, Ἠθἰ πιθίϑ, 
ΔΑ οοδίβ οὗ τ2 81} σγϑσβ ργονϊ ἀδα ἔου [6 ΒθΑΥΎ ἀιτηθά ἔγοορβ, θοῦ 5 
πα βΒίοῃ 68 [ὉΓ 811Π 08 07 1π6 ἸΙρῃξ ἀττωθά, Το ἰαπιϑά ὈθίοΓΘ ")5} 
8 ἃ βῖσῃ οὗ {π6 δοσαβαίϊνε, δῃηὰ 8 δἰίδοιθά ἐο (86 ποὰῃ οἢ δοοουηΐ 
Οὗ [(8 ἀϊδβίαποθ ΠΌπι ἴῃ6 νοῦρΡ. Ὑὴθ βίοπϑβ [Ὁ 8] 1πρὶπρ' ἈΓΘῈ (οΓ- 
αὶ] πιθηςοποά ἰο ΒῃοΥ (Π|6 σΟΙΩΡ]οίθ 988 οὗ [6 Θααϊρηπθηΐ, μαΐ 
(10 ἰαπιθα ἀο68 ποῦ τηϑϑῃ δυθῆ ἔθ) ΟἹ απα θυδη [ἢ ΒίΟὨ 68 ἔογ 5]]1πρίηρ. 
--Ο. 15. χρυ »Ὴ (89 ἀαρε58 ἴῃ (88 ᾿» δηά {Πογοίοσο ἀοχνϑά 
ἔγοτα ἃ β ΠρΌΪΑΡ ἮΞΦΙ (ἡβυστ ΐ ἴῃ ΕἰοΟ], νἱ], 25, 21 [85 ἃ ἀπ ἴογθης 

τη θα ΠΡ), Δοοογάϊηρ ἴο [Π6 ΘΧΡΙ Δ πδίουυ οἰδαβθ [86 σιηέηφ τοτὲ 
97 αἡ αγὑοον, απιὰ δοσογάϊπρ' ἰο {π6 ἀθβοσιρίϊοη σίνθη ἢ 6 ΓΘ οἰσυονὶν 
οοπδίνμοίθα πιαολιέηοϑ [ον δἰϊησίησ. ΤΏ βαθ]θοῖ ἴο [88 νου μη 
15 ποῖ (ἀοά, 88 πῃ ῬΒ. χχχὶ. 22, αὶ {Π2Ζ΄δῃ, 6 τοα8 Ποϊροα ἱπ α 
πιαγυοίϊοιιβδ πιαπη θ᾽ 80 ἐπαΐ ἢ δϑοαπιθ ϑέγοη. 

γν. 10--2. 4εελι6 υϑρὴν πιοηιθηΐ, ἴηι τολιοῖ ἐΐιο Εὐπρ ἐδ αδοιιὲ ἴο 
αδιν ἐλ ρνἱοδεϊν τἱρ᾿ ἐδ, πιοεισϊἐδέαπαϊΐησ ἐδ 6 ορροϑίϊίοηι οΥ ἐδ ρτιθϑέδ, 
ἐδλο ἰορνοδν δῆοισα ἐἐδεῖ ἰὰ λΐβ ζογοϊοαά. ἴπ 2 Κίηρβ χν. ὃ 1 ἰ5 
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ΠΊΘΡΕΙΥ βία {παὶ οα δβιμοῖθ {π6 Κίπρ, δπᾷ ἢθ νγᾶϑ ἃ ἰϑρβὺ {}}} 
{Ππ0 ἀαγ οὗἉ μἷ8 ἀθαίῃ. «7οβορῖ8 (Απὶί. 9. 10. 4) οαγτῖθ8 οαὐ 16 
δοοοπηξ 511}} ἕαγ ΠΥ, πα βίαίθβ ἐμπαὲ Π6 θαυ παιαῖκο, τ ΠΟ 15 ταθη- 
οποά π᾿ Απηοϑ ἱ. 1 88 ὁδσουγτίηρ ἴῃ {Π6 {{π|6 οὗ Τ]ΖΖίαϊι, Βαρροπρά 
ἂἱ (86 ΨΘΙΥ -τηοταθηξ μη ΤΠ Ζ]ίδ ἢ} γοβίβίθά {π6 ῥγίθϑίβ, δῃα 4150 
(δαὐ ἔπ ἸΘΡΓΟΒΥ͂ γγὰ8 σδυβαά ΒΥ ἃ ΤΑΥ͂ Οὗ ἴΠ6 δὰπ σι ῃϊοῖι οαπθ 
{πγοαρἢ 8 οὐδοΚ ἴπ {Π6 τοοῦ οὔ {Π6 ἐθίηρία δπά [6}] ἀροὴ 7 Ζ 8 
ἴμοο.---Υ͂, 10. ΤῊ ποσὰ ὙΓΡΊΓΙΣ οοπποοίβ {88 δοοοῦπί πὴ 11} 
ἰονοροίπρ' οη6, Μ βΐοῃ οἴοβοβ τ [μ6 βαῦμθ γε ἴῃ ν. 158. 1718 
λραγὲ ιραβ 80 ργομά (δαὲ 6 ἀϊά ιυἱοξοαϊῳ ; οἴ, ἐμαρ. χχυΐ. 32. Ἠθ 
νθηὐ ἱπίο {Π9 Ἰαγρθ 84]] οὐ {π6 ἔθῃιρῖθ ἰο οὔτι ἃ θαγηι-οδυίηρ 
ὌΡΟη {π6 ρσο]άθη 1181, σΟΠ ΓΑΙΎ ἴο {1Π|0 ἰαὺὺ σοηΐαϊπθα ἴῃ ΝΌμ. 
ΧΥΙΙ, 1--, Τῆορΐιδ 15 οἵ ορὶπίοη {μαι Τ]ΖΖίδἢ νγαπίθα ἰο γβϑίουθ 
[86 Πρ -ρυϊεβέμοοά οχθγοῖβοά ὈῪ Πανὶ δπὰ βοίοιποη ; ἰσαϊά 
(ΑΙ ου ὔταθν ῥ. 217) αἰδὸ βχργθββεβ [6 58:18 ορίπίοῃ. ἀσςοογά- 
ἰῃρ ἴο οὦν σίου, τί ο τ Βᾶν ποῖ σόοι ἰο ἀοίδπά, Πανὶ δπᾶ 
ΒοΪοτηοη σου δἰ] Υ ἰοοΚ [μ6 1684 ἴῃ το] ρίουβ ἔββεϊνα 8 οῃ βρθοΐαὶ 
οοοαϑίοηϑ, θὰ: 414 ποῖ ἀἴβοθαγρθ ἐποβ6 οἱοῖαὶ ἀπεῖ68, πῃ] ἢ, 

Δοςοογαἴηρ ἴο 186 ῥρτδοθρίβ οὗ [Π6 1ανγ, ὈΘ]οηρθα ἰο {Π6 ρυθβϑίβ δίοπθ 
(εἰ, Ηἱσὶρν Ῥβαίτμθπ 1ϊ. ῥ. 178).---. 17. Ατανϊαδ, 6 ρνίοϑὲ ἰ5 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀοβου 64 ἴῃ ν. 20 δ8 {π6 Εϊρὶι ῥρυϊθϑὲ δὲ μὲ {ἶπι6; θα 
ἰπ {86 118ὲ οὗ ἰρῇ ρτγιθβίβ 1 Ο"ν. ν. 27---41 (1 ψ ῖς ἢ Απιαγίδῃ, 

186 ΘΟΠ ΘΠΙΡΟΓΑΤῪ οὗ Κίηρ «ΓΘ μοβμαρμαὶ 18 τηθπίϊοποά, 80 88 ἴὸ 
ἔπτη ΐβῃ. ἃ ΘΟ ΠΟ]ορίοΆ] βέδυεπρ-ροΐη:) τ πὰ πὸ Αζασῖδῃῃ σῇ 
οΟυ] ἃ μανθ "νᾶ ἰῃ [Π6 ἐπι οὗ {ΠΖζίαῃβ. αἰϊαπὲ πιθη; 80 οδ] ] θα 

Ὀδοδαδθ [ΠΘΥ ὑγ ΓΘ δουΓΑΡσΘΟΙΒ ΘΠΟΌΡΉ [0 Ορροβ6 {Π6 Κίηρ.---Υ͂. 18. 
Απά ἐξ ἄο68 κοὶ γοἀοιιπᾶ ἰο {λέγ λοποιιν δεΐονο ολουαῖ, ΕἸολέπι; μα, 
ὙΉΘΓΘ 76 βΈΠΟΡΑΙΠΥ ἢπά γὲν ἄρρβαγβ ἴὸ Βανθ Ὀθθὴ οἤοβθη Οἢ 

δοοουπῦ οὗἉ [18 Ὁ" ὦ» τβίοι ἱπυπηϑάϊαίο]γ ργθοθάθβ ἰξ θοίοσο τῃ9 

Ἰπβηϊεἶνγθ πῖτ Ἰαπιθά (ἐδου ἀμτδὲ πιοὶ διιντι ἑποότι8 1)----, 19, Β6- 
δἰ4θ [886 Αἰ γ οὗὁἨ ἱποθῆβθ; {π6 ὑγογά8 “ 7) πι δοβὶ 46" τὸ υβοά 

Ὀδοδα86 Μ͵ὸ ΓΘ ἴο ἱπηαρίπθ {16 Κίηρ δπὰ {π6 ρυὶθδὶβ βίαπάϊηρ, 
θεΐογο {86 41{8γ.---. 21. 1 ἐλ ἰηγηιανν (ΚΥΔΏΚοπμδι8), 566 
Τ|ιοτιΐι8 ον 3 ΚΊπρβ συ. ὅ ; σοηρασα (6 αν ἴῃ Τ,ον. χίϊ. 46; 
Ναμῃ). ν. 2. ΤῊ γβᾶβοῃ δβϑϑίρῃθα μθγ6, “7205 ἢ6 τσαϑ δλιιξ ομὲ ἤγοηι 
ἐλ ἤοιι86 ὁ} «ελουαῖ,," 15 ποῖ ρίγϑῃ ἱπ 3 Κίηρβ ; [δ πιαϑὶ τηθᾶπ 
1μαὲ, Ὀθοαιβθ ῃ6 νγαβ ἀθοϊαγβά πποίθαῃ δπα ἀπγβὶ ποῖ σοταθ ἰπίο 
{16 ἴθῖαρ]8, ῃθ νγὰβ οδ]ρϑᾶ ἰο τι μάταν ἔγομυ ἱπέθγοουσβθ ψ ΠΏ 
οὔθ γ8, δηᾶ ἴο ᾿νε ἴθ 1π6 ᾿πῆγπλασγ. υσΐηρ ἐπ 11 Π688 οὗὨἉ [86 
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Κίπρ, “οι ϑηι υγὰ8 βαῖ οὐδ ἴῃ 6 Κἰῃρ᾿Β μοῖι86, ὁ.6. 6 γχᾶ8 Ὀσΐμπια 
τα ἰδίου, ἀπ ἴῃ {18 σΑρΘΟ Υ ἢ6 ἠαάροά {Ππ6 ρθορὶθ οὗἨ {19 Ἰαπὰ 
83 ΓΌΪΟΓ οἡ 6 }4}} οὗ [Π6 Κίηρ. 

γν. 22, 28. Οοποζιιδίοπι ; οοἴαρασθ 2 Κίηρβ χυ. 0, 7. 7716 
ἐαγίϊον ἀπά ἰαίον ; οἴδρ. χχν. 26; 1 ΟἾγ. χχίχ. 29.--Ψ, 28. 
Ιηβίοδα οὗἉ “ἐπ ἐλ οἱέν ο7 Π)αυϊά,᾽ πὨϊοἢ τὸ ἢπά ἴῃ 2 Κίηρβ, γγϑ 
διᾶνθ ἢθγθ ἴπθ πογάβ, “ ἐπ ἐλ6 δωνίαϊ σγοιπά δοϊοπσίπρ ἰο ἐδ ἐΐηρβ, 
7» λον βαϊά, 6 ἰδ α ἴδρον;" ἢθ νψ8 Ὀαγίοά, {6 ΓΘ ΌΓΘ, πθὰῦ ἐμ6 
ΒΘΡΌΪΟΙ το οὗ {π8 Κίηρβ (ὖν λΐβ ζαίλον8), 885 ΒΥ ἀπγβὲ ποὲ ῬυσΥ ἃ 
Κίηρ, ψο Πδά ἀϊθᾷ ἔτοπι Ἰθργοβυ, 'π ἐπ βϑρ]οιγα 1ἰ86 1} ΤῸΓ ἔβαν 
οὗἉἁ ΡοἸ]αὐϊπρ ἴἰ. 

11. Ομαρ. ΧΧΥῚΙ. 

σΟΤΗΑΜ. 

νν. 1--4, Οοπιραῖθ 2 Κίηρβ χυ. 82---8ὅ.---. 1. “εγιιδλαλ, 
88 πιοῖ 6, ννᾶβ ὑρυ θΔὉ]ν {Π|6 ἀδαρ ον οὗ ἔμθ ΠΙρῚ ργϊοδὺ Ζδάοκ 
τηθηοηθά ἴπ 1 ΟἾγ, ν. 88.---Υ, 2. Τὴ6 ϑχοορίίοῃ, “ οπίψ Ὺθ 
ἐπέθγοα ποὲ ἱπίο (λό ἐδηιρία 07} «ὕολουαῖ,᾽ 18 ναπτϊπρ 'η 2 Κίηρβ, 
ὙΓΠΘΓΘ ὑθογῸ 18 4180 πὸ ποίϊςβ οὗ ἴ]2 2 ἢ 8 δηϊοσίηρ [86 ἔθιωρὶθ ; 
το ἔαγΈΠ6Γ Πτ διίοη, “ απα ἐδι6 ρμϑορῖίο δἰϊϊϊ ἀἰά ιοϊοξοαϊν," ταθϑυ8 
[168 88π|6 88 ἐΠ6 ραββᾶρθ ἴῃ 2 Κίηρβ, “ ΟὨΪΥ {Π6 ΒΙΡῊ Ρ]Δ6 65 ὑγθσθ 
ποΐ (Δ Κθῃ ἀναγ," ἄς. ὙὍὴδ σογάβ, “ λό διωῖζ ἐδ)6 πρρεν σαΐθ ὁ ἐδ 
λουι86 Ο «ζλουαῖι," ἅττα ἴοπαπά ἴπ {μ6 Ὀγὶοῦ οχίγδοι πὶ Κίηρσβ, μαΐ 
1Π6 δοσοπηΐ οὗ {π6 οὐδοῦ θυ] πρβ το Βα ΟὨ]Υ ἴῃ {π6 ΟΠ χοἰ ο168. 
ΤῊΘ πρρθν σαῖα οὐὗἨἁ ἔπ ἐθῃιρ]6 18 δουίδί ΠΥ ἐπ 6 ὌΡΡΟΥ ραΐθ, ν᾿ Ἀἰο ἢ 
νγ8 8 5᾽ξπαίοα ἑονγαγ 8 ἐπ 6 πουίῃ (ΕΖΕΚ. ἰχ. 2) δα συμ ϊοἢ, δοοογάϊηρσ 
ἴο ἴπ6 Τοργββθηίδίίοηβ 'η ΕἼΖϑῖκ. υἱ]].) 164 ᾿πίο 186 Ὄρρδι Οὐ ἵἴππὸῦ 
οουτί, [Ι͂ῃ “6Γ. χχ. 2, ἴὉ 18 ο4]16 4 1η6 Ὅρροῖ ραίθ οἵ Βοπ)δμῃιΐῃ, 
ψΠ]οἢ ἰ8 πη [Π6 ἰθιὴρ]6. Τὸ ννὰ8 ᾿δ]] θὰ {π6 ὠρρϑν ραΐθ, ποῦ ἰτὸ 
ἀἰβεϊη συ 16 ἔσομαι {Π6 οἴ ΠῈΓ ραΐθβ οὐὗὐἨἩ [86 ἵπποὺ οουχί, ΒΟ 
ὙΘΙΘ ΟἹ {Π6 8816 16 γ6] ὙΠ} ἰζ, θα ὈΥΌΡΔΌΪΥ Ὀοϑοαῦβο ἰδ νῦὰβ 
βἰξαδίοά ἑονγαγβ {π6 πογίῃ, ἑονγαγὰβ [μαὲ ρατὺ οὗἉ {Π6 ἔθπιρ]6 Β1]], 
ψ ΒΟ. πγᾶθ [ἢ 8 ὍΡΡΟΙ 88 οοιηραγοά νἱεἢ 86 βουτμοσῃ ροτχέϊοπ. 
ΤΉΟΓΘ 18 ροοά γραβοη ἰο ἀοαδί, ψβθΙΠῈΡ 1ξ τγα8 981164 1μ6 ὡρρδν 
ραῖο Ὀθοδιιβ8 10 γγὰ8 {Π6 σλίφ, 88 7) θηΐι8 ΒΌΡΡΟβεβ, ἕῸΣ γγχὲ 566 Κ 
ἴῃ γϑίῃ [ῸΣ ΔηΥ δάϊθοίίνθ, νι ῖο νου ἃ ΟΣ ρυβ88 [Π6 δη Π ι6 818 ἐο 
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γῶν πὶ 1118. 86η86, Δη4 ψουἹά μῸ ϑπιρίογϑα ὙἹ ἢ ΤΘΈΓΘΠΟΘ ἴο 8 

ϑαῖθ οὐ ἃ Ὀυ]άϊησ. 476 δειλϊξ ἐδι6 σαΐθ; {π᾿686 ὑγου 8 ἃγθ ποῖ ἰο Ὀ8 
Ὁπάσγβίοοα 88 ἀθῃοίϊῃρ' [Π6 ογθοίϊοη οὗἨ δ σαίβθ, νυ βοῖ ὰ5 ποὺ 
ῬΓΘΥΙΟΊΒΙΥ ἴῃ Οχἰβίθποθ, θαῦ {Π6 γϑϑίογδθοη δηά δθδα!  γἱηρ οὗ ΔΠ 
ὁ] 4 σαῖθ. Α.8 [δ γγᾶβ βιξαδίθα ἑονγατά8 (Π6 πουίι, [Π 8 ΠΟΙ αυαγίθυ, 
ΔΗ νγᾶβ {Π6 ὈΓΙΠΟΙΡΑ] Θηίγϑῃ 66, {818 ΤτηΔῪ ἢᾶνθ 164 Φοίμδιῃ ἴὸ 
ΔΚ 10 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰοὸ θυ 6 1188} 10 ὙΠ το δοίαγα]! ΟΥ̓ΠΔΠΊΘη 8. 
«πᾶ οι ἔλι6 ιυαἱϊ ὁ ἐλ6 Αρ]ιεἶ, ᾽[μῃι6 Βουίμοσῃ 8]ορα οἵ {Π6 ἰθιρ]6- 
ἈΠ], λ6 διιὰϊξ πιμοῖι, ἴδ] παρ {Π6 βᾶπιθ ἀθβϑῖσθ ἃ8 ἢ18 ἔδτμοσ (ομδρ. 
χχνὶ. 9) ἴο βδοῦσθ {π6 οἷἵγ πὰ [Π6 ἰθῃιρ]8 ἀραϊπϑβὺ δἰΐδοῖκβ ἔτοτη 
{Π6 βου! δηᾶ οδϑί. 7π|ἢ6 τυοοαρά ἢιϊ8, ἴ.6. οα ἴῃ 8 Βαχατη 8 οὗ 
1.6 τηομηίϑιη8 οἵ πά4}}, θγο ἐου θα οἰΓ168 σου] ποῦ δ6 0}, 
ἢ6 Ὄγϑοίρα σαδβέϊθ8 (οἰ ρ. χυἱῖ. 12) ἃπὰ ἐοιυθ78. 

Υ. ὅ 864. ϑιιοσοδϑμἶ τσαν οἷξθ ἐδ6 Απειηιοηϊί68.---. δ. Τῆον 
ὀγομσῆέ λίην ἐπὶ αΐο ασαΐπ δοίδ, ἐπι (λ6 ϑοοοπά ατια αἰἶδο ἐπ 6 ἐπῖγα 
ψοαν.----. θ. Ηἐὲ βονεὐοα λὐπιδοζξ, [Πα 18, δοοογαϊηρ ἰο ν. 7, ἢ 
ΒΘΟΌΓΘα Ηἷ8 [ΠγΟη6 ὈΥ ΟΠΟΙ ῥγΌΒρούοιιβ γᾶ 18. ΖῸ» δὲ πια(θ ἢὲδ 
ισαν8 ἤγηι (Ῥτον. χχῖ. 29), Β6 ψψα! κοὰ ΗΥΤΩΪΥ ἀπὰ τη ά βΕ! Υ δο,ον6 
“ελουαῆ. ᾿ 

γν. 1--9. Ουοποϊωδβίοπ, οἵ. 2 Κίηρβ σν. 86---88.---, 8. ΤῊΘ 
τορϑίμοη οὐ π6 σἈσοΟμΟ]ορίοα] πούϊοθϑ ΔΙ γθδ αν ρίνθη ἴῃ ν. 1 ΠΔΥ͂ 
ῬΟΒΒΙΙΥ 6 ΘΧΡΙαἰπϑά οἡ ἐμ δϑβατηρίϊοη ἐμαῦ {Π6 ᾿ιἰδίουίδη ἔοαπά 
1θπὰ 'π 916 οὗ [Π6 βουγοθβ, ὑγῃἱ ἢ 8 ΘΙ ρ]οΥ θα, αὐ [Π6 οστητηθηοθ- 
τηθηΐ οὗ {πὸ ΠΙβίουυ οὐἩ Φοίδμδπι, δη ἃ πῃ δπ οί] 6" αὖ ἐμ οπᾶὰ, πῃ 
ν. 87 οὗ [π6 Βοοκ οὗ Κίπρϑβ, {Π| ροβιοῃ οὗ νι Ἀἰοῖ Δηβυσθυβ ἰὸ 
παῖ οὗ [π6 ργεβεπὲ ψβῖββ, [Ὁ 18 βιαίϑα ἐπαΐ ἴπ [86 ἐϊπιθ οὗ Ψοίβμαπι 
116 νγὰγ θϑύνγαθῃ π6 4]1164 Κίηρβ, Βοζίῃ δηά Ῥείαῇ, δπᾶὰ [Π6 
παίϊΐοῃ οὗ πάλῃ δά ΔΙ γθδ αν ὈγΌΪΚΘη οαΐ. 

12. ΟἜΑΡ. ΧΧΥΠ͵ΙΙ. 

ΑἨΗΑΖ. 

ν.1--4. Οοπιραγ 2 Κίηρβ χυΐ. 1---4. 8586 {Π6 δοιῃπηθηία 
ου Κίηρϑ, 0]. ᾿ἰ. 84---40. ᾿ 

γν. ὅ---16. Ῥζαν υοἱἐδ Κοσίη, ξΐπρ οὗ Αναηι, απὰ Ῥεξαῖ, κἴπᾳ οΥ 
ἐλ πογίλονη πἰπσάοηι; οἴ, 2 ΚΊηγσβ χνὶ. ὅ, ἀπά 18. υἱῖ. 1. ὙΠ 
αἰἱϑιηρὺ ἰο ἀδίοσιηΐῃθ ἐπ τ] αἰΐοη ἴῃ σοι (μ9 αἰ δγοηΐ δοοοιηΐς 
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βίδα ἴο ὁΠ6 ποίου, ἢδ8 ἰδ ἴο ναγίουβ γϑϑιΐβ. ΕἸΧΡοβι[ουβ 8.6 
ποῦ ἀρτγθοά 88 ἴ0 πιθοῦ {Π6 ἀοβου ρίοη ἴῃ ἐπ ΒΟΟΚ οἵ Κίηρσβ 
Δηά ἐμαΐ ἴῃ 188} γοϊαίθ ἰο [Π6 οδϊῃρδῖρῃ, οὗ Ὑβῖοἢ γα πᾶν 8 ἢ 
δοοοιηξ ἰπ Π6 ΟΠ χοηΐοθ86. ΟΥ̓ {8086 γγ8ο δῆβυγον [818 χαθβίϊοα 
ἴῃ [Π6 ποραίίγο βοῖὴθ ἃγ6 οὗ ορϊπίοη, ἐμαῦ {π6 δοοουηῦ ἴῃ Κιηωβ 
ἀηά Ιβαϊδὴ γοίϑυβ ἴο {π6 ἢγβί οδιιραῖρτι, ἀπά ἐπαῦ ἴῃ [π6 ΟἸτοηὶο]65 
ἴο {π6 βθοοῃᾷ ; οὔμιϑυϑ, ὁ ΤΠ ΘομίΓΆΓΥ, ταραγὰ {Π6 ἰαιίου ἃ85 8 
ἀοϑβογιριίοη οὗἹὨ {π6 ἢγβὺ οαπιραῖρη, ἀπά {πὸ ἔοσπηον οὗ [86 ββοοπά. 
Α σϑγγ δορί οίθϑ 118ὲ οὔ [89 γσϑργοβοηζαίνοϑ οἵ [ῃ6 αἰ ουθηΐ ορίπίουιβ 
8 σἴνθῃ ὈΥ̓͂ Οαϑραγὶ ἴῃ ΐ8 σοῦκ ἅδον ἀθῃ βυυβο!-Θρῃταϊμλτεϊ- 
βοβθη Κυῖορ ρ. 28, 29. Ηἰἷβ οσῃ ορὶπίοῃ ἰδ {παὐ [πΠ6 ΒοοΚ οἴ 
Κίμρβ ἀπά {Π6 ραββαρθ ἰπ 1βαϊδῇῃ ἔγϑδὲ οὐ ἔῃ βδπι6 οαπηραῖρτι ἃ8 
116 ΟΠ γοηῖοῖο8. ΤῈ ογάϑν οὐ θνυθηΐβ ἢθ ΒΌρροβθβ ἰο ἢᾶνθ θθθῃ 
186. []]ονίηρ : ἴπ9 41Π|64 Κίπσβ ἱπναάβ πάλῃ (2 Κίηρβ χνὶ. 
ὅ 8); ἃ στοαὶ δδί]8 18 ἔουρηῦ Ὀούνθθα Ῥθκαὴ δηά Αδαδ ἰο {π6 
ποιῇ οὗ “ογυβαίθαι (2 ΟἾγ. χχνὶ!. ὅ); Βοζίῃ Πρἢβ τ ΑΒΖ 
ἴῃ Ιἀππιϑα (2 ΟἾΓ. χχνῆ!. ὅ ἃ ; {18 Τθβ8]}} 18 βαϊά ἴο θ6 ορέαϊπϑά 
ἔτοτα ἃ δοιῃραυίβοη οὗ 2 ΟἾΓ. ν. ἃ δῃὰ 2 Κίπηρβ χνυΐ. 6 1) ; 186 
26 νγ8 [ΚΘ ὈΥ ΒΟ υ5 ὈΥ ἴπ6 ὑνγο Κίηρβ, μοί ἢ ἀυτίηρ' ἀπ αἴου [ῃ 6 
Θηραρθιηθηΐβ, δηἃ {Ππ6 ρ᾽υπά ον οΟἸ]θοιθα Ὀγ {μοτα, τὸ βθῃΐ αὐτὰ ῦ 
ἴο τοῖν οδρὶνα]8 ἴπ οπδῦρο οὗ ἃ αἰνίβίοῃ οὐ {π8 ἃσηγ (2 ΟἸγ. 
ΧΧΥΙΠ, δ, 8, 12); δηά σι ἐπ τϑιμδι πη ρ ἸΓΟΟΡΒ [ΠΥ πλάκα 8ῃ 
ἱποβοίι 8] αἰξθπιρὶ ἴο Ὀθβίθρδ “ Θυιβαϊθπ (2 Κὶηρβ σχυὶ. 50). Βαὲ 1 
118 ὑγοῦθ δἀορίθα 88 [Π9 ΟΥ̓ΔΟΓ οὗ Ἔυθῃΐβ, γσθ Βῃ 0] ἢδῪθ ἴο ἈΒΒΌΤΩΘ 
ὑμιαῦ 186 (Ο]]ονσίηρ, ἴο 840 {π6 6αβί, ΥΘΥῪ οοΙρ]]οαϊοα τηουθηθηΐβ 
ὙΟΓῸ τηδάθ ΟΥ̓ [Π6 ΔΥΠΙΪ6Β : ἢγϑί, {πδὺ ῬΟΪῊ ἀγηαΐθβ δἀναποθά 
ἱπίο πάδἢ, (ποθὴ ἐμαὶ ἃ ἀϊνίβίομ ἴοοῖκ ρἷαθθ δῃά ἔτσο Ὀαι.]68 ὑγοσθ 
ἴουρηῦ τὰ ἀἰν!ἀθα ἔογοθϑ, οη6 ἴο {π6 ποιῇ οὗ Φ ϑγιιβαίθιη, ἐμ6 
οὗμοσ 'π Ιἀππιθα;: δπά ἐπαὶ αἶνον {18 [Π6 ἔτγο ἀγιηΐθϑ γϑαηϊ θα [ῸΣ 

18:6 ΡάτροΒο οὗ Ὀϑβιθρίπρ'  Θγαβαίοα. ΤῊ ἐὉ]]ονίπρ ἀυταηρσθηηθηξ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἸΠ ΟἿ ΤΠΟΓΘ ΒΙΠΏΡ]6 : 10 18 ργΟΔΌΪ6 ἐμῇ ΟΠ6 ΟΥ̓ΤΊΟΥΘ 
Ὀαΐι168 σσοσο ἐοαρἣῦ δηίουῖον ἴο {Π6 βίαρο οὗ Ψ6γαβαίθηι, ἀπά ἔμοσα 
15. πο πίηρ' ἴο ΒΙΠάΘΥ ἃ8 ΠΌΤ δβϑαπηίηρ, {παὲ ἃ ΤΘΌυ πο 6 15 τηδθ 
ἴο {μ686 Ὀδί|168 'ῃ ν. ὅ, ἀπά ἐμαὶ ΑμδΖ, ῃο νγ8 ἀοβαϊβα ἴῃ {μθ πὶ 
411, Του 10 ΠΘΟΘΕΒΑΓΡΥ͂ [0 τοίγοαῦ ἴο }ογαβαίθ, ΥὙΥ̓ΒΘπα (Π6 τογαὶ 
ΠΟΙ ΘΙΌΓΒ ΔρΡΡΙΟΔΟΝΘἃ «γαβαϊθπλ ἴἰο μοδίθρθ 10, ΑἴιὰΖ δπά ἢΪ5 
ῬΘΟρΪ6 Ἰοοκϑά ἔοσναγα ἴο {π6ὶν ἀρρυόδοι τυ ἢ ὑγοιθ] Ὡρ,, [8. νἱῖ. 2. 
Βαΐ [86 4|Π|Πὃὲᾶ Κίηρβ τοῦθ ἀῃδ0]6 ἴο δα {Π8 οἱΐγ, διὰ Βδζίῃ 
τλλΡ ΒΘ τουπά ἴΠ6 βουίῃθγη ροϊπὶ οὗἩ [Π9 1)68α 88 ἱπίο {Π6 Ἰαπὰ 
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οὗ Ἑάοῃῃι, 2 Κίῃρβ χνὶ. 6. (1π 2 Κίηρβ χυΐ. 6 Εϑζίπ δοπδ ἷ5 
πδιηθά, Ὀαΐ [ὁ ἀο68 ποῖ [Ὁ]]ονν ἔγοπι {μ18, {πᾶὲ Ῥοῖκαῖ μὰ σοὸπθ 
ΔΉΑΥ͂ ΠΌτα ἢϊπὶ ν ἢ} Π18 ΔΥΤΩΥ͂, βίποθ {π6 Πἰβέουίδπ τηϊραὺ αἰίτὶ- 
θαίο ἰο Βοζίπ, 85. {Π8 Ἰβαάβν οὔ {Π6 θῃξεγρυῖβθ, ἐπδὲ τίσ πιδᾶ 
το ΠΥ Ὀ6θη οἴἴθοίθα ΒΥ ἐπ ]οἷπὲ ϑχϑγθουβ οἵ Βοζίῃ δπά Ῥϑκδῃ). 
Τὸ 8 ἔσθ {πα 1 τὸ ΤΗΔΥ͂ ΔΥΓΔΏΡΘ [6 Θνθηΐβ ἴῃ {18 οὐ, {Π8 ὁ 

αποβέϊομ 18 ποῖ {μογθίογθ ἀθοϊ θα, τ βϑίθμοῦ {ΠΟῪ 411 ὁὀοοαγγοα 
ἴπ [86 οἀπιραῖρτι οἵ 8 51 0}6 βαταπιεῦ. ΑΔ. ἰξ 18 ΘΧΡΓΈΒΒΙΥ βίαια ἴῃ 2 
Κίηρβ χν. 87, [πᾶὺ τῃ6 ψγὰν τ [Π6 411Π164 Κίηρβ Ὀτοῖκο ουδ ἀπτίπρ 
οι μαπι᾿β τεῖρτι, ἴν 8. 8 ΨΕΓῪ παίιιγα! σοποϊ βίου ἐπαὶ [Π6 τ μο]6 
ὙΔΥ ΔΒ ΠΟ ΠΟΙ ΠΘα [0 ΟΠ6 ΒΕΙΠΠΊΘΙ ΟΥ̓ 016 σϑιηραὶρη. Εγθη 
[86 οἰαθογαίθ τβββαγοῖθϑ οὗ Οαδϑραγὶ [1] ἴο ῥσονβ, ὑπαὶ 411 189 
ποίϊοθϑ ηιωδέ Του ἰο {Π6 δνθπίβ οὗ [Π| βᾶπηθ οδπιραῖρτι.---Ὗ. ὅ. 
Ἃ Ἰ5ῸῊῸ (οὗ, ν. 17) {π0γ οἰἴδβοίθά ἃ ἀβίδαϊ ἐπ λύπι, {.6.,) ἴπ Ηἷ8 ἉΡΊΩΥ ; 
80 80 ἜΡΙΑ, οηι λΐηι, ἴ.6.) ἔγοτα ἢ18. ΔΥΤΩΥ.--- Υ. 6. 50. στοαΐ ἃ 

Ἰοββ 88 ἐμ6 ἀθαίῃ οὐ 190,000 βο]ϊοτα 'π οη6 ἄδγ σοουἹὰ ποὺ ἢᾶνθ 
ΒείΆ]6ῃ {116 ἱπμδ  ἑαπίβ οὐ ἔπ6 βου τ μοτῃ Κίηρσάοπι ἔγοτπι ΔΠΥ οἵἴμοΓ 
οα86, ἔπ8} δεσαιι86 ἐλόψ παά γογϑαΐοη «]οδουαῦ ἐλ6 Οοα ὁ ἐλιεὶν 
ἰαιδονα; ἐῖθ 8 οἰθαυΥ βέαϊθα ἴῃ ομδρ. χν. 2.---. 7. Απποησ 

ἴβοβθ Ὑι0 168}1 νγδβ ἃ ἀύῃρ᾽8 80η, ῬγοθὈΪΥ 8ῃ 6] 46. τηθπιθοῦ οὗ {86 
ΤΟΥ͂Δ] Ἰιου86, ἃ8 ἴΠ6 80η8 οὔ ΑΖ σγϑύθ 841}} νσῪ γοὰπρ ἀπ οδι 
ΒαΤαΪΥ παν ἐακθη ρατί ἴῃ ἔϊιθ ὈαιΕ16; α ρηγΐποο ὁ ἐλ λοιιδ6, ὑπαὶ 
8, ποῦ ἃ ρτΐποθ οὐ {π6 πουβα οὔ αοά, ομαρ. χχχί. 18, 1 ΟἸιγ, ἰχ. 

11, θυ} ἃ βαρθγῖον ον οὗ {{|| τογαὶ μουβθ ; ἀπά α ργίνη πιϊηΐβ8- 
ἐθν (οἵ, Ἐπβίμοῦ χ. 8. 1 ϑδιῃ, σχχὶ. 17): {ΠΟΥ σοῦ 811] [Βγθ8 
8[αἱπ Ὁ ΖΙΚτὶ ἃ Πθῖὸ οὔ {π6 πουίμογῃ Κίηράοπι.---Ὑ. 8. ΟΥ̓ ἐλεὶν 
δνοίδνδη ; [15 ἴθ ΤΠ 18 ΘΙῚρ ἢ. Α ΠΥ ἀρρΡ]Ἰε ἃ το τ[μ6 ἱμῃδοϊ αηῖβ οὗ 
186 βουίμοσῃ Κίησάοιπ ΒΟΙΝ Πορο ἀπά ἰῃ ν. 11 ; [86 βο]αΐθτβ οὗ 

86. πογίμοσγῃ Κίηραοπι ἀἰά ποῖ βογαρίβ ἴο ἰακθ (86 τῖγϑβ, 8018, 
δᾶ ἀδαριίοιβ οὔ ἐλοὶν δνοίλνοη οαρίϊνε.---Ὗ. 9. ὙΤΠ6 ῥγορ] οὶ 
Οἀθά, φοπορογπίηρ ἡ οπὶ τγ παν ΠῸ ἤαΓ ΘΙ ἸΒ ΓΙ δ οπ, σσθὴξ 
ἴο τηϑϑὲ {Π6 ἃτῖαγ, νοι τγᾶ8 τϑίασηΐπρ τ ἢ 0Π6 ῥτίβοπουβ πὰ 
ἴμ6 θοοίγ, 88 Αζαγίδῃ Ὀθῃ Οἀδά, ομδρ. χν. 2, σσϑιῦ ἴο τηθοὺ Αβδ. 
Οη ασοοιμι ὁ} ἐΐ6 ἀπφόν 7 «7εδιουαλ.---ἰοινανὰ8. «ζιάαῖ, «ολουαλ 
λαιῖ, σίσοη ἐδδηι ἐπίο ψοὼν παπᾶ ; γθ μᾶνϑ πο ρσαϊηθϑά {Π6 νἱοίουυ 
ὈΥ͂ γοὰγ οὐ ρονγαῦ, διὰ ἐποσθίοσα γο ουρῃξ ἴο Ἰιᾶνθ βἤουγῃ 
γούγβοῖνοβ σοηῖ]8 ἰονναγ 8 τΠο56 Ὑἱἢ σοτη  Θμονδῇ νγα8 ΔΉΡΥΥ ; 
διὰ ψὰ λαυε δἰαίηι ἀπιοπρ ἔλιπεν ἐπ α γαρέν τολίοίι τϑαοΐόδ ἰο ᾿εαυθη, 
ἐν6. ποῦ ἱπ ἃ ταῦθ πἰῖμπουϊ Ὀουπά8, θα ἴῃ ἃ τὰρθ ΜΕ] δ ἔν 1} 

ΤΟΙ, 1. 
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ἠοὺ 5 βΒέθγ ἴο ρὸ ἀῃρυπίβῃοά, οἴ, Εἶτα ἴχ. ὃ. Ὑ 6 σογάβ οὗἉ {ῃ]5 
γΟ͵86 Τοηΐϊπ ἃ τι8 οὗ 15. σ. 6 8βθα.--Υ͂. 10, ΤΠΘ δοοπβαίγα, ἀπά 
ἠοῖ ἰδ δοη8 ὁ υιιαῖ, ἀπά υογιιδαΐθηι, 15 ῬΙαςοα Ὀοίοσθ {Π6 νοτὺ 
ἴὸγ [06 86 οἵ βθιῃρῇδβὶβ; ἐΐθ86, γον Ὀγοίμτ θη, ἔγοσα σποπὶ 
6 ον μα5 τὶ πάγαινη Ἠ18 δ᾽ ἀ [ῸΓ ἃ 8ἰιοσῦ ἐἴπηθ, “ἐψ6 ἐξιίπα ἰο 
ἐηδίαυθ." Τη {Π|5 βρὶ εἰ ἐοα δα ἄγοββ {Π6 νγουὰ Ὡχγηδῳ ὙΠ ΒΊΘΙ 15. ρ] δορά 
Βγβῖ, ροϊπίβ ἴο {π6 βυβῆχ ἴῃ ον : αγὸ ἐλθν6 ποί, αϑ γοραγ(δ ψοιι, 
γ68 ἀπιοπς ψοῦι, 8.γι8 αραϊπδὲ «ολουαῖ, 3---, 11. Α8. τπ6 τηθαβατθ 
ΟΥ̓ {ΠΟΥ πα ΠΥ πα8 ἢ]16α ΒΥ {π8ῚΡ ἑακὶηρ' τΠ6 νεῖνϑβϑ δηῃᾷ οἴμοσβ 
οαρίϊνο, 80 οου]Ἱὰ [η6 σσσϑῖῃ οὐ αοά, ἐπ ἔραγίαϊ ἡπάρστηθπε συ ]οὶι 
γγ88 Β.Βρ6 Π 46 ονοῦ ἔπθημ, ΟὨΪΥ Ὅ6 ἀγαοσίθα ΡΥ βοπάϊηρ θ8οκ {0 
ςαριϊνο8.-ῊὟ. 12, ΤῊΘ πᾶηλθ8 οὗ {πὸ ἔθῸΓ ΤἸΏΘἢ ἃΓ6 ΟὨΪΥ πιοη- 
οποά Βογθ ; δοοογάϊηρ τὸ ν. :4 {Π6 ῥυὔποθβ δὲ {Π6Ὸ θά οὗ [Π6 
ψ 016 οοπμστοραίίοη ορροαρά ἴπο88 το σγοῦθ οοχαΐηρ ΠΌμη {86 
ΔΥΤΩΥ. --ρ, 18. ΓΤ ΠΟ,» ἃ. οτπλθ σα ἰοῖ τητβὲ θχοΐέθ {86 
ΔΉΡΟΥ οὗ Φεἤοναὶ,, 866 ν. 10; 20» ἐπ ονάθῃ ἰμαξ απ οὔτιοο οὗ 
«]ελουαῖ, γλᾶν οοπιθ ροη ιι8, ψ6 ἰδῖπά (γε Ἰηΐθπά) ἐο ααὰ ἐο οὰν 
δῖη.8, ἄζο.) 1.6.) Δοςοχαϊπρ' ἰο ν. 10, ἰο Ὀτὶπρ' ΡΟ γουγβοὶνοβ {Π|6 
ξασίμοῦ βἰη οὔ τρακίηρ {πΠ6 οαρίϊνοβ γοὺΓ βεσνδηΐβ δηα τηδ]48.--Υ͂. 
14. Τῆς αγπιρά πιδη; ἴ.6. ἸΏ 056 νν ἢ γγθτθ βοηΐ ἴο Ὀτῖπσ [Π6 ὈΓΊΒΟΠΟΙΒ 
ἴο ϑαμπηασία 176 8ροῖΐ; οἴᾶρ. χὶν. 18.-ΤΔὦ. 16. ΒΥ {μ6. πιθπ, 
1000 0676 ηιθγιιϊοπθα ὃψ παληθ, Ὅ76 πθϑ ποῖ Ὁπαογβίδηα [86 ἴουγ 
τηθῃ ΓΘίουγεα ἴο 7υϑὲ Ὀοίοτα (οἷ, ομαρ. χχχὶ. 19; 1 ΟἾγ. χνυἱ. 41). 
Τ οηι {1.6 ρίμηαον; 80. ΜΟΙ μδὰ Ὀδθθη ἰαῖκθη ἴῃ «πάλῃ (ν. 8). 
Τῆον αποϊπίρα ἰΐθηι, ἴον Τ[ᾺΘΥ τ βῃθά {ΠἸθὴλ ἴο τϑύασῃ. Ποτηθ, ποὶ 
1κ (ἢ6 πλοῦν ποῦβ τηθηἰοπϑά ἴῃ 2 ὅΐδηι χὶν. 2, θὰϊ ἴῃ 4 Ἰογοῦβ 

Ῥτοσθββίοῃ. ἴῃ) 5.0, δῃ δοουβαίϊνθ οὐ ψΐσῃ ἰαηιθά 15 {6 
βῖίσῃ : ἐλὲψ οοπαπμοίοα ἐΐότι ὠροη. α8868, ποῖ 4}} οὗ ποῖ, Ὀαϊ ΟΠ]Υ͂ 
θυθγῳ ὁπ6 ιὐἷο 8ἰμπιδίρα, ἰπαὺ 1, ὙΠῸ γγὰ8 θα. οονίοίο {8 
»αΐπι οἱξν, (β66  πᾶρθ8 111. 16) γγὰ8 ἴῃ 86 βουΐμοση Κίηράοῃι, δπὰ 
{πογθίοσο θη [Π6 ὈΥΙΒΟΠΘΥΒ τϑϑο θα (18 ΟἿ {Π|6Ὺ Πι8α σοπιθ ἴο 
ἐλ δἰ οΓ ἐλοὶν δνοίδγθη.---Π}}}8 δοοουπὺ οὗ {μ6. ἀδἔδαϊ οὗ ΑΠδ2 
δηα 186 τϑθαβα οὐ [86 οαρῖῖνθ σοιηθῃ δηἀ ομ]ἄγθη γοβϑίβ, 88. 16 

ΠΆΤΏῚΘ8 5Π0ΥΥ, ἈΡΟῚ Ῥτθοΐβ8 ᾿ιϊβίοσιοαὶ γι πίβοθηςθβ. ΤῊ Ὠἰβέογδη 
Ῥγαβθηΐβ [ἢ8 ΟσσΌΤΓΘΠςΟ ἴῃ βαρ ἃ ΠΙρΩς, (Ππᾶὺ [6 τοϑ ον ἸΏΔῪ 568 
ἴη 16 δῇ Θχϑπιρὶθ οὗἉἩ 1Π6. ΜᾺ ἴὰ ν]ςἢ, δροοχάϊησ ἰρ [ῃ8. ν}}} 

οἵ ἀοά 85 πιδάθ Κπονγῃ ὈΥ ἐπ9 ργορθοί, [π6 Ἰπμαρ  δηΐθ οὗ 1Π0 
πονέθθσηι Κἰπράοτη ὑγ τ δἰνναγβ θουηᾶ ἴο δοῖ ; Ὀαΐ (8 Ὑ  ὶςῇ 
Βαρρθῃϑά ἰὴ [πο {ϊπι6 οὗἩ ΑΒΖ, νγᾶ8.ἴο. ὁὐου» ἀρΆϊη, 88.13. "ἢ. ὅ, 
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ἀηά Ιχ. 8 844. ἀπα Οὗ 8: Π|1] 8 ραββαρθ8 βῇουν, οἹι ἃ τη ΠΟ ἢ ἰΑΥ͂ΡῸΣ 
ἀπ πιόγὸ ρ]ογουβ β08]6 δ [Π6 ἐπι οὗ [Π6 στοαὶ τεἀθιηρέοι. Υ76 
866 δ ὁπο6 ἤοπι [88 ψογάβ {μοπιβαῖνθα τἱ ἢ  Πδὲ Ρ]θαβαγο (86 
᾿υἰβεοτίδη ἀνθ β ἀροῖ {8 δνθηὶ. Ηδ ἀθβουῖθεβ 186 ἱπ μΐ8 ὀσμῇ 
ὙγΑΥ, 8ηα σίνεβ ἔ!6 βαδδίδποθ οὗ 186 δά άγεββοβ οἵ Οἀθά δπὰ {110 
Ῥτίπςθβ ἴῃ μῖ8 οὐτη ΨΟΧα8.---Ὑ. 16. ΤῊΘ σθηθγαὶ δχργαββίοῃ “ αὐ 
ἐλιὶδ ἔἰηιδ᾿᾽ ϑἴλουσβ ἐμαῦ [86 ἀρρ]!σαίίοιι ἔον μ6}} νψγ88 τηδάβ ἀυγίησ 
1806 γγὰῦ σὴ ἢ ϑυτῖα ἀπά ΕἸΡῃταίη. 776 ζΐπρ8; ἴῃ 811 (π6 δηοίθης 
ΨΘΥΒΙΟΏ8 πᾶν (86 πἰπρΌαυ. ΥἦὯο στοραγὰ [86 βίῃσυ δῦ 85 (86 
οὐ ρίμαὶ τοδαϊησ, Οαεβραγὶ (ρ. 44) βαρροβεβ ὑπαῦ {Π6 ρ'υγα] ννὰβ 
1Π ΘΠ ΟΠ ΑΙΪΥ Θμοβθη ὈΥ͂ οαγ Ηἰβίοσίδη, ψηῸ στοραγαο ἐπ Αϑϑγγίδιν 
Κίπράομι οἵ ΘΙΏΡ ΤΌ 88 στϑργθβθηΐθα οὐ ἀἰβρίαγϑά ἱπ ἃ σοπογοίε [Όστν 
ὈΥ τ} 11πὸ οὗ Αββυγίδη ἴῃ ρβ. 

γν. 11---21. ͵κάαΐι ἱπυαάρά ὃψ ἐΐ6 Εἰονεϊέεε απαὶ Ῥὴιὶϊἐδἐΐπ68 ; 
ορργεϑϑοά ὃν ἰδ 6 Αδϑγνίαηδ.---Ὑ. 11. ΤῊΘ ἰηναϑίοη οὗ Ψυάδῃ οδῃ 
ΒΑΡΑΪΥ ᾿ανα θη αἰξεπιρίοα ὮὉγ {π6 ΕΠ ομἶ68, 61} αἶαν Βοζίῃ 
μΒδὰ ἀοἰνογθὰ ἐμθπὶ ἔγουλ {Π6 ρονγοῦ οὗ τἀ}, ἐο ν]}16}} [Π6. μδά 
δρδαὶπ θ6θῃ β. 0] οὐ θα βίποθ [Π6 ἄδγβ οὗ [Πχζίδῃ, (οἴ, 2 Κίηρβ χνὶ. 
ὃ ψΒογο, ᾿ηϑἰθαά οὗ Ασαηι ἀμ {86 Αγναπιαθαηιϑ, νγ8. Βῃοι]α τϑϑᾶ 
άοπι πᾷ ἴπ6 ΕἸ ἀοηιῖί68).----Ὑ. 18. Οἴηιδο, ἀςοοτάϊηρ ἰο Ποδίηϑον, 
ΠΟΥ͂Κ " (8110 4 7έριδιν, ἃ ἰαῦρθ υ]ασθ οα {πὸ τοδά ἔγτοιη Τ᾿ γάάα ἴο 
ΒΘΙΒ-Βοσγοη.---. 19. Αἰαζ 18 σδ]δϑά ἴοσο Ατηρ οὐ" 1βγαδὶ, ποῖ 
Ῥεσδῦβθ ΒΘ δοίβα 88 1 μ6 μδᾶᾷ Ὀθθη ἃ Κίηρ οὔ {868 μουίβοσε Κἰηρ- 
ἄοπι γδίῖμον ὑμ8ῃ {88 Κίηρ οἵ πάἀαἢ, ΠΟΥ γαῖ Πόσα ζόην, Ὀθοδυ86 
Ηἶβ χαίρῃ. υγαϑ [Π6 Ὀποτοβὲ βαιγο ροη 86 πάτα οὗ “ Κίηρ οὗ 
Ϊεγϑοὶ, {16 ρβορὶο οἵ αοα " ((αϑραν); Ὀπξ [βγ86] 'β γαῖ μου ὃ Ὀ6 
ΠΟ ΒΙἀογθά Πθγθ, 88 ἴῃ ν. 27, σῃδρ. χὶὶ. 6, χχὶ. 2, ἄς., 88 ἃ ἴθυῃι 
ΔΡΡ]164, δοοογάϊηρ ἰο νγϑ]]-Κπόνσα ὑβᾶσθ, ἰο ἐμαὶ ρογέΐοῃ οὐ {6 
1βγαϑ 188} ρθορὶο σαῖς ἀνγοὶξ. ἴθ [Π6 βουίποση Κἰπράοιη. Ὁ)» 
πι864 ἴῃ Ελχ. ν. 4 στ ἐμθ δοουβαῖῖνθ οὐ {μ6 οὐ]θοῖ, μοῦθ γι θη. 
ὙΠ σέ, ἴῃ [Π6 8560η86 : “14 λαά αοἰθα ἵἴπ α ἰἰσθηίοιι8 πιαηη θη" ὧι 
“)ιιααλ," ποῖ, 6 Πδ4 πιδᾶς 86 ρθ0ρ]8 οὔ  πἀδῇ ]Ιοομ ουβ.---Ὗ. 20. 
Ῥδν ΜῸν 88. (86 [Ο]ονίπρ γογάβ ββονγ, οδπὶ ΟὨΪΥ ἀδθποΐθ ἃ 
φοπλΐπρ ἴθ ἃ ᾿ΟΒΕ116 86η80. ΓΤ ΜΗ Ὺ πιαβὲ θ6 Θχρ]αἰπϑα ἤτοι 
Ζ6Γ. χχ. 7, δῃὰ 1 Κίηρβ χυΐ. 22, ἃ8 τηϑδῃίηρ : απά ἀϊά ποὶ οὐο».- 
σοηὶθ ἦΐπι; ᾿ξ 16 αϑαὰ] ἱπιογργοίαίίοη, “(ἀπά 8ἰνοπσίλοπϑά ἢιὖπι 
μοί," οὐ, “ ἀἱὰ ποὲ αϑ8ἰ8ὲ ἠδηι," σχϑύθ σοστϑοῖ, [π6 νϑυῦ σλπαφζαΐ; που]ά 
Β6 σοῃϑέγιιοα Πογο Ψ 1 [Π6 δοσαδβαίίνγο π᾿ ἃ 86η88 Ψ ΒΊΟΝ 1 οαπηοῦ 
θ6 βμονγῃ ἴο ὉΘΔΓ ΔΗΥΠΘΓΘ 6]58.---. 21. τι σον ἴο [π8 

μὴν 
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ΘΑΥΟΓ Ἔχροβίίοῦβ ἐο ἀνίας, τι (Π8 τηραπίπρ : ΒΘ ἴ00Κ Οη6 ρᾶγί 
ἔτουι ἔπ ἰδαιρὶο δπ4 ἀποίθον ἔγοτα [ἢ 6 Κίηρ᾽Β πουβο ; Ὀαΐ [Π6 6χ- 
Ῥγαββίοῃ ““λὲ αἰυϊάφα (δε ἐξηιρὶδ," σουὰ ποῖ θῈ ραταρῆγαβθα ἴῃ 
βῃοἢ ἃ ὙΆΥ͂ 88 [μϊ8. Υο ἀστθα σἱ ἢ Ο δοπΐι8 δῃ ἃ οἴμοσβ, ψθο 
τερατὰ [π6 πογὰ 848 τηϑαπίηρ ἐο ρίωπαον, ᾿ῃοαρὮ {18 18 [86 ΟὨΪΥ 
ΡΑ388ρ6 ἴῃ Ὑῃ! ἢ ἴδ 18 80 ΘΙ ρ]οΥΘᾶ ; Θοπηρϑτο [88 δι ϑίαπενα ὅπ 
ἼΠΟΥΘ ἀΓΘ οὐδ ὺ βἰ παῖ] αν ραβϑαραθ, ἴθ ὙΠΟ {Π|0 ἰθπ1ρ016 ἀπα [ἢ6 
Κιηρ᾿Β ποιβθ ἃῇϑ βρόκϑῃ οὔ (6.9. οβδρ. χὶϊ. 9, συ]. 2, ἀπά 1 Κπρϑβ 
χνΐ. 8); ἴῃ [Π6 ραββαρθ Ὀϑίογ ὰ8 [Π6 Ἰαἰίον 18. οδ]]θα ἐλ6 λοιιδε οὗ 
ἐλὲ ζἀίπσ απᾶ δε ργΐποθδ, ῬΥΟΌΔΌΪΥ θοδῦβο {π6 ἱπίθπεοι οὐ [Π6 
ὙΤΙΟΥ τγα8 ἴο 8ηον, ἔμδὶ ΑἸ82 βοῖζθά ἀροὴ ({| γα]. 8}0}685 Ὀοϊοπρ- 
ἱπρσ ἴο 88 βαρογίου οἱἥοοῦβ απ οἴμϑϑ, στο ᾿ἱνθὰ ἰπ {π6 Κίπρ᾽β 
Ραίαςθ, απ σᾶνθ ἴπδπὶ Ἂρ ἴο {Π| Κίπρ οὗ Αββυτῖα. Βυΐ ἴῃ τνμαΐ 
το ὕϊοη 4068 ἐπα δοοουπὶ Βθγὸ σίνϑθῃ βίαπα ἴο {Ππὲ οοπίαϊπθα πὶ [ἢ 
ϑοοομα ΒοοΚ οὗ Κιηρβῖ Ασοοοτγαΐηρ ἴο ἔΠ6 ΒοοΚ οὗ Κίηρβ {116 
ΟἰΓΟΌηΒίϑπο68 ὙγΘΓῸ 88 [0]]ΟΥ8 :---- Α]1ὰΖ βοοἰξθά μοῖρ οπη Κίηρ 
ΤΙ ρ Δ ἢ-ῬΊ]Θβου, δϑηῦ Πΐπὶ βι νον δηὰ ροὶά, δπὰ ΤΊρ Αἰ ἢ- ῬΊ]ΘΒΟΣ 
αϑϑιβίθα μἷπὶ ὈΥ ροίηρ ἴο τγὰῦ ἢ (Π6 Κίηρ οὗ Ἰραπιαβοιβ. 
Ασοογάϊηρ ἴο {π6 δοοσοιπίβ ἴῃ ἔπ ΟἸΙγοπῖο]98 ΑμαΖ ἀρρ]64 ο ἐμ9 
κΚίηρ οὗ Αβδυσῖα ἴον μοὶρ ἰῇ {πὸ {ἰπ6 οὗ 86 Κσ' γγῖο- ΕἸ Ρἢγαϊτ 188 
ΑΓ (νυ. 16), θαΐ 186 Ἰαΐίεσ τωδγομβθά ἀραῖπϑὲ ΑΠαζ ᾿ἱπηβο]ξ, 
ῬΓαββθα Ἠΐπι 8016, Ὀπί ἀϊά ποῦ ονθγοοτηθ Εἰμὶ, (ὼν ἐπουρη ΑΒΖ 
Βιδά βοῃὶ ὑγθαϑαγοβ ἴο ΤΊρΑΙΙ- ΒΙ]Π6Βον, {818 αἀἰά Ηἷπὶ πο ροοά, ἑ.6. 
ἴῃ βρὶΐ6 οὗ ἐπ ἰγθαβατοθ ΤΊ ρα !- ῬΊ] 686. διίδοκθά ᾿ΐπὶ (ν. 20 
864.) ΤΠ ἀϊβθγθηοο θείνγθθη ὑπ6 ἔνγο δοοοπηὶβ 8 [}18: δοοογά- 
ἱῃρ ἴο Ὀοί οὗ ἔμθπὶ ΑμδΖ Δρρ]1οα ἐρ ΤΊ ρ] αι }- ΡΊΠΘΒΟΣ ἰῸ ΒΘ Ιρ δὲ 
[86 Εἴτηθ οὗ μ18 τὰν πῖτ ἐΠ6 ϑ'γγῖδη8 δηά ἔδ6 ἰδ ἑδπίβ οὗὨ {Π6 
ποίου Κίηράοπι, δηα 480 δοσουάϊηρ' ἰο ΒΟ ἢθ βοηΐ ἐγθαβαγοϑ. 
ἴο ΤΊ ]Δ0}- ῬΊ]Θβου. Βαὰΐξ ἰπ 2 Κίπρβ (πὸ δρρ]οδίίοη 18 βαϊά ἴο 
μανθ Ὀθθῃ βυοοοϑϑία!. ΤΊ] ΑΙ -ΡΊΙΘΒΟῚ δοίπδ!!} Υ Το ἀαγθά δββὶϑῦ- 
ΔΠ69 ὈΥ͂ [Π6 σοπαιοβὲ οὗ Ἰλατηδϑουβ ; ἰπ ἔῃ6 ΟΠ γοηῖο οθ, μουσονϑσ, 
[η18. 8. ραβ864 οὐδῦ ἴῃ βιίθποθ. ΤῊΪϊ8, ἴῃ 186], 18 ποῖ δ 8]1] 8ὰγ- 
Ρεϊδίπσ; Ὀαὺ ὙΠΙ6η 1Ὁ 18 βαγέΠοΥ βἰαίθά ἴπ ἐπ6 ΟΠ τοηΐο]θθ, {πὲ 

“ΤΠ ρΆΠ-ῬΊΠ βου αἰίαοκοά ΑἸμαζ, πᾶ, ἐπουρῇ [86 Ἰαἰϊέον μδάᾶ 
Βθηῦ Ἀΐπὶ ἰγθαβαγοβ, πῸ Παρ νγχὰ8 ἀθβογάθα ἢΐηι,᾽ νγγα ἴαᾶνθ Βοῦθ ἃ 
αἰβδσθης ἰδοὺ οομηπηππίοαίοα ἔγομι {παΐ τϑβοσγθά ἴο ἴῃ [π6 ΒΟΟΚ. 
οὗ Κίηρβι Ἧγ γγᾶν βία! Υ αἰἕγι, {μθη, ἐπαὶ [Π6 βιαϊθιποπὶ οοη- 
ἰαϊποά ἴπ [ΕΪ8 νϑῦβο, ἴο {Π6 δῇϑοι ἐπδὺ [π6 βοῃάϊηρσ οὗ [μ6 ὑγβαβαγοϑ 
ἀϊὰ πο γοοά ἰο ΑΠΑΖ, 18 τηδάθ νυ [ῃ8 σμοΐθ σοβαὶὲ ἴῃ νἱϑνν ; δπά 
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{Ππᾶ: [Π6 δοοουῃὲ ἱπ Κίηρβ τπδὺ θ6 ὈγοιρΣ ἰπΐο Βαυλοῃῦ π 1 ἰξ 
ἴπ {πὸ ΠΟ]Π]ονῖπρ πιάππθῦ : ὉΠποὰρἢ δββίβίαποθ νγὰ8 σοπάθγθά ἴο 
ΑΒΔ2 ἔον [86 τηοπιθηὶ ὈΥ͂ {86 σοηφαοδβὲ οὗ Παιηδβοῦϑ, [μ6 πορὸ- 
εἰαϊοηβ ἢ ΤΊ ΚΑ Β-ῬΊ Ποβου βθουγθα Ηΐπὶ πὸ τοδὶ μοῖρ, Ὀὰΐ 
Ὀγοῦρῃς ἀροη ἴτω θνθπίθα!]υ οαἰ τ Ὑ δηὰ ἀΐβρτδοθ. 7 6 οδπποὶ 
ἀἰβπιῖββ {Πη6 ἀθῆπιίθ βἰδίθιηθης σοπίαϊ πο ἴῃ ἐπ18 γϑῦβθ, ἐμαὶ [86 

ΘΑ] ΑΠΆ ΕΥ̓ οοπβὶβιθα ἴῃ ἐμ ἕδος ἐμαὶ ΤΊ σα ἢ- ῬΊ]Παβον δἰἰδοκο Αμδζ 
Δ ΒΟΙΘΙΥ ργθββϑά ἢΐπι, ὑσὶ ἃ 8ί τ ρ0]6 γϑίδγθησθ ἔο ἐδ σῃδίοσίοδὶ 
σΒαγδοῖου οὗ ΟΌΥ παγγαίνο ἃ8 (αϑρατγὶ (ρ. 70) ἀοο8, γγῃθῃ [6 Βα Υ8 
“[Π8 νγογβ ἅτ ποῖ ἴο θ6 ἰβκϑῃ ἴῃ ἃ 8 ὙἸ σε] ν Ὠἰβίουῖοαὶ βθηβθ, ΡΒυΐ 
88 τηδίοσίοαὶ ἴῃ {Π|6ὶν ομαγαοίου ἢ ΓΠΘῪ σοηίδίη ἃ ὈΠΘΥ ἸΤΟΠΥ͂ ; ἰδ 
[16 δαΐμον δά ἱπίθηἀθα ἴο 84ὺ ὑπαὶ ΤΊ ρα Β-ΡΊΊΠΘΒΟΣ πιδάθ ἃ 
τοραΪ αν αἰῖδοῖς ἀροη ΑΠᾶΖ, μ6 σψου]ὰ πχοϑὲ ΠΠ ΚΟΥ ἤᾶνθ ομοβθῃ 8 
ἀἰβογεηῦ οχργοββίοη." [1 18. σοποθίνα]ο, {π8ΐ, αἴτον 6 Κίηρ οὗ 
Αββγυσγία μΒαά γοπάθγοα {Π6 ἢγϑιὶ δββιβϑίδποθ ο ΑμαΖ Ὀγ ἴΠ6 οοπαυθϑὲ 
οὗ Ἰθαιηδβουβ, 6 νγὰϑ ἱπάπορά ἰο ἔσσῃ ἀραϊηβὲ δἷπὶ ἀπά αἰδοῖ 
Βιπλ, δὰ ἐμαῖ Ἦθ βθηΐ δῇ ΑΥ̓ΤΊ; Ροββί ΕΪΥ ΟἿΪΥ 8 ΗΥῚΠΡ ΘΟΙΆΡΘΩΥ 
οὗἨ ταδγδυάθιβ ἱπίο ἐπ βουίμοση Κίησάομι, [ῸΣ 188 ῬΌγΡοΒβα οὗἁ 

᾿οχιοχεηρ᾽ ἐσ θαίθ. [ΙΕ ἰδ ἔγαθ, ἔμθχθ 18 πὸ τηθηξίοη οὗ ἐῃΐβ πῃ [86 
Βοοῖκ οἵ Κίῃρβ (ἴογ ἔμοῦθ 18 πὸ στουῃά ἔογ {π6 ορίπίοῃ, τ ἢ 
ΒΟΙ16 ΠανΘ ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ, {πα ἔΠ6.Θ 18 ἃ τϑίβσβπποθ ἰῃ 2 Κίῃηρβ χυΐ. 18 
το 186 ουΐογθαῖκ οὗὨ μοβὶ}] 1168 Ὀθύνγσθθη Τί ρ αἱ ἢ-ῬΊ]ΘΒ6 Γ᾽ ἀπά Α82), 
Βαϊ 1ξ ἀοθ8 ποῖ πρϑοϑββαυ!ν [ΟΠ ]ονν ἐμαῦ [86 δοοουηΐ ἴῃ π6 ΟἸγο- 
πἰς]εβ 18 δῃ ΔΥΡΙΓΑΣΥ ἱπνθηΐοη, ῸΓ [80 ΔΌΪΠΟΥ ἰδ [8ὲ 88 Π|Κ6]γ ἴο 
δανθ ἰδκθη [π6 δοσοιηΐ οὗἩ {π6 αἰίδοκ τηδάθ Ὀγ ΤΊρ Δ ἢ- ῬΊ]ΘβοΣ 
ὉΡοΩ {16 βουΐμοσπ Κίηράομμ ᾿ΌΙΩ ἃ ΒΟΌΓΟΘ ὙΠ 0} ὙνὩ 16 τγΘ ἃ .Θ 
υἀὐπδοαπαίηξοά, 85 ἐπαΐ οὗ 189 ἱηνϑβίοη οὐ [86 Ῥ]Π]βιποϑ (([86 Εἷ8- 
τοτῖοαὶ ομαγδοίοῦ οὐ πο 18 αἰξθϑίθα ὈΥ 18. χὶν. 28 β44. δηά 
2 Κίηρβ χυῇ!. 8), οΥ οὗ [86 ΕἸΔοπῖ68. 

γν. 22,28. Ζιϊνοάμοϊίοη, 9} ϑυνίαπ ἀοἰδἰθ6. Οὐοταρᾶγθ 2 Κὶπρβ 
χυΐ. 10---16, ν οτα Αἢὰζ 18 βαϊ4 ἰο ἤᾶῦθ οδιβθά ἃ Π6Ὺ [8 (0 
06 πιδάθ ἴῃ {Π6 ρ]6οθ οὗ ἐπ ο]4 Ὀγᾶζϑῃ αἱΐαν οἵ Ὀυγπί-οβδυίηρ, 
δἴνοσ {86 ραίζοσῃ οὗ δῇ δἰίαν, νυ ἰοι μ9 Πα βθθὴ ἴῃ ᾿δμη880118.--- 
Υ. 22. ῳἼὼ» αὐ ἐΐό {ΐπιθ τοΐϑη ἦ6 ιτρα8 ἀϊδέγε886, ἐ.6. ΠΆΘΩ 
Τυϊσαι,- Ῥίζηοδον νσὰβ ὀρρυεβδίηρ ἴω. 16, Κίπο Α4Παξ; Ὑ8Ἐο αἷδ8- 
εἰπρυΐθῃδα Ηἰη861} ἀθονθ ΘυθυΎ οὔμον Κίπρ ὈῪ [μ6 ψ]ο ΚΘ 688 ἢ9 
ἀϊβραγθά. Υ. 238. Ῥγλο λα δηιίἑέοη ἀΐπι; τοῦ ΟΠΪΥ δοοογπηρ᾽ ἴο 
186 ορίπίοῃ οὗ Α1ι82 (80 88 ἴο τηϑϑῃ ὧδ ὑΐ ἐόν λα δηινϊεέοη ἀΐηι), 
θα τὸ ἰδιογίδη Ηΐπη861} ἀθβοσῖβοβ ἔμθπὶ δὲ (Πμ0 τωοδὲ ἀβηρογοὺθ 
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Θϑῃθηγδοβ ἰπδὲ ΑἸ μβαὰ. Ἅ4]} 7εγαεὶ ; 186 Ἰιαάἀριμοιῖβ ἡ σι 16 
Αβϑγτῖδἢ8 ἡγογα οοπιμη βδοηθὰ ΒΥ Οοά ἰο ᾿πβῖοϊ ἀροῦ υἀ8}} ἃτθ 
χοραγάθα ὈΥ {Π|᾿0 Ηἰβίογίασι 88 ρθουν [Π6 εἴἴθοί οἱ [8μ6 ἸΔοἸαίΓΥ 
οὗ Αἢιδζ. 

γυ. 24, 25. Τοοίνιιοίίοπ ΟΥ {1.6 ϑαογεά υδδδοῖδ απὰ βργεαά ο 
ἐδοϊαίγοιιδ ιυονδήρ. Οὐοτηρατθ 2 Κίηρβ χνυὶ, 17, 18, σσβθγθ τ 
τοδά {μαΐ, οῃ δοοοὰης οὗ ἐῃ9 Κίῃρ οἵ Αβεγσγῖα, {πᾶὶ 15 ἴῃ ογάθν ἴο 
ῬΓΟσπτΘ ἷ8 δϑϑἰϑίαποθ, Α᾿αΖ ἴοοκΚ ΑΥΔΥ ἴΠ6 ν᾽ υδῦϊα σοσκ8 οὗἁ 
ατὶ ἔὔοση [86 ἰϑηρίθβ. [πὶ 186 ραϑϑασθ Ὀθίοσθ 8 {π6 τοδῦ οὗ (19 
παγζϑῖϊνα 18 οταϊ θα, δῃἀ [Π 686 οἰγουτηβίβη 68 ΒΕΓΎΘ 88 [ἢ9 ρτουπά- 
νΟΓΚ οὗἩ ἃ ἀδβοσριίοη οἵ [π6 Παϊγϑὰ πμῖοι ΑἸ ΔΖ ἀΙβρ]αγοά ἰο {16 
τθρ]9 οὗ Φεμβονδῖ δηὰ "8 ργϑίδγθηςθ ἴοσ [πο γῖῦθϑβ οὔ [π6 μθβϑίμθη. 
-ΥΥῇ. 24. Αλας οοἰϊεσίοα ἱοφοί]ιον ἐΐι6 υϑ886ῖ8 07 ἐδι6 ἱοπιρί6 ἀπά ὀγοῖξα 
ἐλόηι ἰο ρίδοο8, ᾿6 ραϊμογθὰ ἔμθπὶ τοσοίμον (πὲ [6 πρὶν ἀθδίσου 
186 σγμο]6 οὗ ἐβδηι δὲ ὁῃσθ; ΟῚ ΘΟ ἴῃ [86 ϑοοοηὰ Βοοκ οὗ 

Ἱίηρβ αἷβο, ἤοσα ἐδ 18 ἐν τ [86 ταϑδπίηρ “ ἐο ὄγεαΐ 01, 
848 [86 οοπίοχι βῆονβ. Βαΐ Βθγθ ἴΐ γϑίϑυβ ἴο [Π|6 σβββαὶβ, ψμ] οἢ 
ὙΝΕΙΘ ΔΙΛΘΘαῪ σΟ]]θοἰοα ἑορείμοῦ, μϑιμογθα ἴπ ἃ ἤθᾶρ, ἀπά ἱπετθ- 
ἔογϑ τησδὲ πᾷγφ ἐπ Ἰλογ8 ρθηογαὶ βἰρσηϊβοβίίοῃ : ἐο ὄγϑαΐ ἐπ ρίθοεφ. 
ό ὁδιι (Ὧ6 ἄοονε 9} {δὲ ἄοιιδε οΥ «]ολουαΐ, ; ἴὰ οΥ̓ά6", 85 νγα σϑίιον 
ἤτομι φἤδρ, χχίχ, 8, 7, ἴο ρῃὰδ ἀπ δῃᾶ, ΒΥ ἔσο Ὁ]9 τηθᾶπβ, ἰο 189 
ὙΟΣΒΕΪρ οὐ θμουδὶ ἴῃ [Π6 ἰθιαρ]ο, Ἰμδϑτηυοῖ 88. Αἢ42 λαά ὀνθοϊθα 
αἴΐαγδ8 ἴοαὶ Ἀθαίμθῃ ὙυΒῃΐρ ὑπ ὀυΘΡῚ ΘΟΥΉΘ᾽ ΟΥ̓ συθοίσηι δα 
τπογοΐογα [89 ὑθτηρ]ο υουβρ 88 Βα ρογῆπουβ. 

11. ΟΠΑρ. ΧΧΙΧ.---ΧΧΧΙΙ, 

ἨΕΖΕΚΙΑΗ. 

ΟἸδρ. χχίχ. 1, 2, Οὐσαρασε 2 Κίηρβ χυἹ]. 1---8.---Ὗ. 1. Αϑύαλ; 
ἴῃ 2 Κίηρβ νὸ ἤπά [6 ὑθυὺ Δ γονιαίθα ἔοσαι «4 ϊ, ψ Π ἢ τηοϑὲ 
᾿Κοὶν ἀἰβαγθά ἔομ {Ππ|ὸ οἴ μα Σ, ποῖ τηθγοὶν πὶ ἐπ βρε]]ϊηρ (88 
Τἠθηῖν8 ΒΌΡΡΟΒ685), θαὲ ἴῃ {Π6 ρχοπιποίαιοπ 8Ἶ8ο. 

. Ὗν, 8ὃ---δ6. ιν Ποαίϊέοη απὰ ἀφαϊοαίίον οΥ ἐλ ἑδρηρῖΦ. Οὐταραγθ 
186 βῃμογί δοοουῃξ ἰπ 2 Κίηρβ χυϊ, ὅ 8β6η.---τ νυ. 8---17. 71 ἐλό 
Φινδὲ βἰσίοοη αν ὁ} ἰλ6 ἢγϑὲ πιϑιῦ γθαν, αίον Ἡοζοϊιᾳἢ αϑοοπαρα {6 
{λγοηο, ἐδ ργίοδί απὰ {6 Ζρυΐέθδ μιν θα ἐλι6 ἐδηῃρῖε.----.. ἃ, ΤῈ ἰδ 
ευϊάοπί ἤτοπι νυ. 17 σοπιραγϑᾶ νὴ οἤδρ. χχχ. 2, 8, (μαὶ γ ἐΐδ 
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)έενϑὲ πιοπεδ, νγ8 ἅτ ἴο ἀπάογβίδῃα {Π6 τποη τ ργοβοῦι θεὰ ἴῃ [86 1αᾶνν 
ἴον [μ8 οβδιίηρ οὗἨ 1π6 ρϑβοῖιϑὶ βδογίῆςε : ἰξ τησβὲ ᾿πϑγθίοσθ Βᾶνθ 

Ὀθθη Νίβαπ, [π6 ἔγβῃ τηομτ οὗἨ [ἢ ββογθά γϑαᾶσῦ. [{ 18 ποὶ βα!ά 
{μα {18 ἔγεῦ πηοπίῃ νγὰδ (Π6 τόθ ἴῃ ψ ΐοἢ ΗθΖο κα θοσδη ἰθ 
γοῖρτι, 811 παΐ 18. βίαια ἰβ ἐπαὲ ἴῃ {Π6 ἔχβε γϑὰγ οὔ Ἡϑζϑὶκϊ}ῃ᾽ 5 
τοῖρῃ, [89 Θοϊητηθησθπιθηξ οἵ ψ οἷν γθαγ τασδὲ θ6 γθοοηθά ἤΌτὶ 
{ἰιὸ ἔγβὶ οὗ Τίβγὶ, ἀθὰ οὐ ἐμ ἔγϑί ἀδν οὗὨ (86 βαογοά γϑαῦ, {Π8 
[ΘΠ 016 νγὰ8 ορθῃϑᾷ. {76 ορεπϑά ἐλὲ φαΐθδ; 888 οἴᾶρ. ΧΧΥΪ]. 24. 
Απά ἦδ 8ἰγρεησίλοποά ἰΐθηι; δοοογαϊησ ἴο 2 Κίηρβ χυ][, 16, 
Ηοχζοκίαῃ μαὰ ρχον! δά ἰὼν [6 θαυ γπρ οὐἨ {Π|6 ἄοογβ, διά ἴὸ 
1818 86 Ἰπάἀοβ 9 ΘΧργοββίοη, κλο δέγοπρίλοηθα ἐδιθηι," ν.1}} το ῦθυ, ἃ8 
1818. οχργοβδβίοῃυ. δου] θ6 δρᾶ Ὑ] ἢ} Γθίθγομοθ ἰὸ ἃ ποὺ θυ ]άϊηρ, 

ΟΣ [86 τεϑίογδ!οη οὗ δ οἷα οπα.---Κ, 4. 77. ϑαδίονηι ρθη ϑρασθθ ὦ 
Ῥοίοσθ ὑπ6 ὑθιηρὶθ νψγὰ8 {Π6 ἵππον οουγί ; 866 Εὐζιὰ χ. 9.---. ὅ. 
᾿ϑαμπού ἢ ψοιινδοῖυθα (ν. 15, ομᾶρ. Χχχ. 1) ; ἐπαὐ γ8 ΤΥ βθῖ δδοὺϊ 
486 ψγουκ οὐἨ βαπου γίηρ' [Π9 ἰθίηρ]6 ἴῃ ἃ βίαίθ οἵ Ἰθνιῖοα! ρα τυ. 
--νγνν. 6, 7. Οἱω" ζαίλονδ ; [0.18 πἰαϑὲ τηθδῃ Αἶαζ δηὰ [8 σοπίθπι- 

Ρογασίεβ, βίποβ ἐϊ) οἰ!ᾶγρο οἱ ΘΠ 8 ἀροβίδβυ ἔσομαι “ θμονϑῇ,, οου- 
αϊπθα ἴπ ἐπ080 ὙΘΥΥ͂ βΘΠ6Γ8] πογάβ, σου] ΟΠΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο {Π0 
ϑοπογαίίου ἱπηπηθάϊδίθὶ Υ ργθοθάϊηρ Η  Ζθ δ}. «Ἄ4πά ἐλοῳ ἐωγηθα 
ἐλ δαοῖξ ; ποῦ ἸΠΘΡΆ ΠΥ 80 ὈΥ͂ Ἰοοκίηρ; τονναγάβ {Π6 γἰβίηρ βαῃ, 1Κ 
τμ6 ἐποπίγ-νθϑ ἴῃ ΕΖοῖκ, υἱῖϊ, 16, ἀμ τυχπίηρ {Π|οἷν θ6 6 Κ8 ἀροπ 
186. ἐοτρὶ6 δῃά σά, ψο νγὰδ δητμσοπθά ἀροὸπ (6 ατῖς, θαΐ ἴῃ 
ἘΠ|8 5Θη88 : {ΠΕῪ ἀαβρίβθα [89 ἀνγο! πη ρ-Ὀ]ο6 οὗἉ Φ΄6μονδ}..----Υ. 7. 
Τῆς ἄοονϑ8 ὁ" ἐδ ρογοῖ ἀγα [6 ἀ00γ8 οὔ 16 μουδο οὔ ϑμουδὶ (ΟΠ ρ. 
χχνῆ!. 94), ψ Ποιὰ 1δα ΠἴΌπι [ῃ 6. ρθη βρᾶδθ ἴῃ ἴϊι ροσχοῖ ἴο [π6 
Ιαῦρθὺ βρᾶοθ ἴῃ [86 ἐδιηρῖθ, Υμθῃ ὑβοῪ ψογθ βμαΐῖ, [Π6 ζωαπιρ8 ἴῃ 
186 ΙΑΓρῸν τοοπὶ οου]ὰ ποὺ ὃ9 Ἰ᾿Ιρῃίοά, ἀπά {86 ἐπσθη8θ δου ποὶ 
86 θυγποὰ ἀροη ἐπ ρσο]άθῃ αἰίαγ. ΤῊθ ψογάβ, "ἐλθ διιγτιξ ϑαογ 68 
αἶδο λαυο πού δέθη οἹγον σα," αὐτὸ ρυοθ Ὀ]Υ Ὀαβθα ἀροὶ {116 δοοοπηὺ 
ἴῃ 2 Κίηββ χνὶ. 14.---ν-. 8. Οἱ {πὸ βγϑὺ οἴδαβα οἵ [π9 γϑῦβθ, 566 
οδδρ. χχίν, 18, χχχὶ!. 2ὅ. 448 γψὸ 86ὲ υἱέ ψοιω" οἵσπ ἐγ68 ; (18 
ΤΟΙ 5 ἴο {Π6 οδ] δι εἶ88, γῃ]ο ἢ Ὀ6 [8] {6 ρθορὶθ ἀμ άον ΑΒΖ : Υ]Ζ.» 
186 γγαῦβ νὴ ἐμ 6 ΒΘ γυίδηβ, ΕἸΡΕγαἰ ποῖξθβ, ῬΒ]Ἰβεϊπ68, ἀπά Ἐ Δουηἶε68, 
ἀπὰ {Π6 ὀρργαββϑίοῃ οῃ {πὸ ρϑιῦ οἵ [Π6 Αβϑυσίδῃβ; οἷ, οἴδρ. Χχχχ. 
7: Νββ. 11. 17..---Υ͂, 9. οὗ, ομαρ. χχνῖ, θ, 8.--, 10. Δοῳ 1 λαυό 
ἐδ ἴπ πῖν πιϊπᾶ; 8686 1 ΟἾγ. χχὶ, 1. ὙὍΤ]6 οοποϊυάίπρ οἰδιδθ 
Οσουγβ ἀραΐη ἴῃ οἰδρ. ΧΧΧ. 8.---Ὗ΄. 11... δοπϑ ; [πο Κίηρ᾽ ἀρρ]168 
1818 ἕοστῃ ἴο ἐπ ῥγθδίβ ἃπὰ 1ωθυ 98 ἴῃ 8. ΠΟΑΡΙΥ δρρθα]. Τὴ 



4. ΟΒΑΡΤΝΕ ΧΧΙΧ. 12--19. 

ΝΙΊρΡμαὶ ὙἰΉΣ ΟΕ οοσαγθ μετ, 800 Πεαΐ. χ. 8.--ν. 12, 18. 
Ἶνο [μον]ϊο8 ἀγθ παιηϑά Ὀρίοπρίηρ ἴο ϑδοῇ οἵ {π9 {ῃσθθ στοαὶ 
1,ον ἶσα] ἔδυ ]1θ99 ἀοσϑβοη, Κομδίῃ, δηὰ Μογατῖ ; ὕνο ἔγοιιχ (88 

δι! γ οὗ ΕἸ] Ζαρ λα π, ψ}}10 18 τηϑη!οηθα ἴῃ Εἶχ. νὶ. 18, ἀπάοσ {Π6 
Ὠϑιη8 οὗ ΕἸΖΑρῃδῃ ((86 80} οὗ ΤΖΖίβὶ!, ἐμ βοῃ οἵ Κοῇδίῃ), δμὰ 
ἴῃ 116 εἴπη οὗ Μοβϑβ ννδ8 ἴῃ ργίποβ οὐ [6 ἴδ οὗ Κομιδῇ, ΝΌπι. 
1. 80; [86 ἔνγο ϑδοὶ ἔγοπι {116 ἀθβοθηάδηί8 οὗ Αβαρὶι (([86 ἔδπν 
οἵ (ϑγββοι), οὗ Ηθιηδῃ (186 ἴαπιῖ]ν οὗ Κομδι}), ἀπά οἴ οιυΐμαῃ 
(89 ἴλην οὗ Μοιδιῖ, οἷ. 1 ΟἿγ. νἱ. 29---82) ; ἴῃ 4}} ἰσασίθοῃ. Οὗἁ 
616 πδηγ68 σίνθη ἰἰθγθ, Μδομδί!, Εἰάθῃ Ὀθὴ “3086 }} δπά “ϑομαοὶ 
οΥ 60 6] (οἰ!αρ. χχσὶ. 18---1 5) ὁδσοὺγῦ ἀραῖη. ὅϑοπιθ οὔ {116 παπιθβ, 
6.9. ἸζΊδιι θὰ ΑΒάϊ,  οδοῖ θθῃ Ζιτηπια, παν δἰγθαάν Ὀθθη ρίνθῃ 
ἴῃ {Π6 ψϑηθδιορίοαὶ Ἰδὲ ἰῃ 1 ΟἿ τ, νὶ.) ἀπά ἀρρθᾶῦ ἴο ανθ βθθπ [88 
πϑΠΊ68 οἵ 1,6 ν] 64] τα} 1168, ὈῪ ὑ1ο [06 μοδα οὗὨ [πΠ6 ΔΤ Υ 
ΤΔΔΥ ΔΙΝΥΑΥΒ ἢάνθ ὕθθῃ Κπονη.---. 15ὅ. ΤᾺ6 ἰοαγίθθῃ Ομ ἰθίβ 
φαίλονοά ἐλεὶν δνοίδγοπ, αἰ μοβθ θὰ (Π6Υ βίοοά. Αἱ ἐδδ6 σοηυ- 
πιαπὰ ὁ} Οοἀ (εἶιαρ. χχχ. 12, οἷ, 1 ΟἸιν. χχνυ. ὅ); ἰῃ ἔμ τωᾶῃποῦ 
ΡΓΘδου θα ὈΥ τπ ]ανν.---Ὗ. 16. ΤΉΘΥ πϑηΐ τοὐϑεΐπι ὑμιίο (ἢ 6 ἤσοιιδ6 
οΓ “λουαῖ, οὐ ἱπῖο [86 ΓΤ ΟΊ; ὧδ. ἘΒ6Υ πγθηξ ἱπέο ἔμ6. ΒΟΙΪΥ͂ 
ῬΪδοθ, ἃῃα ροββὶ ]Υ ἰηΐο ἐμθ Βο]ῖθϑὶ οὗ 8]} ; οοϊωραγθ ΕἾΖοΚ χὶὶ. ὃ, 
ΜΈΘΙΘ ΣΤ ΟοοΌΓΒ ὙΠ ἐΠ6 τηθαπίηρ ἐκ Βΐπ, ἱπίο Ἐμ6 ΒΟ οϑὲ 
οὗ 411. ὙῊῈΘ ργίϑθβίβ αἴοπθ σγϑγβ ροστα θὰ ὈῪ (16 ἰδὺν ἴ0 ρὸ ἰπίο 
6 δοῦπδ] ἰθπρ]θ. [1ῃ ἐπ|8 οᾶ8θ, Ὑγβαΐθυον [ΠΘῪ Τοαμα ἴΠογθ, {Παὶ 
νγ88 ὉΠΟΙΘΔἢ ("6 πλαδί ἀββιπι6, πο μδίαπαϊησ [Π0 δοσουπί ἴῃ 
οἰδρ. χχνῆ!, 24, τ8αὲ 16 ἰβίοτίδῃ νγαὰ8 ΦῃΪηΚίηρσ Ποῦθ οὗ ἐμ 
Ρο]] μοι οἵ [Π|8 ἵππὸὺ ραγὶ οὔ {Π6 ἐθιηρ]θ ὈῪ ἔπι 14] τυ οὗ ΑΒαζ, 
οὗ, ν. 18), ἴογ Ὀγουρης ἱπίο ἐπ6 ουΐοῦ οουγῖ, τ ΠογΘ [86 1, νἼῦδβ 
ἴοοῖς ἴὰ ἔοι {μϑτὰ [0 ΟΔΥΡῪ ἰδ Ὀαγοηά (86 Ὀουπάατγν οὗ {86 
βϑ οἴ γ. ζΖπΐο ἰδ6 ὅγοοῖ Κιάγοη, οἴναρ. χχσ. 14; 2 Κῖπρβ 
ΧΧΗΣ, 12.---Ὗ", 17. Οπ τμὸ ἢτγβε ἀδὺ {ΠΕῸῪ σομαπιθηορα σὴ 189 
βδτπιοβοδίίοι οὐ ρατγίβοαδίίοι οὗ [Π6 οουγίβ, {Π||8. νγὰ8 βμἰβῃθὰ οα 
16 εἰρμῦ ἀαγ, ἀπα Ἐμοὶ ἐΠΘΥ οᾶπιθ ἐο ἐδ ροτοὶ ο «Ζολουαῖ, {.6. 
ΠΟΥ ὍΟΓΘ 808 ἴ0 δηΐοσ ἀροη δ ποσκ οὗ ρυτγίπρ [μ6 δοίαδὶ 
θυ] άϊησ, νυ ἴοι σϑαυϊγοά εἰρης ἀΔγ8.---Ὗ. 18--- 80. Οὐπδεοναίίον 
ΟΓ ἐ6 ἐοπιρία ὃψ ἰδ6 οἠγονίπσ 077 δινηιξ ϑαονύοθ8, οἴ. ἙΖτα νἱ. 17, 
νὴ], 8ὅ.---Ἶ, 18. ῬἩρ λίπ; ἰηῖο ἐδ Κρ’ ραίαοθα Ηθγθ ΟἹ] οπδ 
8.016 οὗ βονν ὈΓΘϑὰ 18 πχθηΐξοπϑα, οὗ, 1 ΟἾγ, χχυΐ!. 16.---Γ. 19. 
Ἡγλιολ Αλας βαά σαδὲ αὐσαν (860 1 ΟἾγ. χχν!. 9) ἀωγίησ λὲς 

γεΐσηι ; ὈΥ̓͂ Ρεσυθγθηρ {μοῖὴ ἔζοπι {πο ῖν δαοσοὰ τ (10 6 ΟΧΡΓοδΪῪ 



ΟΒΗΑΡΤΡᾺ ΧΧΙΧ. 20---27. 42ὅ 

βἰδίοϑά ἴῃ 2 Κίηρβ χυὶ. 14, ἐμαὶ ἢ6 τϑιπουθα [μ6 Ὀσαζθῃ αἰΐαῦ ουΐ 
οἵ 18 ρ]αοϑ). Ηθῃοο ἴπ ομδρ. χαν δ]. 34, [μ6 ιἱβιοτίδῃ πιαβὲ πᾶν 
τοίεστϑα ἴὸ οἵμοὺ δὐίῖοϊθβ. Ηθγα [θ 18 βρθακίηρ βίπιρὶγ οὗὨ ἐμοβθ 
ὙΠΟ Ηδα Ά]Π16ῃ ἰπΐο ἀἴβα8ϑ6. ΤῊ αἰέα» οΥ «ζ]εδουαῖ, ἰΒ ἔπ αἰτατ οὗ 
θανη οβουίηρ, οὗ, ν. 21.--τἰςν. 20, 21. ΕἰΑυῖν ἐπ6 ποχὺ ἄδγ Ἡβζθκῖδα 
Ὑγϑηΐ ἴο (86 ἐθγαρ]θ ῖτα 086 ῥσῖποθϑ Οὔ οἰτγ (18 τυ ῖβῃ ὕο ργοοθϑά 
μὴ ἐμ6 Ἔχρίαιοη ἱπιτηθάϊδίοὶν αἴρον [86 ρυτγιβοδίίοη ρῥχονθηίθα 
Δι ἔγοιη Δββϑθι}Ὀ]ηρ [Π 8 ταργαβθη αι γϑβ Οὔ ἢ 6 τ Β0]6 σοτατηη γ). 
ΤῊ Βα] οΟἶΚ5, ταπη8, ἃπα Ἰδηι 8 ὑγατθ ἴο Ό9 βου βοθα δ8 δαχπί-οβον- 
ἵηρβ, [μ6 γοαῖϑ 88 β'5-οθυϊηρβ; τοροίθοῦ {ΠΟΥ ἔουτηθα [Π6 ΒΔΓ ΗΕ 68 

οὔ ρασιβοαίίοῃ ἀπά σοπβεογαιίοη.---Ὗ,, 28. ΤῊ ἱπιροβίοη οὔ μβδπά8, 
Ὑ Ιοἢ. τοοἹς Ρ]809 ἴῃ [116 6889 οὔ Ῥαχηί- οἸδτίηρβ ἀπ {μη Κ-Οἴθυϊηρβ 
80 (1μον. 1. 4,111, 2), 18 Ποσα ραγιου] αν ποίϊοδα ἴῃ οοπηθοίίοι στὰ 
186 βἰῃ-οἴουίηρβ, ργόθ Ὁ] θβοδῦβθ οοη θββίοῃ οὗ βίῃ δοοοιηραηϊοα 
[86 πηροβίθίοῃ οὗ [π6 Πδηἀ5 (οἴ. 1ω6γ. χνΐ. 21), πίοι ραν ἴο {18 
5 0 0}108] δοίΐομ ῥΘΟΌ Αι ἱπιρογίδμοθ ἴῃ ὑμ6 οα86 οὐὗὨ ἐπ βἰῃ- 
οἥουίηρϑ.---Ὑ. 24. ΣΦ ΔΓΤῊ» ποῦ ἡ») 88 π᾿ γ. 22, ον {π6 δἱοοά 
οὔ [δ βἰπ- οξεσίπρϑ [ΠΘῪ Ὀσουρῃς 48 δὴ δἰοπθιηθηΐ ἰο {86 αἰίασ, (ἢ 9 
ῬΓΙοβίβ βρυϊηκ]τησ {Π8 ΒοΥΠΒ οὗ [π6 Α]ἴαν ψΣ ἃ ροχίϊοη οὗ [π6 Ὀ]οοά 
δηα ἐΠ6 πη Ῥουχσΐηρ {Π6 ταϑὶ οὗ [86 Ὀ]οοά οῃ {π6 ἢοον οἵ [86 αἱτὰῦ 
(ον. ᾿ν. 80---84). 20» αἷϊ ]ϑγαοῖ, ἱ.6., ἔον 811 186 18γ46}1168 ἴπ {116 
βου ΒΘ γα πὰ πογίμοσι Κίηράοῃῃ, ἐδ δίπο λαα σοηηαπαρα ἐδ διινπί- 
οὔεγίησ, 6.) ἴον ἨΘΖοκίδῃ γσοραγάβά {Π| ἔθ ρ]6 δ8 [ῃ9 βαῃμοίθαγυ οὗ 
811 (μ6 1Βγ86} 168, ἀπά αὐ ἃ Ἰαίον ρϑυϊοά ᾿μν θά ἐμ 6 πουίμθγη ὑγ1068 
Αἶδο (0 ὕακο ρατγὶ ἴῃ {π6 ράββουθι, οἴδρ. χχχ. 1.---Υ. 26. Οορ. 
1 ΟἸιν. χυ. 16.. 776 ἀῖνρ᾽8 866»; οἵ, 1 ΟἸιγ. χχί. 9.--- Α σοογάϊησ 
ἐο ἰδ6 σοπιπιαπάπιθπς ὁ} Ζαυϊά, ὅσ. (ἀπὰ αὐ ἴπ6 βδῆμθ {{η|6 ἴπ 
οδεάΐοποθ ἴο ἃ θοταπδηά οὗ (ο4) γο» ἐδ 6 σοπιπιαπά τρα8 ἐξγοιιρῆ, 
Ψελουαῖ, (οΟΥ 48 ἴῦ 18 αὔἴογνγαγάβ δἀἀθά ὈΥ ὙΔΥ οὗὨ Ὄσχρὶδηδίϊοῃ), 
ἰλτουισῆ, ᾿ΐδ ργορλοῖδ; ἴῃ ἀοοβ ποὺ Ό]Πονν ἔγοτα {}}18 [μαὲ Τανία 15 
ΤΕργθϑθη θα ἃ8 016 οὗ {Π8 ργορξιοίβ, [Ὁ 88 ἃ πιαη οΓ (ὐοά (2 ΟἾτ. 
Ὑἱ11, 14) 6 νγὰβ 800]6 [0 ἰβδλ9 1] απο οη8 οα Ὀ6 81} οὗ Οοά.---. 
20. γριε, ἐλ ὑπδένιπιοηία οΥ αυϊά ; 866 1 ΟἿ. χχΙῖ,, ὅ.---,, 21. 
ει ἐἴπιο υὐἱιδη ἐἶι6 διινγιὲ-οὔεγίπρ δόσαπ (Νατα. χνὶϊ. 11), ἐδ ϑοησ 
οὔ δοπουαῖ, (1 ΟἸ τ. χνὶ. 42, χχν. 7) απᾶ ἐἶι6 ἐγιωηροίδ αἶδο δέσαπ, απᾶ 
ἐδαὲ αοοογάϊηρ ἐο ἰὴ 6 ἰρα 97} (οΥ ἱοσοίέζι6ν' εοἱ(δι) ἐἶ,.6 ἐπιδύνιμγιδηῖδ οὔ 
Ῥαυΐά. Ἰπὰ τ89 ϑορέμασίπὲ [86 γάαῦ 18 ποῖ Θχργθββθά Βείογθ δῳ 
ὙΠ; ἴῃ 80 Κμίραίο ἀπμὰ ϑυγίαο ὑμ8 ρῬαββαρθ ἴ8 γὑϑμάθγθά ὙοΣῪ 
ἔτοογ. Το ἰοχὲ ὡσὼ 69 1685 ΟὈΒΌΙΤΘ ἱ  οἰἴμος ἐπ Καυ οὐ ἴον» 
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ὙΠ γγὰΒ οἵη 64, δὰ τὸ ἢανθ πὸ σίρῃς ἴο πηᾶῖζο ΠΥ δἰνογαίίοη, 
-Ν. 28. Το νσοστὰ δοηρ '8 ὑδοά ἤθα ἔῸΣ 41} 8:6 βίπρ ΓΒ; 868 
Εἰμεὶφ οἱ ἘΖοϊκ. χχχὶϊ, 82. 716 ἐγιιπιροίεγδ; 806 1 Οἷν. χν. 
24.---Ὁγ", 29. τῦυτρ, πογὸ υϑοὰ νι ποιῦὲ ἔῃ6 ἀοουδαῖῖνα οὔ {86 
οδἠοσξ, τον ΠΥ ὈΘ0 οπι θὰ, 48 ἴδ 15 ονϊάθπὶ ἔοι ν. 27 (δαὶ 
ἴδ ἰδ ἴο θαγ πο εσίηρβ {πὶ [89 ραδβαρα γϑίοχβ.----. 80. ΤΑδ δον; 
118. 6116 18 Θρρ θὰ ἠοὸ Αβϑαρῖι μϑγβ, ἰο Ηδιηδη ἴπ 1 ΟἾγ. χχν. ὅ, 
ἃπὰ ἰο Φεάἀαίμυπ ἱπ 2 ΟἾγ. χχχν. 18.---Κν. 851---86. 1π [μ6 ΠΟΝ]Υ 
σοηϑθογαῖθα ἐθιηρ]6 παμηθτουβ λαπ-ο ογῖπσ8, ρῥναΐδο-οϑονίησδ, απὰ 
7»ο6-ιοὶ! δωνη -οὔονίπσε ἰδοῦ ρνοδοηίθα αὐ (ἦι6 τεφιιοδὲ οΥ ἐλ Εἴπφ. 
Υ. 81. Το κίηρ δἀάγοββεβ [89 ρυίϑβίϑ, γῆ Ὑτοσθ ΠΟΌ]Υ ΘΟΠ80- 
ογαῖθα ὈΥ {πῸ βδοσιῆσθ οὗ {86 Ῥαγηι-οἴδουίηρβ ἀπά β' π-Οἤδυίησθ, 
Δ ὙΠῸ τ ΓΘ ἐμογϑίογο βἐξο ἴὸ γϑβιτηθ {Π6 ἀυ1168 οὗ ἐποῖς οβῆοθ 
ἴπ οοππροίίου Ὑ1} ἐπ6 οβδυίηρ οὗ ββουΐῆοθ (οἴ, Εἰχ. χχυῖ, 4], 
χχῖὶχ. 1 844ᾳ.). Τ|ιῸ ἐλοάοξ, νγϑῦθ αἰ8ο {8 Κ- βου ρβ, θυΐ οὗ ἃ 
Ῥϑου δι ἀδβουρίϊοη ; οἡ [Π6 οσσαδβίοη οὔ {}Ἰεῖρ ργοϑεπίδοοι βοηρ 
οὗ ργαῖβθ ὑγθῦθ Βαπρ, ΡΙΌΡΔΌΪΥ ἀοοογάϊηρ [0 δοιθ ἢχϑά ρ]δῃ (εῇ, 
Νο ιϑθιη. χίϊ. 81---40 ; 1ωθγυ. νἱῖ. 11---1δ, χχῆ. 29 8ε4.).. 7.8 68- 
δοηιδῖν ; ποῦ Δββϑιη δ] ρυοβίβ, θαΐ οἰ 6 ΗΕγ (ἢ}6 ῬυΊΏ 688 (ν. 20), ἀπά 
186 γϑϑὲ οὐ ἔμοβ86 γγμο ἰοοΚ ραᾶτὲ πὶ {μ6 τηϑοϊίηρ.--- , 84. Οὐταρατθ 
σδδρ. χχχ. 8, 15,24. ΤΊ γϑιθουαὶ οὔ 116 βκίῃ οὔ ἐμ θαγηι-οβοτίηρ 
να8 [0 θ6 {π6 ποῦῖ, δοοογάϊηρ ἰο 1ωογ. 1. ὁ, οὗ Βἴτη πο οὔδχθά 
Ἐδ8ι6 Βδουῖῆοθ; δαὺ Π6ΙῸ ἔπθ Ὀγ1θ818 ΒΓΘ τϑίθυσθα ἴο 88 αυΐηνσ {}18 
νΟΥΚ ἴο ἀο, ἀπά {πο Υ 6 ΓΘ δδϑβίθα οῃ [Π8 ργϑϑθηΐ οοοαβίοῃ ὈῪ [88 
Τωον 68, ΒΙΠᾺΡΙΥ Ὀθοδπδθ ἃ 8 Ποθηδ παταθοι οὗ [μθῖ μ8α ποί γεῖ 
βδηου θα {πϑιηβοῖνοθ, 711 ἐδι6 τσογῖ ιτσαΒ δηᾶρα ; (Βαϊ ἰδ 11}} 1Π6 

ΔὨΪΠΛΆ]9 τ γ6 ἤαγααά δηά {Π6 ρῥγὶθδίϑ μὰ βδῃοῦ θα {ΠΘΙΏΒΟΙΥΘΒ : οἵ, 

σΒδρ. χχχν. 11. ΖῸν ἐλ Ζιουϊί68 λαὰ δόδι πίον λοποιιραδῖα τοι, 
γοξονοποα ἰο ἐπεὶν οἵοη βαποίιΠοαϊίοη ἐβαη ἐὖλ6 ργίδβίβ, ἸΠΘΥ μιδὰ 
ΒΏΟΥΠ συθδίου ΔΙ ΔουὙ ΤΏ {ἢ 6 Ὀγίοβίδ, ὙΠῸ ΤΠΔῪ ῬΘΥΒΔΡΒ ΠᾶΥθ 
μιδά ἃ στθδίδυ βῃδγθ ἴῃ [6 ἱπίτοάαοίίοη οὗ {Π9 ᾿Δο]αἰτουβ ργοῦοθϑ 
ΟἔΑΠΙαΖ, απ τηδΎ, ΤΠ ΘΥΘΌΓΘ, πᾶνθ Ὁ6Θ1) τλογο σοὶ αοϑηῦ ἴο ΘΟΠΡΪΥ͂ 
νὴ τ[Π6 τῖ8}ι68 οὗ ΗοΖοκίδῃ.---Ὗ, 85. Αποῖϊιον {πὲηρ τ οι ῥγο- 
νϑπίρα {Π6 ῥυθβϑὶβ ἔγοτη ΠπΙβμϊπρ [86 Ββαγίπρ ΟΥ̓ ΓΠΘΠιβ Ιν 68 νγδδ 
{παᾶῦῷ [Π6 δοίπαὶ] βουνίοθ οὐ {89 δἰίασ τηδάθ ἴθοο σγθαὶ ἃ ἀθσηδηά 
Ὅροπ {ποῖν ἐπι, ἔον ἐλθγδ τοϑρδ διιντιί-οἠεγίπσϑ ὑπ αδιιπάσποσ εοἰὴ 
ἐ}ι6 {αὶ οὕ ει ἐπαπ -οὔενίπσα (ον ταῖρμς 06 γοραγαθά ἃ8 ἃ ρατὶ 
οὗὨ 186 Βυγη-οἤθυίηρθ, βροίηρ ἐμαὶ ἰὲ μδὰ ἴὸ 6 δαγηθά ὈΥῪ {πὸ 
Ῥυΐδθϑίβ ροη {π6 Ὀυγη -οἰξουίηρβ, [26ν. 11]. δ) νἱ.- ὅ), απα ιοἰζᾷ λέ 

8 
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ἀνιηϊεογονίησο, ιυλι οἱ, δοίοπφοά ἰο ἐλὸ διρπιί-οὔογίησε ΟΝ τα. χν. 
1---ξ.16). Ο ἐπ 1α8ὲ οἴδιιβθ οὐ μι νεσῖβα 800 σἴϑρῃ. υἱ]!. 16, χχχν. 
10. δὲν ἰδ ϑορυΐοο οΓ ἐδ λοιι8 ὁ" σϑδουαΐὶ νγθ ταυϑὲ ἀπαογβίδηα 
τῃ6 δοὲ οὐ ρυγιβοδίίου. δια Ἴσοηϑθογδίίοη.---Ὗ. 86. ΤῊΘ δγίϊοὶς 
Ὀρέογθ ΤΩ 1868 {μ6 ῥΙαδοθ οὗ {Π|6 γοϊδέϊνο, 866 1 ΟἿγ. χχνυὶΐ. 28 : 

ἐλαὲ αοἀ λαά ρνερανϑά ἰδ6 ρμοορίθ, ἔον ἐδ ἰλίπρ ισα8 ἄοπθ δυά- 
ἀδνιῖν, δια γοῦ [π6 Ῥθορ]θ ἴοὸκ βαοὶι ἱπύθγαϑι ἴῃ 1} ΟἿ ομᾶρ. 
χχχ. 12. ᾿ 

ΟἸιαρ. χχχ. Οδἰοὀναζίοπι ὁ ἔδια ραδ8ον6».---Ὑ 1---12, ΤῊ Κη 
ἀμν 68 811 ἐΠ|6 1βγαθ]θ8 ἠο [ἈΚ6 ραγὶ ἰῃ [Π6 ἔδϑιϊνα!ι.---. 1. ΤΌ 
αἰϊΐ ]ϑναοὶ, απὰ (85 ἴπ6 πῦον 8448 0 ργθνθηΐ τηϊϑυ πῃ θυβίβπαϊηρ, 
οὗ, οῃδρ. χχν. 7) αἶϑο ἐο Ἐρλναΐηι ἀπά Μαπαβεοῆι, ἴμ ἔντο Ἰϑδάϊησ 
ἐὐῖθ68 οὗ {86 ποσίμοσῃ Κίπράοχῃβ, μοι ἀγθ ταθη!οηθα ὈΥ ΠδηιΘ 

ποΐ 88 5ϊη 16 {γδ68, θαΐ ἴο ἀδποὶβ [Π6 θπογθ θΟαῪ οὔ ἐδθ πῃ 8]- 
ταη8 οὗ [π6 πογίποσῃ Κίηραοπι (οἴ, ν, 10), λ6 τυγοίο ἰφέέθν8.----Ὑ. ὃ. 
1. ἐδ 8οοοηά πιομίδ ; 88 ἰὶ νγ88 ἴᾶνν [α] ἴον ἱπά ν 1815 ἴο σο]θογαΐθ 

{Π6 8Βο- 164 τοῖο ράββϑουοῦ οὐ {86 14{}} οὗ {π6 ββοοῃά τῃομίῃ, 1 
186. σγϑῦθ ργθνθηΐθα βοτὰ Κοορίηρ 1 ἐπ [Π6 ἢγβὲ τηοητἢ (Ναιη. 
ἰχ. θ---18), [π6 οοἰονγαϊίοη οὔ (86 ρϑββονυθὺ οἡ {18 Ὁσοδβίοῃ τῆα8 
Ῥοβέροπϑα 11}} ἐπ6 14{Π| οὗ [π6 βϑοοπᾶ τποηῦῃ (ν. 18) δῇοσ [ἢ 6 
κίηρ; {Π|| ρυΐῃηοθβ, δὰ ὑπ ὙΠΟ] 6 ΔΒΒθ Ὁ] δὰ Π6]4 ἃ Ἰοῖπί οοη- 
βυ ]αιίοη, ἴον (νυ. 8) αὐ ἐδπαὲ ἐΐπιθ (0818 ᾿πάθβπιῖθ οχργθβϑίοη γείεγβ 
το {π6 ροσγοά τηϑηοπβά ἴῃ οἢδρ. Χχχίχ. ὃ, 8ο {πᾶὺ γγ8 πλΔῪ 80 0811- 
ταῖϑ “(ἴῃ 186 ἔγϑε τποπῖ μ᾽) ΤΠ6Ὺ σου] ποῖ Κθθρ ἴδ, (1) θθοᾶῦβθ 
16 ῥυίθϑδίβ δά ποῖ βδποιθθα {πθιηβοῖγθβ ἴῃ βυβηοϊθης Πα Γ8 
(στοῦ 18 οοπηροβοά οὗ 5, ΣΤ δπὰ νη, ἐο ἐλαὲ τολίοὐ, τσαϑ ὁποιισῆ, 
5661 ΟἾγ. συ. 18), (2) θϑοδιβ ὑῃ6 ρϑορὶθ δά ποῖ δββϑι} ]θα, 
ΤΙ8 Β6θη8 [0 ἱπιρ}γ τΠ δῦ, ΑΙ μοι ρὶι [Π6 ραν βοαίίοη οὗ {Π6 ἔθιαὰρ]θ 
ν,88 ηοῦ οομαρ οί α 1] {86 5 χίθϑηί ἀΔΥ οὗ {π6 ἤσβὺ τλοη τ (οΠ8ρ. 
χχῖχ. 17), [16 ράββουθὺ ψουα αν θη καρῦ ἴῃ [Π6 ἢγϑί τποπίῃ, 
1βου ἢ Ῥοββί]Υ ποῖ οἢ 86. ΙορᾺ] ἐοαγίθθμ! ἀδγ, 1 ᾿ξ μδά ποῖ 
ὈΘΘΠ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 ῬΟΒΙρομΘ ἴδ [ὉΥ [16 Τϑϑβοβ8 σίγθῃ Πογο.--- δ. 
ὉΣΊ ὙΤΌΝν ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ τϑπάθγθὰ ἰπ ἐπ9 μίσαίε δἰ ἀφονουθγιμηῖ, 
866 Νθῆι. χ. 88. Ζ7Ὸ ἴδδϑιι6 α ργοοϊαπιαίίοη, οἴ, ομαρ. χχχνυὶ. 22. 
Τὸν ἐλον ἀπά ποὲ ξορὲ ἐξ ὧι α δοάν, α8 ἐξ ἴδ τορίξέοη ; [688 νογάβ 
ΑΥ̓͂Θ ΒΟΙΏΘΕΪΠι168 Βα ρροΒοα ἴο τηθϑῃ : [ΠΟῪ Βδᾶ ποΐ Κορὺ ἰ γ)0᾽ α ἰοπσ 
ἐΐπια δοοοτάϊηρ ἴο 116 ργχϑοθρίβ οὗ {μ9 ἴὰνν ([μ8 δχρίαἰηπθὰ ὉῪ 
ΘΑΥΪΥ «᾽ν 8} οχροβίίοσβ, δηἃ ϑιιοηρ ἴΠ086 οΟΥἉἁ τηοάθγῃ {{πη68 ΕΥ͂ 
 ε Ἰφεί(4). Βαξ ἴξ τῆᾶν 86 οἠθοῦθα ἴο -{πἴῖ8 Ἔχρ᾽ δπδεϊοπ ἐπαὶ 
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Ὁ ἴδ ποὶ ἀϑοὰ Ὀγ 861} το ἀθποῖθ ἃ πυσιθδῦ οἵ ἀδγβ οὐ οἵ γβᾶγϑβ. 
Ιῃ οὔν νἷονν ἰὲ τδῖθβ ἴο {π6 ογονγὰ οὗ ρδγιοι ραίοσβ : 41} 1βγϑοὶ 
νγ88 βαπιηοποά, ἴῸΣ [ΒΟΥ Πδά πού Κορὲ 1 ἐπ πιαδϑ6, ἵπ [86 ἀιβϑθπι- 
ΒΥ οἵἁὨ εἶιΘ ψ|10186 ρϑορὶθ, δβ {πῸ αν στρα υἶγθα, οἴ. νυν. 18, 34. 
Νοιβίηρ ἰδ βαϊὰ γοβρϑοῦπρ [μ9 ἰϑμρτἢ οὗἉ {πιὸ ἀαγίπρ' σι οι 10 Βα 
ποῖ Ῥθϑῃ δϑἰθργαϊθα ΟΥ̓ ἴπθηὶ αδ α δοάψ, Β66 οῃ {π6 Οἴοὺ μαπά ν. 
206; 2 Κίηρβ χχὶϊ, 22.---, 6. ΤΆ6 τωππογϑ (ν. 10), {|Κὸ {πο86 
τηρηϊοποᾶ ἴῃ ΕΒΕΒοΥ 11]. 18, 1, νὴ}. 14, ἃγΘ ΤΟΥ] ΠΙΘΒΒΘΏΡΈΙΒ ; 
[116 50] 416 γ8 οὗ ἐμ Κἰπρ᾽β θοάγ-ρυαγι (οἰΑρ. χὶ!. 10, 11) γτοτθ 
Θι}ρογϑά ἰῃ {8 σαρδοῖτγ, ἃ8 γγὸ ἰθᾶσιι ἔγοπι ομᾶρ. ΧΧΙΝ. 1 844. 
Τῆλον τοοπὶ αἰσαν ισἱξ, ἰθίέοτ8----αὐὰ ἀοοονάϊηρ ἰο ἐἶ)6 ἐπ) οοπιπιαπά 
ἐο δαν ; (ΠΥ ὕο τ ἴο 844 ἃ νϑῦβραὶ οχμογίδίίοη ἰο [π6 τσ υΐθῃ ἰην!- 
ἰαϊϊοθ. Απά λό πιαν τοίωνη ἰο ἐδ γτοπιπαπέ ιολϊιολ, ἐδ [4 ἰο ψοι τα 
ἐλΦ λαπα ο {λ:6 ᾿ἴπιρε οὗ Αδευτία ; δοοοτάϊηρ ἰο 1818, οογίδϊῃ ζέησε 
97 Αβουνῖα πὰ οαττὶθα βοιὴθ οὔ [Π6 ἱπμαθϊζαη!8 οὗ [Π6 πογίμθγῃ 
Κἰηράοπι ἰπῖο 6χῖ]θ ἃ8 Θαυὶν 88 ἴΐθ ἐπι οὗ Ἡθζοκίδῃ. ΤΉθτο 
ὙΓΕΓΘ ΠΟΘ σαγτθὰ ΔΥΘΥ ἱπ {Π6 {πιὸ οὗ Ῥλαὶ] (2 Κίηρβ χν. 19); 
ἴῃ [86 ἐΐπη9 οὗ ΤΊρ 4 }-ῬΊ] βου, Πουθυοῦ, ἔπ6 ΓΘ ΠΛΔῪ ᾶνο θθθὰ 
(( Ομν. ν. 26; 2 Κίηρβ χν. 29). Ὑὴθ ὀσρϑάϊίϑθῃ οὗ 8. δἰ μηδ θΖοι, 
ὙΠ ἰοἢ οσουγτοα ἴῃ ἐΠ6 βίχι γον οὗ Ηοζοκίαϊι, 2 Κὶπρβ χυἹῇ. 6, 
ΧΥΪΙ, 9---12, οαῃποῦ ΡῈ ἰηἰθηάθα ᾿ιθγθ, ἱξ ἃ βίγίος ομβγοποϊορίοαὶ 
ΔΙΤΔΠροΙηθηὺ ἰ8 ἴο Ὁ6 ργοβοῖυϑά.---ῦ. 7. Οὐ {89 Ἰαϑὺ ΟἸδιβθ 860 
οἾδρ. χχὶχ. 8. --Ξ. 8. 6 ποὶ δἰἰβεπεολοά (εἴ. 2 ἹΚίπρβ χνῖ!. 14; 
Ν ἢ. ἰχ. 16, 17). Οἷα ἐδ6 δαπά, 866 1 ΟἾγ. χχῖχ. 24.--Κν.. 9. 
γοιν δνοίδροπ απὰ 80).8, νεἶλο ἃγθ ᾿ἰνίηρ ἴῃ οχῖ]θ, γ}1}} θ6 απ οὐ)εοὶ 
Ὁ οοτηραϑϑίοπ ({Π18 ΘΧ ΡΥ ϑδίοι 8180 ὁοοσβ ἴῃ Νϑῇ.., 11) ἐο ἐΐοδθ 
ιοἶο ἰφὰ ἔδιοηι αἰσαν απὰ ζον' α τοίωρη ἰο ἐλὶδ ἰαπά.---Ὑ, 10. Του 
ἰωυσλοά ἐΐδηι ἐο δοοτη, τ ΗΠΡὮ] ΟΠ]Υ οσου8 ἴῃ 1818 ραββαρθ.--- 
Υ. 11. Ημωηιδίοα ἐλοπιδοῖυθδ; 56ὲ οἴδρ. χὶϊ. 7.---ὙῪἩ. 12. 7ι “μάαλ 
τσαϑ {6 ᾿μαπά 90 Οοἀ ἐξαὶ ἠθ φαυά ἐΐδηι, ὅο.; οἴ. ΟΒδρ. χχῖχ. 86. 
Βυ ἐλ τοογνὰ οΥ “εμουαΐ, οἴαρ. χχὶχ. 15.---᾽ ̓ ν. 18---22. Τὴ 766- 
ἐϊυαϊ.---ν. 18, 14. ΤῊ [Βγ611068, γγ ὑγϑῦθ δββθιῃ ]θὰ ἴο βδοσὶ- 
βἤοο {86 Ῥάββθονθῦ 8πᾺ ἴο Κϑὸρ {πμ6 Μαζζοίἢ- ββίϊναὶ οοππθοῖθα ψ 1} 
1, γϑιλουθα {Π6 αἰΐατβ (οἵ θασχη -οβδγϊη σ) δηα {Π|6 41 08γ8 Οὗ ἸπσΘ ἢ 80 
δγθοίθά Ὀγ ΑἸιὰζ (οβαρ. χχυῇ[. 24), {παὲὶ [ΠΟῪ πιϊριὶ ρυτὶ ἐν δά 
βδ ΠΣ ν ΘΓ αβαϊθιη ὑῃ 6 οἱἵγ οὗὨ [Π6 ἔδβεϊναϊβ θθέογθ [Π6 ρϑββουσ 
νγι8 Οἴἴογεά, δηά ἐπγονν ΓΠθαλ ᾿πίο {86 Ὀγοοκ Κοϑάγοη (οἰαρ. χχῖχ. 
16). Το πεϊζέογοξϊ, (ΑἸ αγ8 ῸΣ ἰῃοθι86), {π6 δ]ίαγβ Ἰροὴ ψβοἢ 
[10 ἀφέονσεδ, ττὰβ οἴοσεά ἃ. ΟἹ] ταθηιοποὰ ΒοχΘ ὈΥ [Π18 Ὡδπλθ; 
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186 δα {ποῖ ῥἷαοο ἰῃ {ΠπῸ ἸΔο]αίγουιβ ὑγουβη!ρ ὈΥ {ἢ 6 βἰθο οὔ ἐμ 
Δ] 1278 οὗ Ῥυγην Οἤδυϊηρ᾽ ἃ8 γγ6}} 48. ἴπ [86 18γ8611{15}} Θοσθιηοπία. 
--ῬΝΥ,. 15. ἡ 553 ; δοοογάϊηρ το ομδρ. χχῖχ. 84, χχχ. 8) {π|8 τηθδῃβ 
ἐν τῦόνὸ αϑ᾽απιοά, ἀπ νγογα ἀσίνθπ ὈΥ ἴῃ (βθ πηρ οὗ βῃϑιηθ [ὁ 
τιᾶῖα Βαβίθ ἀπά βαποὶ εν μοι βοῖνϑβ ἴον [18 [ϑϑεϊναὶ. ΑἸΣΠΟΌΡΕ 
ἴπ6 Του ἀγο 4180 τηθηοηθά ἤθγθ, πούν!  βίαπάϊπρ' [μ6 ἔλοϊ 
ἴπαὶ ΤΟΥ ἃ΄θ 8814 ἴο μᾶνθ θθθὴ δα Ὀοίογα {Π|18 ἴο βαποι 
ἐπθιηβοῖνθβ (ομαρ. χχῖχ. 84), [Π6 ρᾶβδαρθ γϑίβυβ ββρϑοίδ!] νυ ἰο [6 
πορ] σοηΐ ρῥτθβί8.---Ὗ. 16. 1 ἐλοῖν ρίαοο (οναρ. χχχν. 10) αφοογά- 
ὑπ ἐο ἐδ ογάδν' ργοϑογίδοά (866 1 ΟἾγ. νἱ. 17); Ὁ ΤῸΨ ἷπ [818 
ΒΘΏ86 ΟὨΪΥ ἰπ {π6 ΟἸτοηΐο168, Νοῃθιηϊδῃ, δπά Ἰθδηῖθὶ, 7ῆλον 
δργίηκίορα ἐλ δίοοά οἵ {πτ ράβ8.}4] ἰατη 8 Κηι ἐδ βαπά οὗ ἐδ 1,6- 
υἱέοϑ; 186 Ἰαξίον παπάϑά ἴδ το {πθπὰ, Ὀαὺ (ΠΘΥ ΟὨΪΥ αἸα {118 88 ἃπ 
οσχοθρέϊοῃ οἡ ἔππ6 ργββαπί οοοδβίοῃ, ἴογ---(ν. 17) ϑῖπο 6 τηϑηγ ἰπ [ἢ 6 
ἈΒΒΟΙΊΌΪΥ Πα ποί βαποι! 64 {μα πβοῖνοβ, ἔμ 1ϑνῖδθ8 ργθϑι θα οὐϑῦ 
ἔπ βἰαγίηρ' οὗ [ῃ8 ρββοῆαὶ Ἰαπιῦβ 305 θυθν οπθ {Πᾶὲ νγᾶβ μποίθαπ, 
ἐο ϑαπιοῦίν ἐδ6 ἰαπιδδ ἐο “ελουαῖ, (Ομ αρ. 11. 8), ψμούθαβ. δὲ οἵα 

ἀἴτηθ5 [π6 μθδάβ οὗ {6 Ἀγ] 168 816 νν ἐῃ9 Ἰαπη8, ἀπά {Π8 ὈγΥἱβϑίϑ 
τϑοοῖγοα (Π6 Ὀ]οοά ἔτοπι ἐπιθπ, 88 ἐπ ραβϑασθ Ὀθίοσβ τ8 βου, 
8Ππ4 βρυϊπκ]θα [Ὁ οἡ [Π6 α]ΐαγ. [Ιἢ 2 ΟἿγ. χχχν. 6 {Π|ὸ Τμον 68 ἀγ8 
8814 ἴο μᾶγα βαρογπίοπἀθα {πὸ βἰαγίηρ οὗὨἨ [Ππ6 ράβ6}}8] Ἰαπαδβ ἴῃ 
[Π6 Βδῖὴ6 ΠΊΒΠΠΘΥ ἃ8 ΟἹ {18 οσοαβίοη, τὶϊμβουΐ ΠΥ Βρθοΐδ] Γθᾶβ0 
Ὀεΐηρ᾽ αϑδὶσιιοά ; οὗ, Εἶτα νἱ. 20.---Ὗτν. 18, 19. ΟΥ̓́ΤΠ6 [γα {γῖθ68 
πδιωθά ἴῃ υ. 11 ΟὨ]Ὺ ἔνο γ6 ποίϊοθά ἤθῖθ, θθβὶ 468 ἘΡἢ γαΐτὰ δηὰ 
15ββοῆδγ, νἱ2.,) Μδῃδββθῃ δηα Ζθθαϊοθ. ἘΕῸΣ βαοῖὶ οἵ (ῃθῃ 88 ῃδὰ 
ποῖ Ρυγβοά ἐἰοιθ νει ΘΎΤΩΙΤ [Π|6 ἴοστη 'π ρϑῦβο, 'π ψ ΒΙΟΙ {86 

ΚΚαπχϑίζ ὑπάϑγ {Π6 ἐδέ 18 οἰιδηροα ἱπῖο ϑὅθρ!οὶ ἴῃ Θοῃβεαθθῃοα οὔ 
[π6 πον Καπιοῖζ μοὶ 18 ἱπίσοάπορά, 866 Εἶζγὰ νἱ. 20) [19 1,6-. 

νἱΐοβ ἴοὸκ οἴαγρα οὗ {Π6 βἰαγίηρ οὗἨ [π6 ρϑβοῖιδὶ ἰδ, ἴον {πο Ὺ 
αἶβο αἱό ἐἦ6 ραϑ8οῦ6:, οἱλιογισΐδ6 ἐδιαπ ἐξ ᾿τσαϑ τογέδέθηι (ΔΘΟΙΒΟΙ Θχοορ- 

᾿ ἴοπαὶ [βαΐαγο ἀπά ὁη9 ορροβοά ἴο [Π6 ἰανν, ΝΌπι. ἴχ. 6, οἵ, 7086- 
»λιι8 Ὀ.). 6. 9. 8) Βαϊ 1818 Θχοθρίϊοι τναβ ἃ] οννθά, ὄδοαιιδε Ηοτοζιαἢ, 
λαά ργανοά ον ἐλιόπι ἴῃ ἐλι686 ιυονϑ : πιαν «ο)ουαῖ ἐἶ6 σφοοά (δαὶ ἷ8, 
πο Κιπά πὰ πηϑσοὶδα]) ψογσίυδ δυογν οΉ6 τοῖο λαϑ8 86ὲ ἠδ ᾿θανὲ (869 
οἤδΡ. χἰϊ, 14) ἐο 80οῖ ἐΐ6 Οοα «οβμουαῖῆ ἰδὲ Οοά οΥ λὲδ ψαΐζιον8 
ἐλοιιρῆ ποὲ αοσογαΐπρ ἰο (ὖι6 ριιγϊεν ὁ" ἐλ: δαποίμανῳ (μα ΐγ ἰπίτοάποο8 
8. Θοπαϊοηαὶ οἰδι89, 16 16 Ὀ6 ποὺ δοοογαϊηρ ἴο 1π6 ῬΌΓΥ οὗ [Π6 
ΒΔΠΟΙΠΑΙΥ, ΘΥΘἢ ἴδ ἢ6 δᾶγθ ποὶ ραν βθα Εἰ πλ561 δοοογαϊηρ ἰο (ἢ 
1ανν). Υο ΦὉ]Π]οὺν {16 ϑορέμασίπε, ἰῃ6 Ῥμίσαίδ, ἀπιὰ ἴῃς ϑυγίαο, 
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ψ ἰοῖν οοπίαί δ ἃ δοτηό νῃ δὲ ἔγθον ἐταπϑἰδιϊομ, ἀπά σοπηθοῖ ΡῈ δὲ 
ἴῃ οῃά οἵ ν. 18 ἀΐτοειγ τι ν. 19; 10 ϑέλη48 ἤθγα θθίοσθ 8 γϑὶα- 
ἔνθ οἴδαδβα σιμου ιν ΗΚ διῳ ἵπ 1 ΟἸγ. χυ. 12 (866 ἔμ ποίθ 

οἱ {}|18 ρᾳ888 6). Μοΐξονεν [86 ἔγβοάοπι οὔιηϊηὰ ἀϊβραγοὰ Ποσο 15 
ννοστην οὔγθραγα ; ἴῃ οΓάοΥ {πᾶΐ {Π| ρσὶπεῖρα] θη ταϊρης Β6 αἰξαϊ θά, 
ΥἷΖ., [86 ρανεοἰραϊίοι οὗ τπ9 ἱπμαθίτδηῖ8 οὗ [Π6 πουίμογα Κίησάοιι 
ἴῃ {18 ἔδβεϊναι, ΠΟ βίγ658 νγὰ8 ἰδ ἃ ἀροπ ἃ ἔοσπι ργθβουοά Ἀγ ἔπῸ 
]ανν.----Ὑ. 20. Απᾶά οὐ ᾿εαϊοά ἐἶι6 ροορῖδ; πὸ τηυϑβὲ ἱτηᾶσὶπο {Π6 
Ὑ016 ΑΥΑῖγ τὸ ἤᾶνθ θη {Π6 Τ]οννἱπρ : ἰπ σομβθαθποθ οὗ {μεὶγ 
ἘΓΔΗΒΡΎΘΒΒΙΟἢ8 ἐΠΟΥ͂ δ σϑι8θ [0 ἔθαν ἀἴϑθαϑθ δηἀ θνθὴ ἀθαίῃ 
(μον. χυ. 31); Ηεζθκῖα! ργαγϑὰ ἴον {π6 παίίοη, ὑμῖν τσαβ οπ 
1μ6 ροϊπὶ οὗ Ὀεΐπρ' ἀϊβοδβθά, δηὰ πιρηΐ (πουθίογθ Βα σγεραγάβα 5 
βῖςκ αἰγθδάγ, 88 Αγδδαῖῃὰ δά πο ργαγϑά ἴογ ΑΒ πιθ]θο μθπ 
δος (α6η. χχ. 7, 17)» δῃᾷ γεϑίογαίοῃ ἱπητηθάϊϑίθῖυ θηβυθᾷ. Νὸ 
ἀοαθί, 9. πιθᾶῃ8 ἴ0 ρϑράοη ἴῃ [18 88 ἵπ ΟἿΣ Βί 118 Ὁ ραββᾶρθβ, 
Βαϊ ΟΠ]Υ ἴῃ 1Π6 861η86 οὗ ἀνουθηρ [ἢ8 ῬαπΙβηπιοπὶ οὔ ἰγϑηβρτοβ- 
βἴοπϑ, οἵ, 7 6Γ. 1. 22 : 2 (ἢν. υἱῖ. 14.---Ν. 21. Οἡ δυθῦυ ὁπ οὗ 
1Π6 8θνθῃ ἀδγβ [ἢ9 1,οΥἹ68 πα ρῥυίβϑίβ ργαϊβθα «}6!ονδῃ ὑτεὰ 
1πι6. ἰπβίγαπιθηῖβ οὗ [π6 “ἐ ργαΐδο ἐο «ολουαῖι," 1.6.) π΄ 186. τιδιιαΐ 
ἸΏΔΠΠΟΥ ἃπα ΜΠ ἢ [ἢ6 ᾿πβυγατηθη8 τ μοἢ ΤΠΘΥ ΘΌΠΘΓΆΙΠΥ 6πι- 
ῬΙογοά ἴῃ {ποὶν βοῃρ8. οἵ ρταῖβο.---Ὑ, 22. ὧγ» ἼΔΥ ἦσ δραζα δη- 
σομγασίπο τσογάδ Ο7 ρναΐδο ἐο ἐδ 1,ουἱέσα, ισῆο δβοισοά σοοὰ ζποιοϊοάσα 
τοῦτ, γτοΐδροποθ ἰο “ζελουαῖ, .6., σσῖιο ἀἰδεϊπρτ θα {πθπιβοῖνοβ ΒΥ 
πεῖν ῥ]ανίηρ, ἀπά {ποῖνγ δοχεαϊπίδηοθ πὶ βδοσθά τηθβῖο. ἊἍπά 
ἐδὸν αἰό; ποῖ {86 ρῥγϊοϑίϑ ἀπά Ἐμανεβ οἱ, Ὀαΐ (Π6 ψΠο]θ 
ἈΒΒΘΠΙΌΪΥ αἴθ, [Ὁ την ὑΠΔηΚ-οδείησβ Το γα βδογι ποθ, [Π6 Ηθβἢ 
οὗ νυἱνοι νγαβ ἴοτ᾽ (Π6 πυοϑὲ μαζὶ δαΐθῃ ὈΥ ἴμοβθ σσθο βδοσιῆσοα, 
ἀπ Βα ἢ 88 σοῦ ἰηνίἰοὰ ἰ0 ραγεϊοῖραίο ἴῃ [Π 6 5αουί οἶα] τηθαῖβ. 
ἸϑΎΟΣ ἐλ γεδεϊυαὶ, ποτα τὶ ἢ 1Π6 πιραπίηρ ἔπ [εβιδὶ ββοσῖῆςθ ; 
αβ, σλασ, Ἐπ. χχῖϊ. 18; Ρ8. οσυῖ. 27. ΘΥΉΓΟ» ποῖ πιαξίησ 
οοΟἩ δϑίοη 90} φυΐὲ (ὉΓ {πὸ τϑίδυθμοθ ἰῃ ἔπθβθ ὙΌγβ6 8 8 ΤΠΘΤΕ]Υ͂ 
ἴο {πὸ υἰΐογαποο οὗ ]0γ), δι ἀρργοαολέπο «ελουαῖ, εοὐδῖι. οὔετν- 
ἔπι98. ΟΓ" ργαῖΐϑο, ῥγοϑοπεηρ ἐμσάοί, (εἴαρ. χχῖχ. 81) 88. νγ}}}] ἃ9 
τι ἐμαηκ- οἴου σβ.--νν, 28.---27, Ἡζλθη Ἡδφολιαἢ, απὰ ἐλό ργύοσε 
»νοδοηιέθα {116 αϑϑοπιὀἶφα σοπρφνεσαίίοπ τοὐδἶ, τἱο, ψὺξ8 γον ξαγίλθν 
ϑαογἐβοίαὶ πισαῖδ, ἐξ τοαδ ἀθοϊ ρα ἰλαὲ ἐδιαν βλοιια τοπιωΐῃ ἐοσοέζιοτ' 
νυ ἴδ ποωὲ ϑουόη ἄανϑ, ἐδαὲ ἐδον πιϊσλξ οοἰοδπαῖθ α ζωγέλον Κ6ϑἰϊσαϊ, 
ἀβ ἃ δϑιιρρίοπιθηξ ἐο ἐἶι6 Ἴογοιι8 γδαδὲ αἰνοαάν δαρέ. Οὐοἴηραγα ὑδθ 
Τοαχίθθῃ ἀαγβ᾽ [δδεϊναὶ ἀοβοσῖ ρα ἴῃ σἂδρ. νἱῖ. 8 βθᾳ. ; ἐβουρῇ ὁ. 
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δαὶ οοραβίφή {6 βούϑιι τ ρΌ ΑΓ ἔδαϑὺ ἀ8γ8 σγοῦθ τΠ8 ἰδϑὶ οὗ 
10 ἐοαγέεθμ.---Ὗ. 28, Τηβίοδά οὗ ΣΤ Ὠιδὴ ΜΆ. γοδά 
ΠΟ» 88 ἔοσ ἌἼσϑρὶθ ἴῃ 1 ΟἾγ. χχῖχ. 22; αὶ [Π6 ἔτ ΠοΡ 
τοδαάϊηρ πὶ εποῦί τ} 6 δοέβ πιαϑὲ Ὀ6 τοξαϊ πϑά, ἕο ἃ ἀθβροπάθηι δοσὰ- 
Βα ϊνο 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ ΠηΘΔΠΒ ΓΆΥΘ ἴῃ 580 ἢ) ἃ σΟΠβιγ πο ίο : {ΠΟΥ ραϑθ8βοᾶ 
ΒΘΥΘἢ ἀδγ8 ἐπ σίαάπέ88.---Ὑ. 24. ὩῚΓ» ἴο ργδβδόπὲ οὐ οοῃαϊοπ 
μα [ἢ Δηϊτ2818 βῃου]α Ὀθ᾽ οβδυθαά ἴῃ βου! ῆοθ (88 ἃ ΠΥ ΕἸ: 
χσχν. 24; Ναῃι. χν. 19 844.) ; οἵ, ομαρ. χχχν. 1 β.6αᾳ. ΤῊ ἰαϑῦ 
νοτά5, απα αἰϊ ἐδ ργἱοδέ8 πα βαποϑἐ Πα ἐλδθιγιδοῖυθ8 ἔτ α δοάψ, ΚΘ 

θαοῖ ἰο οἰδρ. χχῖχ. 84, χχχ. ὃ; [μθγθ0 νγὰϑ ὑπιογθ Ὁ Ὑ6 ΤῸ ἸΟΠΡῸΓ 
ΔΗΥ͂ ΓΘΆΒΟη ἰο ἔραν [πὶ [Π9 Βίγθηρίῃ οὗ [πΠ6 ῥγἱδβϑίβ νου]Ἱᾶ Ὀ6 ἱπ- 
βι βΠοἰοης ἴο οΟὔΌν 80 δχίγδογαϊ Πασν ἃ ΠΌΠΙΡΟΥ οὗ βδουῆς68.---΄, 28. 
ΤἬοβθ ΒΟ ἴοῸΚ ρᾶγὲ ἴῃ [ῃ6 ἐδβεϊναὶ σοσο, ἢγβὲ, [Π6 ὑνο16 Ἀβϑθ ] Ὺ 
οἵ δυάδῃ, ἀηὰ {80 ῥεῖθϑίβ δὰ 1ωϑν [65 ; βθοοπαάϊυ, 4}} ψῆο δά 

0816 ἔγοιη [6 πουύμοση Κιηρσάοτιι ; {μι γα]ν, [86 βγη σοῦ (ργο- 
86] γ 68), δοῖδ ἐμο86 το Παά σοῦιθ ἔργου {Π6 πουίβοσῃ Κἰηρσάοιη, 
δηἀ [βοβὸ σὸ ἀνγοὶὶ ἴθ “ υάδῇ.---. 26 χρὴ» ἴπογο Βδἃ Ὀθθη 
ποίίπρ οΥ" ἐϊιἴ8 ἀἰπά ἴῃ  ϑτυιϑαίθια ; [πΠ6 τηθαπίπρ '8, ἐπαὐ {Π6. ἴδ8- 
ἔνα] αὐ ει: ἀϑαϊοαιίοη οὔ τμ6 ἰθπιρ]θ ἰπ 1Π6 {ἰπ|6 οὗἉ βοϊοπιοπ νγὰβ 
189 ΟὨΪΥ οὔθ ἐπαὶ οουἹὰ 6 οοιιρατοά πῖῖ {Π|5 ΘΙΕΒΟΣ 48 ἴο ἐπ 
{πη οὗ 18 ἀιυγαίίοῃ, ἢ βου ῆςθβ οἴογϑά, {π6 παπιθον οὐ ραγθοῖ- 
ΡῬδηΐ8, οὐ 1π6 ἸοΥ Ὑτ πῖον ἰδ νγὰ8. αἰίομαθα.--- Υ΄. 27. 1π βοπιθ 
ΜΒ8. ἐπθτα ἰ8β. ἃ υαὺ οοπ᾽αποίίνο θοίοτο ὩΣ, τυ βίον μα8 θθοπ 
δἀορίοα ἴῃ ἐμ6 Ῥείραίο, ϑερίμασίης (Α16Χ.), ἀπά ϑ'νγίασ νϑυβίοῃβ. 
Ιε ἀο65 ποὺ [ΌΠ]ονν, Πονσονοῦ, ὑΠαὐ 10 ΟΥ̓ ΡΊ ΑΙ ΤΟγπιθά ρατὶ οὗ [Π6 
ἴοχέ, ΤῸΣ 10 τα  ἤπᾶνθ Ὀθ6Π ᾿πβογιθα ἴῃ [᾿986 ὙΘΙΒΙΟΠΒ [Ὁ {Π6 8816 
οὗ οἸβαγηθ88. Α.8 [π6 ἔνο ψογὰβ βίδα 8146 Ὀγ β149 ἀσυνδετῶς ὁπ 
ΟἴΠΟΡ Οσοδβίομβ, 18 Δ1΄Ὸ ποῖ ψψαγγαπίϑα ἴῃ ραξίπρ' [π6 υαῦ ἰπῖο [ἢ 6 
ἴοχέ; σονρατο τέσσ οὴ Φ γθιηδῃ χχχι. 18, δηα ἴῃ Δἀαϊοη ἴο 
ἴη6 ραβϑαρθδ οἶϊβ {μογθ, 2 ΟἾγ. χχιϊ. 18.---Αοοογάϊησ ἴο {Π6 
ϑοοοαπέ οοηία!Π6α ἴῃ οἰ ρ8. χχῖχ. διὰ χχχ. [Π6 ἱπργουθηιθηὶ οὔ [Π|6 
σΟΥΒ ΠΡ Ὁ. [Π6 ρΡυτγβοαίίοπ. ΟΕ ΤΠ6 ἴϑρὶθ ἀπὰ 118 ἔγαβηι: σοηβθοσα- 
ὥοη νγ88 δηἰουθα ἀροη αὐ {πὸ γ ΥῪ Ὀορίπηΐπρ' οὗ ΗΘ Ζο κί ἢ} γεῖρσῃ, 
Ὀϑοδῦβο (μ6 ρίουβ Κίηρ νγὰβ ἀθϑί του οἱ οοϑϊθγαίηρ 1[Π6 ἔτβε ραβ8- 
ΟΥΘΥ πᾶ {Π6 [δαϑβὲ οὗ υπ]οανθηθά Ὀγθαα οοηποροίϑα πὶ 1 ἴῃ [10 
ὨΘΨΪΣ οοηδβθογαίθα ἔθη} 0]6θ. ΤῊ ρυγιβοδίίοη, μονγανοσ, θοουρ θα 
80 ἰοπρ' ἃ ὕτηθ, {ῃὰ0 {Π6 ράϑβονοῦ οου]Ἱὰ ποὺ ῬὈ6 Κορὶ οπ {86 ἤΔγΥ 
Ῥυβουρθα ἴῃ Π6 αν; ἰδ γ 188 ὉΠουΘ ΟΘ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [0 ῬΟΒΕρΟΠΘ ἰξ 
Δ11 εἰνϑ (ο]]οννίης; τοσοῦ, σρμθη ἴδ νγὰβ σοἰθυγαίβα ἴῃ ἃ ἸΔΓρῸ 88- 
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δΘΙΏὈ]Υ, ἐμ ἱπΒαθιδπὲβ οὐ ἐμ πογέμογη Κίπράοιι ἑακίηρ ραγὶ. ἴὲ 
18 α »γἱογὶ ἃ ῬυοῦὉ]9 ἐπ ρσ, ἐμαὶ ἩΘΖο κί βοὲ αδοαῦὶ {π6 ρατίβ- 
οσαίίοῃ οὗἨ [Π6 ἰϑπιρὶθ δ {86 σοπιπηθηοδπιθηΐ οὗ ᾿ΐδ τοῖρτι, ἀπᾶ πο- 
ψθοτο, οἰ ὑΠοὺ ᾿π [μ6 ΒΟΟΙ οἵ ὶπρβ οὐ ἴῃ {πα οὗ Ιβαϊαῇ, ἄο να 
ἢπά ΔΗΥ ϑἰαϊθπιθηίβ αὐ γαυῖδποθ τ ἢ [Π0 δοσοπηὲ ρίνοη μ6 γα, ὑπαὶ 
10 στὰβ ἀπάθγίακθη ἴῃ {πὸ ἤγβί γϑὰν οὗ [8 τεῖσῃ. Αὐ (Π6 βᾶπιθ 
ἘΠ Πη6 ΟἿΣ ᾿ιἰβίουϊδη πλαϑὺ αν ἔοι πα ἴπ ἢ 8 ΒΟΌΓΟΘβ ἸΠΟΙῸ ὈΓΘΟΐβ6 
ἀοίδ! 5 τὴ τοραγὰ ὈΟΔῊ ἰοὸ {π6 ἔδαβὲ οὗ ἀϑάϊοαιίοπ τ] ἢ τγαϑ 
οοἰοδγαίθα αἴ [16 ραυγβοδύοη οὔ (μ0 ἰθπιρὶθ (βαρ. χχίχ. 
20---86), ἀπά α͵]8οὸ ἴο ἐδ ἔϑαβὶ οὗ ρβββονθῦ δπά οὗ υῃ]θανοπϑά 
Ὀγοδά (οαρ. χχχ.). ΤῊ Ϊ8 18 Ἀρραγοηΐ ποῖ ΟΠ]Υ ἔγτοηι {116 ΠΆΤη 68 
πιθηϊοποα ἴῃ οἶδ. χχίχ. 12--- 4, Ὀαΐϊ 511} πιοῦδ θυ ἀθ πε υ ἔγοτα 
186 ἀοοουπῦ οὗ [ῃ9 ροδιροποιηθηΐ οὗ [Π6 ἔδαβίβ οὗ ραβϑονϑῦ δηά πῇ- 
Ἰοαυθῃθά Ὀγοδά ε1}} ἔθ βοοοπά τηοπίῃ, ἔγοιι {μ6 σϑίδβγδεποο ἴο Ε{16 
ῬΓοβίβ σγῇο ἀοαγοά ἰο ΡΣ {ΠΘπηβοῖνοβ (οθαρ. χχῖχ. 84, χσχ. 
8, 24), δῃὰ «180 ἤοπι {πὸ βίαίθπιοπὶ {πᾶΐ οὗ [ῃοβθ σῆο ἴοῸΚ ρατί 
ἴῃ {Π6 [βαβῖ, βοὴ σῇο δα οοτηθ ἔγοτῃ ἐπ 6 πουΐθμοση Κίηράοη αἵ 

1116 ῥαβϑουοῦ τ ποαὶ πανηρ ρατῆ θα ὑποιηβοῖνοβ δοοογάϊηρ ἕο {Π6 
Ἰανν, δῃὰ ἐπαῦ [Π6 Τιονῖζο8 Ἀπάθγίοοκ [86 βἰαγίηρ οὗ {Πϑὲν Ῥάβοῇαὶ 
Ἰαταθδ (ομρ. χχχ. 17,18). ὙΠ γοραγά ϑρβοῖδ!!Υ ἴο [Π6 οἰ θΌγα- 
τοι οὗ ἴΠ|6 ράββονϑῦ ἴῃ {π6 {{π|6 οὗ Η ΘΖ κίδῃ 10 18 ποῖ ὙΘΓΥῪ βέσδῃρθ 
{πᾶ} 1ὲ Βῃοι ἃ 06 Ῥαβ8θα ουὐϑὺ ἴῃ βιΐθῃηςθ ἱῃ ἐπ6 ΒοΟΚ οὗ Κίηρϑ, ἴοσ 
{ἰἸᾶῦ ῬΟΟΚ τϑίδσβ θαΐ νυ ΥῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ ἢ ΔΠΥ͂ οᾶ86 ἴο {89 ᾿πηρτονοιηθηΐ οὗ 
Ὑ ΥΒΠΪρ ; δαὶ {1 Ὀ6 ἱπάϊβραΐαρθ!]θ ἐμαὶ Ἡ 6Ζθ κῃ Δ ] 1864 {6 
ὙΓΟΥΒΏΙΡ οὗ 140]8 (866 Θβρθοΐδ!υ 2 ἱηρβθ χνὴ!. 22), 1Ὁ τησϑὺ Β6 85- 
βατηθά ἐπᾶὶ {Π6 στοαῦ βρτῖπρ- δϑεϊναὶ, [86 ῥαββονθὺ 8η 4 ππ]θανθηρά 
Ὀχοδά, νγαϑ οϑ βργαῖϑά ἴῃ 1118 ἐϊπιθ 'π ἃ αἰ ἤδγθηὶ νὰν, {πὲ 15, ἴῃ ἃ 
ΤΩΒΏΠΟΙ ΤΉΟΓΘ ἴῃ δοοοάδποθ ἢ {πὸ ἰανν οὗ Μοβοβ ἤδη 1 μαά 

Ὀθθῃ θαΐογθ;; Ὑ76 84Υ: ΠΊΟΥΘ 80 ἰΐαπ δεΐογο, Ὀθοδῦβο τγϑ {ΒΚ δὲ 
ῬγοθΔ 16 ἐπαξ ὄνομ ἀασίπρ [Π6 ργθναίθηςβ οὗ ἸΔο] Δ ΥΎ ἐπογ8 το 
οογίδίῃ ἔββιεῖνα 8 οὐϑογνθα αἱ (Π6 βᾶτηβ {ἰπ|68 ἃ8 ἴΠο86 δρροϊηίοά 
ἴπ {86 Ἰανν ἔον ἐπ οοϊουγαίίοη οὐ {Π6 στοαὶ ὁ} ον βἢ ἔθϑθνα 8. ΤῈ 
δοοοαηΐξ σίνοῃ ἰπ 2 Κίῃρβ χχῆ!. 28 88 Ὀθθῆ δρρϑαὶβά ἴο 88 δ]ίο- 
Βϑίμ ον δὲ νδυίδῃοθ τ ἢ [Π6 βίαίοπιθηξ ἰπ [π6 ΟΠ το 6168 τϑϑρθοῦ- 
ἱῃσ ἴπο ἔδαβί οὔ ἔμ6 ραββονον ἴπ {Π6 ἐἶἰπ|6 οὗ Ἡδζθκίαι, ἀπά 1ὲ μ85 
Ῥδθῃ βαϊά [πδὲ ΔρΡραυΡΘ ΠΟΥ {Π6 Ὠδγταίνθ ἴῃ Κη σϑ, τυ ΒΙΟἢ. ΥΘ ΕΓΒ ἴο 
1μ6 εἶπιθ οὔ." οβίδἢ, 888 Ὀ6θῃ Δρρ θὰ 'π ἃ βοπηθν αὐ ΑἸ ογθα βῃαρθ 
ἴο {Παὶ οἵ Ηοζοκίδῃ ἢ [π᾿ οὐγ ορίπίοῃ [ΠΘΓῈ 18 πὸ αἰβοσθρᾶπου δ6- 
ἱσθὸπ {Π6 δοοουαπέ ἰπ ἴπ9 ΟὨγοηΐοϊοβ ἀπά ὑπαὶ ἴῃ ἴΠ6 Βοοῖ οὗ 
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Κίηρβ, ἴον 2 Κίπρϑ χχἕ. 22 ον ἀθπε]ν βίδη 48 ἰπ {Π6 οἰοβθϑὲ σοῃ- 
ποχίοη τ [μ6 ργθοθάϊηρ γοῦβθ, πὰ 8 [ο Ὀ6 ᾿ἱπ ογργοίθα {Π 8: Βα ἢ 
ἃ ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΓ, 88 ἐπα Ἰκβρέ ἴπ {16 ἐϊπι6 οὗ «οβῖδῇ, ἰ.6. ὁπ6 οοπἀποῖοά 
ἴῃ 4}} τϑβρθοΐβ 80 δοπιρ  θίθΥ ἴπ δοοογάδηςθ τὶ [Π6 ργθοθρίβ οὗ 
186 ῬοΟΚ οἵ ἐπ οογοῃαηΐ, μδά ποὺ θθϑη οοἰθγαΐθα βίηοθ {Π6 ΕἰΠ18 
οὔ {86 “πᾶρο8. Ασοοτάϊηρ ἴο ἐμθ δοσοὰηῦ ὈΘΙΌΓΘ 18 18:8 ῬΆΒΒΟΥΘΥ 
νγὰ 5 ΟΟ]ΘὈγαϊθα ἴῃ [Π6 ἐἶπι6 οὗ ΗΘ ζεκίδῃ ἢ ργθαῖον )ΟΥ ἀπα ὁπ 
8 ἰΔΥΡῸΥ 8086, [Πδῃ ΔηΥ ὑπαὶ μα θδθη 6] βίποθ {Π6 ἀδγϑ8 οἵ ὅο- 
Ἰοσλοπ, δα 8111], 48 10 18 ΘΧΡΡΕΒΒΙΥ βιαιθα, ποῖ μον δ [Π6 1604] εἰπὶθ 
ΠΟΙ ἰῃ ἃ ϑβιὙἸ Οὐ] ἰορδὶ ψὰγ. Υγο ἂῖθ ψδιγδηΐθα {μϑυθξοτθ ἱπ 
τηδὶπίαϊ πίη [Π6 ἰδίουϊοα] 4818 οὗ [86 ργθβοῃὲ Ὡδυταῖνθ, 8511 τνϑ 
40 ποΐ ονϑυοοῖκ {π6 πιοᾶθ οὗ ἰγϑαΐπιθης δἀορίϑα ὮὈγ {6 Ὠἰδίογίδη, 
δηα {Π6 ἔγθδαάομῃ τῖτα γμῖ ἢ 6 88 γγουκθα ἀρ ἐπ Εἰβίογι αὶ πιὰ- 
ΤΟ Γ14], ΘΒρΘοΙ8}}Υ ἴῃ {π6 βϑοξΐοῃ ομᾶρ. χχχ. ὅ---11,) μοῦθ [Π9 Ρ88- 
ΒΒ Ρ6Β. ἌΓΘ ΥΘΣΥ͂ ΠΌΤΩΘΙΟΙΙΒ 1 ΜΏΪΟὮ γ6 σαη ἀδέθοῦ ἐπ6 βίυ]6 ἀπά 

ΡΑΥ Ια] ΑΓ ΘΧργθϑϑίοηβ, Ὑ Ἀῖοἢ ἀγΘ ρΘοΙ Αγ το {Π6 ΟἸ το  ο165. ΥΥο 
τοδά {π6γ6, ὑπαῦ [Π6 Ἰηθββθηροῖβ οὗ Ηδζθκίδῃ δηἃ ἢΪ8 ὈΥΙΠΟΘΒ 
ὍΘΙ 86 πὲ [0 {π6 1πηδ 0148 οἵ ἐδ6 τολοῖθ ποτίμοτῃ Κἰπράοτη, τ ῈῸ 

δά θθθῃ νυἱϑι θα ὈΥ σηίθνοιϑ σδ] δηλ 68, δηὰ ἐμπαΐ ἘΠΟΥ οα]]οἀ 
ὌΡοη {Π6 τοιηπδηΐ, σ θοῦ πδ4 Ὀδθη ϑραγθά ΒΥ ἐπ Κίπρβϑ οἵ 
Αβϑυσίδ, ἴο ὑατη ἰο «Θμονδῃ ; θαῦ {Π6 στοαί παι οῦ ἰδαρσηθα 
αὖ 118 Βα ΠῚ ΠΊΟΉ8, Δ ὙΘΓΥ ἔδυν, ὈΥΙΠΟΙρΑΠ]Υ ταθιηθογ5 οὗ ἔπ ἔγῖθ65 
ἸΠΒ Δ ιηρ [Π6 τηοϑὲ πουθῃ ον! ἀἰδιυοἰβ, ραϊά δηγ τοραγά ἴο ἰδ δἵ 
411. 15 Τλοηΐιδ οοττθοῦ ἴπ βαγίπρν ὑπαὶ, ἤθη {Π6 ἰδίουίδη ττοίθ 
1πὉ [Π6 βρθοῖαὶ γϑᾶβϑοῃ [Ὁ {Π6 σϑ] εγαϊίομ οὐ [Π6 ῬΆββουεὺ νγᾶϑ 
[Π6 σΑ]ΑΠΆὙ σοι μα ΒΘ ΔΘ ΙΒΓ86] πὶ σΟΒΘαΌΘ6Ππ06 οὗ [Π6 
σλρ ϊν ΠΥ (ομᾶρ. Χχχχ. θ 844.)}, Π6 ν'ὰ8 οδιτῖθα ἀνα  ὈΥ ιἷ8. 268], 
δηδ ἰογροῦ οὐ ἀϊά ποῖ υυῖβῃ ἰο σϑιηθη θοῦ ἐπα [Π6 σαρυνιΥ μαά 
ποῦ θη 0]Δ66 80 ΘΕ]Ὺ 88 {π6 "γ8ὲ γϑὰν οὗ Ἡθζοκίδῃ ὃ Οἱ {86 
σΟΠΕΓΑΤΥ, ν8 θα] θυ {μὲ 6 ἀϊά {μϊηὶς οὗὨ {Π18, ἀπά νυ ϑῃθα ἴο 

{πη} οὔ ἢ, Ηἴδβ ἱπίθηθίοη τγὰβ ἰο γοργθβϑηῦ {Π6 πιδ)ου Ὑ οὔ 16 
ἱπμαθιαπίβ οὗ [π6 πουίμογῃ Κἰπράομι, ἀπ Θβρθοῖδ!]ν [μοβ6 ἀνγ6}}- 
ἱῃρ οα. Μουπὺ ἘΡἢγαΐπι, ἃπά ἴῃ [Π6 οἷ Υ οὗἁἨ δαχηαγῖα ἃ8 πλθῃ, Ψ ΠΟ 
τοίαβοα ἰο Ὀ6 τγασηθα ὉΥ͂ {Π6 οϑ δια ν σ Ποῖ ἢΔ4 ὈΘἤΆ]]6η ΤΠθτα 
ἔγοτῃ ἔπ6 παπᾶ οὐ [π6 Αβϑυγίδῃ8, δη ἃ τ ΠΙοἢ νγᾶϑ θυθη ΤΠ θη ὈΘΙΌΓΘ 
ὉΠΘΙΡ ΟΥ̓́Θ8», ΠΑΙΏΘΙΥ {π6 ἰηγαβίοῃ οἵ Ρὰ], δῃα {π8 οδρυ ν Ὑ ἱπίο 
ὙΠΟΒ (86 ΔΈ γθ ἀπά Ὀτθίμσθη μαᾶ θθθη οδιτῖθα Ὀγ ΤΊρ]αᾺ 
ῬΊ]6βον ((π8 ᾿πμδοί αηΐ8. του] {Ππογθίογθ Ό6 οα]]64 ἰπ {16 βίγϊοΐθϑί 
5686 8 Γαπηηδηΐ βαγϑά ἔτομῃ ἐῃ6 μδη4 οὔ [π6 Αββγυγίδηῃ Κίῃρβ, ομδρ. 

ΥΟΙ,. 11- 2Ὲ 
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Χχχχ. 6). Ηδ αἷ8ο τηδδῃηΐξ ἴο δον {ῃδὺ {ΠΟῪ σἱ ἀἸου]οἀ ἐπ ἰδϑὶ 
βαγηοβὲ ἄρρθ8] οὔ ΗρθΖζθκία, δὰ ἐβογεΐονο Ὀτοαρὴλ προ {δεπι- 
61 νϑϑ ΒΥ ἐποῖσ ΟΝ ΟΥἾπι69 [86 ρτγοαίοδί οἰ τη τ Υ οὗ 41}, {π6 οοπ- 
φαοβὲ οὗ βαχηδγία, ἔπ ἀοειγποίίοη οὗ [π6 πογίβογη Κίπράοτ, ἀπά 
ἴθο σαρ(ϊγ } οὗ {86 {πιὸ οὗ Κ'μαἰπηδποθοσ. ΤῊ ἤτβὲ γϑᾶν οἵ Ηο- 
Ζο Κίδἢ γα8 (ῃ6 (μϊγὰ γϑὰγ οἵ Ηδσοϑϑα, ἴῃ ἰδϑὲ Κὶπρ' οὗ 6 ποσίμοση 
κΚιπράοῃ. Ηϑ ἴβ βαϊὰ ἴπ 2 Κίηρϑβ χυϊϊ. 2 ἴο βὰν θ60ῃ ἃ Ὀθεοῦ 
Κίπρ' ἔματ δῖ8 ρυϑάθοθεδογβ, ἀπ ἐπογϑίοσο ὸ πιδν βϑίβ! Υ αββαπιθ 
τὲ Πα ἀϊά ποῦ ὀρροβθ [86 νἱδὲιὶ οὗ Ηοζαικία, ἐμπαὶ 411 18Γ86] 
βου ἃ 4886 πι8]6 'π 9 γαβα] πὶ ἴο ΚΡ [Π|6 ραββουβγ. 

ΟἸαρ. χχχὶ. 1. 2) θδένιιοίίση ὁ} ἐδ δαπιοίδ, απὰ Ἰάἀοϊαίγουιϑ αἰΐανδ 
ἐπ δοίδ, ἐδι6 δοιδλιόνη απὰ πονίλονη, κἰπράοπισ. ΟἿ. 2 ἹΚΊπρϑ χνῆδ. 
4. Ἑνϑῃ Ὀοέοσϑ [μ6 σϑἰθγαϊίοη οὗ (π6 ραβϑουθῦ {π6 1ΔοἸδίγουϑ 
ΑἸ ΑΓΒ ἴῃ }6γυδβαϊοπὶ μα θθθη ἀθϑίγογοθα (οθδρ. χχχ. 14); ᾿πηπ|6- 
ἀἸδίοΙΥ αἴτον ἔμ ἔδββεῖναὶ 411} τὸ Πδά ἰάκθὴ μαζί ἐπ 1 βοῖ σαὶ ἰο 
οἰθδηθθ ἔθ ψΠΟ]6 ἰαπά οὗ ἘΠ|6 αἰίατβ δῃὰ ἱπιαρθθ (ὕγοηι αἰΐ ζυἀαὶ 
απᾶ Βοπλαηιΐη, ἴ,6. ἔγοτα ἐμ6 βουῖμοση Κίηράοπι ; ἐπ Ερλναΐπι ἀπά 
“Μαπαεϑοῖι, {πὰὶ 18 ἱπ {πῃ πουίβοσα Κἰπρθοτη). [0 νγὰ8 ποὺ {}}} 
1ῖ8 84 Ὀ66Π ΘΟσΟΙΏΡ]ϑῃθα (Πδὲ ΘΥΘΙΥ͂ ὁΠ6 νγθηΐ ἴο ᾿ἷ8 οὐγῃ ΒΟΠΊΘ. 
Τὴ Ῥατγιβοίϊοῃ νσαβ σοιαρ] θέε Υ οἰδθοιθα, θϑοβῦϑθ, ἃ8. ὙὙΘ ΤΠΔΥ 
ἈΒΒΌΏΙΩΘ ἰῃ6 ἰβίοσίδπ ἴο τηθᾶπῃ, {π6 ἴογοθ οὗ ὑπο8θ 0 νγοπὶ 
ἐουῖῃ ἱπβρίγθα Ὁγ [Π6 [βϑβϑεῖγαὶ νγὰϑ βιος ἃ8 ἴο ἔγαβίγαίθ 4}} [Π6 
αἰϊοταρίδ οὗ [88 σοῃἰοπηρέποιϑ 1Βγ86 1068 (Πρ. χχχ. 10), ψΒ ΠΥ 
Κίηρ Ηοβθᾶ ΟἹ 8ΠΥ͂ 0Π6 686, ἰο ᾿ΥΘΒΟΥΥΘ ἰἀο] Δ ΣΎ. ἡ 

γνυ. 2--11. Αγγαπροηιθηῖδ 705 ργορονὶῃ οοπαμοίίπς ἐδ τσοτ- 
δ᾽ιΐρ οΓ Θοἄ, απὰ ὕον ἐλε πιαϊπβοπαπθθ οὗ ἐλ ρνἱοδί8 απὰ Τ,ουΐίοϑ. 
--Υὸ 2. Τὸ φουθνῃ οπθ, αοοογαΐπρ ἴο ἢιΐ8 δογυΐοθ, Ο7 ἐλ γνῖϑϑῖβ 
απᾶ ἐδε 1ιουϊίοα; 1.6 ἀαρθπάθηςθ οὐ 3 3. 5) νος ἀρο [Π6 
σπορὰ νη» ὙΒΙΟἢ βία 45 δἱ βοῖιθ ἀϊβίδποα οἵδ, 18 ϑῆονσῃῃ ΟΥ ἐμ6 
ῬΓθροϑιοη ἰαπιθά. 7ηὲὶ {λ6 σαΐθϑ ΟΥ̓ ἐἶ)6 ἐθηέ8 οΥ ὕ]εδουαῖ ; 566 ἢ 
ΟἸιν. ἰχ. 18, 19.---ΦΝ, 8. Τ.ο ἐὐη9᾽ 5 σοπεριδιίοτι τι ἀϊΐδ ροδ868- 
ϑίοτι (76 ΤΑΔΥ͂ 866 ΠτΌτα ΟΒᾶρ. χχχὶϊ, 21---29 οὗ ναί ἘΠ ροβϑϑϑϑίοπ 
φοπβί βία) τσα8 γον ἐΐ6 ὀινηΐ- οορῖησα, δὰ ἰπάθϑα [Ὸγ 411 ἔπ6 
Ὀαγπ οἴη ρθ, πο μα ἰο Ὀ6 οἴπγθά δοοοσζαϊῃρ ἴο 186 τγορὰς 
οὔ {πὸ ἰατν οὗ Μίοβοβ, 'Ν τη. χχυῆ, 8, 4, 9, 11,19, Βα. [π τσυτη 
186  πιπβὺ θ6 βαρρ![64 ἔγοτι γυίων; 89 λυσε 8885 ἘΠ|6 δγεῖοὶθ, 
ΓΟΣΞῸΟ 8 πδάθ ἀδροπάοπε ἈΥ͂ ἰαπιθά : απᾶ γον» ἰλ6 δινηιί"ογον- 
ἔπσϑ οὗ ἐλ6 ϑαδδαίλ5, ὅ.---Ὑ. 4. Η6 οοπιιαπάοα {6 ροορίο, παγποὶν 
ἐλ ἱπιλαδι αι Ὁ υ͵ντιϑαΐθηι (18 ρᾳθθαρθ πηυϑὲ 6 τοπάογθὰ ἔλ9, 
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ποῖ ἐλ6 ρμεορίο απᾶ ἐδ ἐπλαδίξαγιῖϑ ὁ" σονιιβαΐδηι, ἕος 186 οοπενῖθα- 
ὉΙΟῚ 5 Οὗ ἐπο8θθ σγῃὸ ἀϊά ποὺ ἀνγγ6}} ἰπ «6 βαϊθμα ἃτθ ποῖ τηθηθ!οπϑά 
1ΠῚ ν. 6), ἐο σῖυο ἐλ6 οοπέγιδιιδίον, ἔοὸν ἐδ6 ργὶθθέ8 ἀπά 7, ουϊέοε (ΝΘἈ. 
χῖ. 10), ἐδαέ ἐλον πιῖσλὲ λοϊά γαδὲ ὃν ἰδὲ ἴαιο οὗ “ζεδουαΐ, ; 1.6. ἴῃ 
ογάον ὑπᾶῦ {Π6ὺ ταῖρην ἀἰβομαγρο (Π6 ἀπί168 ἱπιροθϑὰ ἀρομ {Π6Π|ν 
8πα Ὀ6 το ]θαβθα Ὀγ {Π|6}} ἱποοῖηθ8 ἔγοπι [86 ἰχοῦρ]ε οἵ τηδίηἰδίπ- 
ἱπῃρ' ΓΒ θιβαὶνθβ ὈΥ {ποὶρ οὐνῃ ΘΧογιίοηβ, οὗ, Νϑῖι. χἱϊ]. 10 54α.---- 
Υ. δ. ἼΔΤΙ ἰ8. {πὸ Κίηρ᾽β σοπιπιδηάιηθπὶ ἱπ γ. 4. 7716 ἤνϑί- 
"υυϊξδ πουο αϑβιρτιϑα ἴο {π6 ρῥγιοβίβ, Ν .πι. συ. 12, 18, ἐλό ἐἰξδι68 
ἴο [π6 σῇο]6 οὗ {πο ἐγῖδα οὗ [μονἱ, νυ. 20.----2 4.----, 6. Τῇ 8δοηϑ ο΄ 
7βγαθῖ ᾶτὸ ἴῃ ᾿πμδοϊίδηίβ οὗ ἔπθ πουίβοση Κίηράοτη ; {16 80η8 οὗ 
«Πιιάαΐ,, ιοἦο ἀιοῖϊ ἐπ ἐλ οἰδῖθ8 οΥ «]υἀαἦι, τα ἴῃ 6 ̓πμβὈ  δηῖ8 οὗ [Π 9 
ΒοιΠοτη Κίπράοῃι, σῖθἢ (μ6 ϑχοθρίίοη οὗ {Π| ἱπμδὶ αηΐ8 οὗ 16 
οἷν οὗ Φεγαβαίθαι, Τὸ (Πὸ ἐσὶθ οὗ Ἰωονὶ 41} [16 λοάαδῆϊηι Το τῸ 
δίνθῃ, τολοῦ μαά δόθη σοπϑεθογαίθα ἰο «εἠουαΐ, Νατμη. χυῖ. 8. 
ἼΠ686 Κοάδβηϊπι νγοτθ βαογϑά ρὶῆβ, γ. 19. Τὴ {Π18 ομαρῖθυ [ΠΟῪ δ.Θ 
ταθη!οποά ἴῃ ν. 12 δἱοηρ ψὶῖῃ 186 ἘΠ}|685, Ῥὰς τπαὺ αἰ ΓΒ ἔγοτα 
186 ῥγϑβϑηξ γϑῦβ6 ἴῃ ΜΒ οἢ ἴμ {ΠΠΠ9 οὗὨ [Π6 δοπεοογαίθά μη ρβ 15 
Βαϊ ἃ ἴο πάνθ ὕθθπῃ ἀοἰϊνοσοα, ὙΠ Ὑυϊραία [8 οορίοα πὸ ἐεχὲ 
85 γγ1ὸ πᾶν ἴδ ; θαῦ {86 ὑγαπβ]αΐοῦβ οὗ {π6 ϑερίυαρίην ἀρρθαῦ ἴο 

δανθ τϑδᾶ ΘΌΣΊΡΙΤῚ ἘΣ ἴογ ἴῃ δ άϊεῖοπ ἴο {πὸ {{Π6 οὗὨ [Π6 ὀὁχϑθῃ 

ἃηὰ Βῆθθρ Π6Ὺ τηθηίίομ α]80 ἃ {ἰ{{π6 οὔ {π6 σοβίβ. ΣΝ 
ΤΟ», ἰλον ἰαϊά ἵπ βόαρδ, πιὰ θνβῃ ἐπὶ πιαπν ἤθαρδ, [Π6 ἔγαϊί8, 
ὙΒΙΘΒ τγοσθ οβαοτοα δβ ἢγβί-ἔγαϊἐ5 ἀπά 6{{Π68.---Ὗ, 7. τηροῦν στὰ 
Τθάροβὴ ἱπ [86 ϑαπιοοῖ, (οἴ, ἰιυαϊά Το Ὁ. 24 8.) ; 10 180 ὁοσα ΓΒ 
τ μοὺΐ ἐῃς Τάροβῃ ἴῃ 18. 11. 16. [Ικ [86 {πἰτὰ τηοπίῃ, [πὲ 18 
ἱτητηθαἰαίοῖγ αἴον [η6 οπὰ οὗ (89 ψηθαί- μαγνοδί, {ΠῸῪ Ὀθραῃ ἴοὸ 
140 {π6 Τοπηααίίοῃ οὗ π6 μϑᾶρβϑ, 1.6. ὕο ἀθροβί᾽ [88 ὉΠάΘΥ ἰαυθῦ, 
δὰ ἰπ [Π6 βουθηῖῃ τηοηΐῃ, ὑπαὺ 15 δὖ [86 οἷοβα οὗ {Π6 γα -εἰπηθ 
δα υἱπίαρθ, {μ6 ὺ μιδὰ βηϊβιθά, ὙΠῸ Βαμηπιοῦ- μαγγθβὶ ἔβϑεϊναὶ 
νγα8 Κορ ἰῃ {π6 {π|γὰ ταοῃίῃ, ἀμὰ {Π6 ἔβαβι οὔἉ [π6 ἱπραιμουίηρ οὗ 
ΘΟ ἴῃ ἐπ Βουθηῖ.---Ὗ, 9, οσοίίαϊ, φιοϑίϊοπιοα ἐλ ργἱοϑἐ8 απ 
1, ουἱίοδ σοποθγτῖπρ {06 ἤθαρε; ἴο ἀβοογίαϊῃ ψμϑίμον [ῃ6 ἀπιοιῃηῦ 
οὗ Βγβι γα ἀπά ΕΠ 08 τσαβ βυϊοῖθηξ [ῸΣ [88 τηδἰπίθπαποθ οὐ [μ6 
ῥυΐθϑῖβ δῃα 1μον (68.----Ὗ, 10. ΑΙ χαγίαΐ ἐδ λῖρί ργϊοδὲ οὶ εἶα ἤοιι86 
ο} Ζαᾶοο, [μ6 ρῥτεῖποβ οὗ [86 μουβο οὗ αοά, ν. 18, 15 ρΡοΒβι Ὁ] 186 
᾿Ασαχίδι τηθηϊοηθά ἴῃ οἤδρ. χχυΐϊ. 17. Ηθ οδηποῖ ὃ6 [116 Βῖρῃ 
Ρῥτὶθδὲ Αζαγίαῃι γϑξοσγθά ἰο ἴῃ 1 ΟἾγ. ν. 89, ἴοσ (Π6 ἘΠΕ γγ89 ἃ 

ἷ 2Ὲ 
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βοὴ οὗ ΗἰΝΚίαἢ, τπ6 πρὶ -᾿τῖοβὺ ᾿π [Π6 υἴπλο οὔ “οϑἰα ; 8866 ο!δρ. 
χχχίν. 9, 2 Κίηρβ χχίϊ. 4. κου Ὁ μον 180 ἔσαπά ἴῃ 76 Γ. 
χχχῖχ. 7. Τ}ιῈ ᾿πβΠηϊεῖνοβ ἐο θαὲ ἀπά ἰο ὃ6 8αἰε δα, απά ἰο ἴφανο ἴπ 
αδιπάαγιοῦ, ἀγα υϑθᾶ ἴῃ ἃ ἰἱνθὶν ἀϊβοουγβο ἴον ἴΐθ ἢγβὺ Ῥθύϑοῃ 
Ρίατα!. Μογθονϑῦ, ἰῃ ἃ βρί γί θα δάάγοββ [Π6 χη Ὀθέοσθ ὙΠ 
ΣΤ Ὶ 068 ποῖ Ἀρρϑᾶγ βίγαηρα, ἴον ἐμάΐ εσλιλοῖ, ἐδ ἰθ[ ταθᾶ 8 το6 παῦὸ 
ἰ6} 1.18 Ιᾶῦρα φαδηαιν.---Ὗ. 11. ὙῊ18 ραϑβαρσθ ἰθανθδ 1 ἀποογίδὶπ 
ὙΠ ΠΘΌΒΘΥ ΠΟῪ ΤΌΟΙΩ8 γγ6γ9 δ01]}}, ΟΥ̓ ΤΠ6 οἷ οῃ68 βἐξβὰ ὉΡ 88 β[ουβϑ 
ογ {86 οοτ ἂπα ἔπι18.---Ὑ. 12, ΠΥ ἰ8 (86 πᾶτὴθ δρρ]ϊοά 
Ποῦ ἰο ἴμ0 βγβί- 85. Τ7ΤΑσν δγουσίέ ἢ. . υὐξᾷ, βαξοῖψ, 
δοίϊϊησ ὈΟΐ οΔΓΘΪΥ ἀθὰ ΠΟ ΘΒΕΥ ἴῃ [86 τηδίίου, ομδρ. χῖχ. 9, 
Θυον ἑξόπι; οὐον ἴΠ6 βγβί ταϊ18, ὥς, δλίηισὶ, ομαρ. χσῖχ. 14..-- 
Υ. 18. “ε)οῖ ἀπὰ Μαλαξῆ, ἃγ6 4180 πιϑπιϊοηθα ἴῃ ομάρ. χχίχ. 14.--- 
ὙῸ ὃν ἐλ6 οἷά6, ἴῃ ἔλι6 ΒᾶΠ16 86ῃ86 88 "ΤῈ ἕῳ Υ- 15. ὝΡΒΏΒ πλαβὶ 
τηθδῃ αὐδοοναάϊης (0 ἐδ6 αγγαπρθηιθηξ; ἰἴξ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 1 ΟἿ. χῖχ. ὅ, 

δη4 Ἐ)Ζοϊς. σἹηϊ, 21, ἢ ἃ αἰβογθηῦ τηοδηΐηρ.---. 14. Τῇ ἀοοτ- 
Κοορθ» ἕο ἐΐι6 θαδί, 866 1 ΟἾγ. ἰχ. 18. Ηθ νὰϑ ὀνοὸσ {πὸ 7 γϑοιοϊ 
οὔεγίησε ο7) Οοα, ἰ.6. ονον 41} (παὐ πδά Ῥθθὴ γοϊπηίαυν οογθά ἴο 
(οὐ (Βοαΐϊ. χίϊ. 17), ἐο φίυα ἐδ ἰὐέπρ οὗ Χο)ουαῖ, ((μᾶι 15 1π6 
Βῃδζθ, οὗ [16 {πη κ- οἴου! ηρ8 [ῸΣ οχϑιαρ]θ, Ἡ ΠΙΟΒ τγα8 δούθα!]ν π6 
ῬΓΟΡΘΡΥ͂ οὗ Φϑθονδῖ, δηά μὰ ὕθθῃ Βαπαθα ονϑῦ ὈΥ͂ Βῖπι ἴο {86 
Ὀυϊοβϑίβ, [μ6γ. νἱἱ. 14, 82, χ. 14, 1ὅ ; Ναμῃ. ν. 9), «πα ἐῤθ πιοβὲ 
λοῖν ἐλέπσϑδ, ὑπ 8 ρογίϊοῃ οὐ ἐμ βὶπ- οθθσῖ πη ρβ, ὅς., πο ἢ Πα το 6 
Θαίθῃ ὈΥ ἰΠ6 ῥγιβϑίβ ἴῃ ἃ ΠΟΙῪ ρΪδοθ; 8660 Ὁ. Θχδηρ]6 [ω6γ. νἱ. 
10, 22, νἱϊ. 6.-,Φ,ἔ .15.  άθη, ομαρ. χχὶχ. 12. ὙΤῊὴ6 ἴηϑῃ, στ βοβα 

ΠΆΙΊΘΒ ΔΓΘ ΟΊΎΘΗ Π6ΓΘ, ὙΓΘΙΘ ἴῃ [Π6 ῥγἹοβίβ᾽ οἰδ68 ὙΠ ἃ ἰγαδβὲ, 

ΠϑΙΊΘΪν ἴο ἀϊδίγθαϊα ἰο {π6Ὶ} Ὀτθίμγθῃ ἴῃ ἐμ6 ἀἰνιβίοηϑ, ννῃὸ 
ἀν ῖς ἴῃ 186 “ργοβίβ᾽ οἰ[ϊο5 δῃᾷ ὑψγοσθ ἀῃ80]6 ἰο σοηθ 0 {Π6 
τοπλΡ]6 οα δοοουπέ οὗἉ {Ποῖ γοι! ἢ οὐ ἐμοὶν ἂισθ, ἐμὶν ῬΓΌΡΟΙ βῃιβαιθ 
οὗ {π6 ἔπεθ-ν1}} οὔουΐηρβ. ἡ 5 δὴν ποῖ αϑ ἐο ἐλο λέρλεν' 80 
αἶδο 10 {}ι6 ἰοισον" (ΒΔτα 8 0}}}, θαΐ 88 ἴο {Π6 ο]14 πλθῃ, 80 αἶβο ἰὸ π6 
ΘὨΠ]άγθη.---Υ. 106. ΜΒοδίάο8 ἐλοὶν [ϊδὲ οΓ πιαῖο8 (πῖτ 1[Π6 Θχοθρίΐοι 
οὗἨ το86 σοβθ ΠϑΙη68 ὑγοσγθ οοπίαϊποα ἱπ {π6 115) “πηι ἑΐτδα 
γοαγϑ οἷά αγτιά ὡρισαγαβ, ἩΔΙΛΘΙΥ {Ππ6 11δὲ οὗ" αἰϊ {ΐο86 τοῖο ὁαπια 
ἱηίο {6 λοιι86 07 σζομουαὴ 7ον ἐἶι6 ρονδίοτι 8θὲ οι 70» ἐΐόηι θυόγῳ αν 
(ο, Νιι. χὶ. 28), ,0ν ἐδλιοῖν δογυΐοθ ἴπι ἐλιοὶν οὔἕοθ8 αοοογαΐηρ ἐο ἐλεῖν' 
αϊυϊδίοπβΒ. Ὑηδθ ΘΠ] άγθη σγοσθ Δ]]ονθά ἴο σὸ ἱπίο {Ππ6 ἰθιῃρ]θ 1 
ΠΟΥ ΘΓΘ ΟΥΟΡ ἔμ γθΘ γϑᾶγβ οὗ σα, δηά οοὐ]ά ΓΠοΓΘίοσΘ σϑοοῖνϑ 
δτιά δαὶ [π6 ρογίοη 4] οὐτϑά ἴο [Π6πὶ ἴῃ {π6 ρ]ςα οὗ [Π6 Βα ποία γΥ 
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8.8 Ὑ611 88 (Π6 ῥυῖθϑίβ 0 ρϑυβοστηθα {Πμ6 βουνίοθ.---ὖ. 17. ΤῊ6 
βῖρτι οὗὨ {Π8 δοοσιβαίίνθ γγμὴ 18 αβθά θυ [0 ρῖγθ ῥγογηΐπθῃσθ ἴῸ 
86 ποσὰ προ Βῖ ἢ ἐΠ6 θα ρ 8818 [4118 (ισαϊά, Τ,ΘὮτΡ. ν. 510) : 
αϑ 7ον {δι ἰδὲ οΥ ρνἱοϑῖδ, ᾿ὰ ντὰ8 ἀσοογαϊηρ ἰο ζαϊλιον θ᾽ -λοιιδ68, ἀπά 
ἴον ἐμαῦ οὐ ἐδ 7,ουΐίο8, ἐΐο86 ὕγοπι ἐισοπῖψ ψοαν8 οἷά απά τπρισαγα8 
τσόγ6 π᾿ {Ποὺ οὔῖοθ8. Τγοπι ἐιυοπέν ψθα»8 οἷά, 8661 ΟἿγ, χχιϊ. 
24.--. 18. Αἴοῦ ἐμθ ραγοπίμϑίϊοαὶ οἰδιβϑοβ ἴῃ νυν. 1Ὁ δηά 17, 
ψ]] ἢ οοπέαίῃ τλοτθ ρχθοῖθο ἀθίαἱβ, ΣΟΥ Ὶ τοᾶν 6 τοραγάθα 
88 ἃ οοπεϊππαίίοη οὔ γηῦ 'π ν. 16 : [Π6 πιθὴ τότ ἴῃ {Π6 ῥγήοϑίθ᾽ 
οἶ[168 450 ἐο γοσίϑέ6ν ἐιοἷν οι άγθη, 60. ὑτηρ-οῦ 5 Β ογ αἰ παΐθ : 
{πον ΘΒ] άγθῃ, Πδτηθ]Υ [Πο586 οὗἹὨἁ {Ππ|6 γγ 0168 ΔΒΒΘ ΠΡ ΪΥ, ὈΠΡ τηυϑὶ 
ταθϑῃ {86 οογρογδίίΐοη οὐ ρῥγίβθϑδίβι ΤΉΘΥ σοῦ ΟὈ]ρϑά ἰὸ Κϑβθρ ἃ 
τορι βίον οὗ 86 ομη]άγθη, ἄσς., {πὲ ἐΠ6 οἱἢβ δ]οίίθα ἰο {πθπὶ 
πιῖσηῦ θ6 ΤΟρΌ]ΑΥΪΥ αι αϊοα, γον ἀοοογαϊης ἰο {Πιοῖν' ἐγιιδὲ (ν. 
12) ἐλόν οσσιρίοα ἐϊιοηιδοῖυθ86 «οἱ, ἐλ6 αἰέν διωιδίοπ ΟἹ ἐἶια σοπϑ6- 
ογαἰφά ἐπα; ὩΡΥΣΓΤῚ 18. ποῦ ἀαβοά ἀηγνΒοτο 686 ἴῃ (Π18 ΒθΏ860, 
Ῥυΐ {ποῖ 18. ποίμιηρ ἰο Εἰπά6᾽ ΟἿ ρ᾽νὶπρ' {818 ᾿η ογργθίδιϊοη 
ἴο {86 ΗΠΒΡ86].---Ὗ, 19. ΤῊ ῥυίβϑίβ 4180, τσῦο ἰϊυθά ἴῃ 1π 9 
ϑεδινδαη ἤοϊἀ8 ο} {Πποῖγ οἰδίθ8 (1,ον. χχν. 84), απά ὑπιάροά οὗ, 
εαοἶ, ραγέϊσιιζα» οἷέψ (:λ 88 ἴπ {86 ἀοοοαηίβ οἵ [Π 9 σβῆϑαβ : ἱποὶαά- 

ἱπρὶ ΘΥΟΥΥ͂ Ραγ ου αΡ οἰ γ), λαά ἐλοὺν οιση, ϑογυαπί8, τοῖο αν πιθης 
ὑἱοπθα ὃν παπιθ (ομᾶὰρ. χχυ[. 1δ, 80 88 ὑπ6 ἱπῃαθιϊη!8 οὗ {Π6 
ῬτΙθϑίβ᾽ οἰδ68. ἃἴῸ βαϊὰ (ο αν μ8Δα βοῇ βογυνδηίβ, Υ. 15), ἐο σίυδ 
ἐι6 ρον ϊοπ8 ἰο ευϑτῳ πιαΐς ἀπιοηρ {ἦι6 ργὶο8ἐ8 απ ἰο θυθγν ὁπ τῆι τισα8 
γοσίδίογοα ἀπιοπρ {6 1 ουϊίθ86. ὙΠ {πϊγὰ ρϑύβοῃ ρϑγΐδοῦ ΣΤ 
18 Ῥίδοθά αὔον ἴθ ψ!βουΐ δὴ ἱπίθγνοπίπρ' γϑἰαἰῖνθ, οοσιρατο ἐπ 
ΒΊΑΣ σοι παίίοῃ ἰῃ (ἀοη, χχχίχ. 4.----νν. 20---21, ΠΠ εοξίαΐϊ, ἀἰὰ 

ἐμαὲ ιολίοῖ, τσα8 σοοά, ὅτε.) ἀπά ἐπι ὀυθλν τσονῖ;, ιοὐιλοῖ, 6 δόσαπ 70» 
ἐδιο δογυῖοῦ Οὗ ἐὖι6 ἤοιι86 οΓ αοα, απα [ον ἐἴ.6 ἰαισ ἀπά ξον ἐδι6 ὁοπι- 
»ιαπαπιοηξ 8θοἰῖπρ ἀΐθ Οοα ([π6 ἱπδηϊεῖνο ἡ ο 48 ἴῃ οΒδρ. χχνΐ. 
δ)» ᾽6 αοἰφά εοἱεἶι αἰἷΐ ᾿ϊ8 ᾿θαγὲ (( ΜΠ ἃ ρογίθοι μθαῦῦ᾽ ἴῃ οἴμοσς 
ῬΊίδοθβ, 6.9. ομαρ. χῖχ. 9), απά ργοβρϑρδά. 

ΟἸμιδρ. χχχί!. 1-- -28. Ζηυαδίοῃ, ογ΄ ϑοππαοῖονὶδ απ ἀθδέτιοίϊοπ οὗ 
ἐΐο Αδδυνίαπ αγηιν, οἴ, 2 Ἰζίηρβ χυ!!. 18---χῖχ, 87 ; διὰ 18. χχχυΐ. 
-- ΧΧΧΥ]].---Ὗ, 1. Τηβίοαα οὗὨ [μ6 ΘΙ γΟΠΟΪορίοαὶ βἰαίαπιθηΐ ἴῃ 2 
ΚΊηρβ χυῆἱ, 18, γα πάνθ ἤθγθ ΟὨΪΥ {π6 ἰπάἀοῆπηϊία σοπηθοίίησ 
ξοσταῦϊα : αὐον ἐἴ,686 ἐἰιῖπιρ8, ἄς. ΣγΩΜν ἀπά αὔΖΤον ἐ᾿ι8 βαοίϊέν 
(οδδρ. χχχὶ. 20), νίοι Ἡ θζοκίδἢῃ μδὰ βμοντῃ ἴῃ 16 γϑβίοσαιοῃ 
οὔ [89 ψουβῃῖρ οἵ αοά. Αἀπά λθ ἱμοιρῆὲ ἐο σοπφιθν ἐλιδῖγι Κον ᾿ΐην- 
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δεἶ; δοοογάϊηρ ἰο 2 Κίηρβ μο βιοοορεάρα ἴῃ ἑαἰίησ [πΠ6 Το οἃ 
εἶῦῶοθ. ΟὐΥ ἰϑίοτίδῃ ἀοθβ ποὶ ταθπίοη {μι 18, οὐ (86 δνθῆξ σϑ- 

εογάοά ἴῃ 2 Κίηρε χυ!ϊὶ. 14---1 6, ἱπ ογάθν ἐβαΐ Β6 τδυ ποὶ ΕΘ 
πιο παυγαίϊΐνο οἵ ἴΠ6 ταϊγασυϊουρ ἀθἰνοσζαποθ οὗ {π6 «Θυν]δ βξεἐθ 
ἀατίηρ [86 τοῖρτ οὗ {818 ρίουβ ἰσηρ, ὈΥ ἃ ἀδβουρίίοῃ οὗ [89 τηἱϑ- 
ζοσίπαπος μοι θοῖθὶ Ηδζο κί αὐ ἐμ σουητηθῃηοοιαθηῦ οὗ ἘΠ 
᾿Αβδβγτίδῃ γγ81.---᾿ ν. 2--ὃ. ΤῊΐἷ8 δοοοπηΐ οὗ {π|6 ἐογιἢοδίίου ο 
δαγύδβαίθηι, δά (Π6 ργθραγδίϊομβ ἴου τϑϑιβεϊηρ {116 Αβϑυσίδῃβ, 18 
ΟὨΪΥ φἴνϑη ἴῃ ἴπ6 ΟἸγομΐ.]65. 10 18 οοπβιτηθά, Βονονοσ, ὈῪ 18. 
χχῖϊ, 8ὃ---11.---Ψ 26 18 ἃ οοπαϊεἰοηαὶ οἰδιθο : λΐ ζαοε δοίης ἀϊγδοίεαῖ 
ἐο τοα» αφαϊηδὲ «ογιιδαΐφηι.----Ὗ. 8. Τὸ ἀΐάο διὸ τοαίον ο ἐδ ὕοιιε-- 
ἑαΐπιϑ, ιτοϊιίοῦ, τρϑῦα οὐἐδίἀδ ἐδ οἷέψ; ὈΥ οονογηρ ἴθ ονὸῦ δῃάᾶ 
ἀγανῖμηρ ἴΒθῖ ΟΥ̓ ἱπ Βα ουσαἤθουβ σμδμ 618. ἌΑπά ἐλον λείρεα 
ἤΐηι; ὉΥ ἰακίηρ᾽ οαγθ (νυ. 4), {μαῦ ἃ βυ ποθηξς ΠΌΡΟΥ οὗ ἸΔΒΟΌΣΕΓΞ 
ὝΘΙΘ ῥΙΟσυΓΘα [ῸὉΣ [μϊ5 ἀπ] ἀπάογίαϊείηρν. 7. ὅγοοξ ἱμαξ 
οιυρά ἐλροιρῆ ἐδ6 ποιϊαδὲ ο᾽ ἐλλ6 ἰαπά, λα σ]ο ταΒ ἑοστηϑα ὈῪ 
186 ονεσβοπίηρ οὗ [6 νυαῖδσ οἵ (86 Τουιηΐαῖηβ, απ ἐμογθίοσο τὰ 5 
ὨΘΟΘΒΘΑΙΥ ἀτοα ἃρ ὙΠ θη {Π6 ἔοαηἰαὶηβ γογΘ οονοσθα ἊΡ δπάᾶ 
ἄγανγη οὔ, τὰ [1Π6 Ὀσοοὶς Οἴμοι ; {π6 ϑορίμασίὶπὲ τοδαϊηρ 15 
“ἐ ἐῃ ἐδ τιϊάδὲ οΥ ἐδι6 οἱδν»᾽ Ὀαὺ [μΠ6 τοδάϊΐῃρ οὗἨ {μ6 ἰοχὲ 18 ρϑὺ- 
ἔρον ἀρρτγορτίαίθ ; οἷ ν. 80, “68. 81γ. χῖνῃι 17; 2 Κίηρβ 
ΣΧ. 20, ἀπά Τλοπίιδ (ϑιδάξ, δ 9).---Το Δΐπσε ὁ Αδεννία, τπ6 
ὈΪΌΓΑΙ 18 παβοὰ μϑγὸ Ὀθοδσβο {86 ἐμπουρἢίβ οὗὁὨ 186 Βρϑᾶῖοσβ ὑγϑῖθ 
ἀἰγεοίθα ποῖ τρθσου ἰο {μ6 ἱηναβίοῃ οὗ ϑβ'ϑηῃδομουῖθ, θὰΐ ἴο 8]} 
186 ἔαΐατα γγασβ ἴῃ ΒΊΟΝ ΤΠΘΥ ταὶρην ροβϑθ]Υ θ6 οπραροὰ σ]ι 
1.0 Αϑβγτίδηβ δῃὰ {πεῖρ Κίηρβ.---Υ͂. ὅ. ὈΓΊΣΥῊ ταυδὺ 6 ἐχ- 
ΡῬἰαἰποά, 8οοογαϊηρ, ἴο βο ΡΑΒΒΑΡῸΒ 88 ἄδαρ. χνυ. 8, χχπϊ, 1, 
88 τηθδηΐηρ : 16 δἠοιυθά λπιδεὶ δίγοηφ. Εἶ6 διαϊε ὦρ ἐδ τὐσαἱϊ 
ἐλαὲ τυα8 ὀγοΐθη ἀοιση, τοραϊτῖαρ [μ0 Ὀγθδοῖοβ, ὥς. ΟΥ̓́Θ. ἱν. 1), 
860 18. χχὶ!. 9,10. στ -ὧν ὉνῸ}; Τλοηΐμϑ [Ή]Ποντ8 Οἴδ86- 
πῖμδ δῃ οἰ μοσθ, ἀηὰ ΤΥ ΠάοΥΒ {Π18: ἦθ οαιιδοα ἰο αξοοπα ([μαὶ 15, 
110 ταϊβθά [Π6 τἸῃβοη ΣΎ) προ ἐἦι6 ἰοισθῦ8, δὰ Θσρίδπαύϊομ, Μοὶ 
οοΥίΙΗΪΥ ρῖνγθδβ ἃ Β01}4}]6 πηθαπὶπρ ἰο [Π6 ραββαρθ, μαὶ Ὁ ψθο ἢ 
ὑπο γ6 15 8ὸ ροοά ἐουπάδιοπ ἴῃ ἐΠ6 τνογἀ8 ϑιωρὶογϑά, ἔου 1 1 15. μ6- 
ΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ 81 8οοιιβαιγθ [0 ΣΊΟΌΣΊ λ6 ὀγοισῆξ τωρ, Ἧ16 ΤΑΔΥ 
ΒΌΡΡΙΥ τηἈβολτΥ, Π0 ἀουδύ, Ὀὰϊ νὴϑ ΤΥ 7.88 ἃ8 Ὑ76}} ΞΌΡΡΙΥ πηᾷ- 
Οἰἶποβ ἔου Κοορίπρ οἱ [6 βποιην (ομαρ. χχνΐ. 15) ΟἹ ΔΠῪ ΟἿΟΣ 
οὈ]οοῖ. 4.5 {π6 ψογάβ βίδα ἴῃ {π6 ἰοχὲ [Π6Ὺ τηθδῃ : λ6 αϑοθπαρα 
{}λι6 ἰοισον8 απα ἐῪ6 οιμέον' τυαἰΐ οιϑίἀ6 ἐδόηι, ΤῸ 116 ρΡΌΓΡοΒΘ οὔ β- 
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ψογἱηρ [μ6πι, ἀπ τπλκῖπρ ῬΥΘρΡΑΓ (008 ἕὸν ἀθίοηοθ. ΤΆθσθ ἴβ 
στουπά, Βουγθυϑῦ, Ὁ αποϑιϊοπίηρ ἐΠ6 οογγθοίσιθϑβ οὗ {86 ἐδχὲ, ἴον 
[86 νροσάβ ἴῃ» ἴῃ δ.Θ ποῦ ὀχργοβϑθά αὐ 41} ἱπ 86 ϑερέωαρίπέ, 
δηᾶ ἐμ6 ἐγαπβίϑίοσβ οὐ 1μ6 ωζγαίθ ἀρρβὰγ ἰο βανθ τϑαὰά ἴυνη 
τυ ((18 18 ἐμ6 γτϑδάϊηρ 10}  ἰσαϊά ἀσἴθη8) ; π6 ϑννίαο ἀπά 

Αγαδὶο ἄδρατι δἰ οροίμον ἔροπι οἂν ἰδχέ, [ε ἰδ ροββίθ] ἐπϑὲ ἴψρν 
ὧν ΤΑΥ͂ μ6ΥΘ Δγΐβθῃ ὈΥ͂ τηΐβίαῖκθ ΠΌτα γγυσῳην πὰ {πὲ ἐπ: οτρί- 

τ] γϑϑάϊηρ γγα8 : ὧδ διωὶζξ {6 τολιοῖθ ὡαΐϊ--απὰ προῦι ἐξ ἰδι6 ἐοισδ᾽8, 
απά τροπ ἐΐόπι {}λ6 οἵδιον τσαϊϊ, Μ ΙΟΝ τὰπ τουπα {Π6 Ἰονσοῦ ΟΥ̓ 
(8ε6 Τλοηΐμδ ἀϊο ϑίδαὶ ὃ 8, 4). ΚΓ 88 ἴῃ σμᾶρ. χί. 11, ΔΜ ο 
ἐπ {6 οἷέψ ὁ. Τραυϊά, 866 1 ΟἿ τ. χὶ. 8. Οπ [89 Ἰαϑὺ ψοσ 8 866 
οἢδΡ. χχυΐ. 14.--Ὁ. 6. Οἡ εἶ ορόπ 8ραοθ αὐ {ἢ οἱέψ φαΐ; νι Ὠΐοῃ 
δαῖθ Μγὸ ἃγ6 ποῦ ἰο]4, 566 Νϑῃ. υ1}}. 1. 16. Απά ἦό ϑροῖθ ὁη- 
Θομασ 4 ἰὐογδ, 886 ο΄ᾶρ. χχχ. 22.---Υ. 7, 8. ΓΘ ἤγϑὲ γογά8 
ΤΈΒΘΠ.016 ΤΠ οαΐ. χχχί. ὁ μα 5[Π}1}}8. ρᾶββαρβθθ. 7 18 ποῖ ἴο "6 
Τοίοσγοα τ βουῦ ἔασον ἀρβπϊοπ ἴο Οοα, ἀπά ἱπέθγργοίθα ἃ8 
Ἰηθδηϊηρ᾽ : τοῖέἦι τι8 ἐ8 α σγθαΐθ᾽ αἀπα ΊΟΥΘ ροισοηξιϊ αοα ἐδαπ υυἱϊῇ, 
λΐπι. Οπ [Π0 ΘΟΠΈΓΑΓΥ; ἃ8 Υ. 8 ΟἸΘΑΙΪΥ Βοννβ, [Π6 Ῥαββαρα τητδὲ 
06 το ἀογθά {μὰ8 : ὙΠ 8 ΤΠ 6ΓΘ 18 ΤΟ, Βουηθιΐηρ ρσγθαίθν ΠΠ8ῃ 
σὰ Ηΐτα, ἴοσ σῖτα Ηἶπι {Πθγθ ἴβ ΟΠΪΥ Πυτπαῃ ρονοῦ, ΜΠ τ 
ἴμοτθ 18 ἀοα, θο. Απά ἰο βρίιὲ ἵπ οὐν ἰσανϑ; ΓΩΓΙ ἱπ (Πἴ8 
Ραβδαρθ 18 ἃ Β.ογάϊπαίθ δοσυβαίνθ, 566 1 ὅδ. νυ}, 20, συ. 17. 

-Υ. 9. Βείδθξ βυμηπιαῦν οὗ {116 δοοουῃ 8, σι οἢ ἅτ παγταῖθα 
ΤΊ ΤΌΠΥ ἴῃ 3 Κίηρβ χυὶ!. 17---1Ὁ ἃ. 444 6 ᾿ὐπιϑοι  ισαϑ τιθαν 
Ταοἠῖοῖ,, απὰ ἢι8 εὐ]ιοῖο ἀΐπσάοπε οὐ, ᾿ΐπαι; ὙΓΑΡΊΣΩ ποῦ οηἱν 
λὶδ ρνΐποοϑ ((Ο βϑηΐιδ ἴπ 1168.) θὰ {86 γγ8016 ἔογοθ οὗ μἷ8 Κίηράοπι, 
866 ἐπ6 τόσο ἀββηῖξθ οχργθβϑίοη .6Γ. χχχίν. 1. Οπ {Π6 βἰξαδίοι 
οὗ Ζιαολιίϑῖ, 866 οἰ!ᾶρ. χχυ. 27.-᾽΄ξΊν. 10---Ἰ1δ. ΒυϊοΥ βυτητηαῦΥ ἴῃ 
[86 δοοουπίβ ἰπ 2 Κίηρβ χυῆὶ. 19 ".---88.---Ὑ. 10. ΘΔ Ὸ) 
᾿ἼὝΠΏΔ 3. οοππυδείοιυ οὗ 186 φαθβέίοῃ : “' τολποτεΐπ ἄο ψ6 ἐγιιδί 
τιϑδηϊησ ΨΥ (0 γ6 δὲ ὑπ (δ υἱοα (Δοοογαϊηνσ ἴο 6Γ. χ. 117) ἐπ 
“εριιδαϊόηι ὃ----, 11. Τὸ ἀοἴζοον ψοι ὡρ ἰο ἀϊο ὃν ἔμπφον απα ἐγ δὲ; 
ἴπ υεϊηρ {π6856 ογάβ ἐμ 6 Πἰδιοτδη δα ΡΥΌΡΔΡΙΥ 2 Κίηρε χυ]!. 
27 ἴῃ ἢῖ5 τηϊηά.---, 12. (ὐοιηραῖο 2 Κιηρβ συ, 22, ψθογο, μον- 
ΘΥ̓́ΘΙ, ΘΥ̓ΘῚ ἸηΟΥΘ ΘΙΩ ΡΠ Δ ΟΠ ὉΠ Π ἴῃ [18 ραββαρθ, (ἰοα 15 ἀ68- 
Οὔ Ροα 48 Β6 σψβοβο δαηιοίϊ, δῃια αἰξαγ8 Ἡϑζοικίδἢ παά ἐδκϑθη ἀναγ. 
ΤῊ νοσάβ οὐ Κίηρβ ἅγο, “ἴδ {ξ ποῖ ἐἸ,ἰ8 Οοα,, ισῆο86 δαηιοίδ," ἄε.; 

Βογα οἡ ἐπ6 οἵπον απ τ Πᾶγθ : “18. ἴ' ποί [ῃ15 Ἡοζοκίαῃ, τοΐο 
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λα8 ἑαζόπ αἰσαν ᾿ὲδ Ὀδταοίι, ὅζο.7 παιλοὶυ ὑμοβθ οὗ ἴμ αὐοά πιϑη-- 
εἰοποά ἴπ [86 ργδνίουβ γϑίβθ. ΒΥ οπὸ αἶδαν (2 ΚΚΊΗρΒ : ἐλέδ αἰξα») 
ἃ το ἀἰδιάποῦ τοΐθσθησθ 18 ταδὰθ ἴο ἔῃ 6 δχοϊϑῖνθ νϑ] αν οὗ [π6 
ὙΟΣΒΐἷρ ἴῃ (86 ἔθιηρ16, το μα ομο6 τηοσθ ὈΘθη Θϑίδ]} 18ῃι6α ὈΥ͂ 
Ἠοζοκίδι.---ν. 18, 14. 566 2 Κίηρβ χυῇ!. 8ὅ. ὙΠῸ οτἱρίπα) 
ὙΠ ΟΣἀβ ἀγθ θα πα ἴῃ 8. χ. 8---11, θαΐ 18. χχχνὶ. 20, ἀπά τηοτθ ρδγ- 
τἰου αΥ]γ 18. χχχνϊ. 11---18, Ἀρρθᾶγ ἴο μᾶγθ ἢοαίθα Ὀθέογε {μ8 
τηἰπὰ οὗ 16 Εἰϑίοτίαῃ. Ῥῦλο ἐδ {676 ἀπιοηρ αἰΐ ἐἶ6 (θα 8 οὶ {7,686 
παϊζίοτιδ, οἷο. . . . . ιὖῆο τσαβ μοισθηβμΐ ὁποιρὴ, ἐο ἀοἰΐυον' 
ταν . ἐδαὲ νοι» οὐ εἤοιυιϊά ὃ6 δίγοπρ θποιιφῆι ἐο ἀθἰἧυοτ' 

γος οἱ οΓ πιν μαπα ἢ ἴπ οἶμον ψογάβ, 88 ἴπ6 (ἀοὰβ οὗ 1π6 τποῦα 
ΡΟΝΘΓΕᾺΙ Ὠθαίμθη παίϊοῃβ ἃΓΘ ΒΙΓΌΠρΡΟΡΓ ὑμᾶη γοὺῦ Οοα, δπᾶ 
γαῖ σου]ὰ ποῖ ἀδ]ϊνθυ, 80 1} γοὺγ Οοά, ϑνθῃ 1 ἴθ νγῖβῃ ἴο 
ἀο 8ο (απ δοοογάϊπρ ἴο ν. 12 {Π18 18 ὈΥ͂ ΠΟ τηθᾶπβ8 ὁ 6 6δχ- 
ΡΘϑοΐθ4) ποὺ Ὀ6 8016 ἴο ἀοὶῖνον γου.---. 15ὅ. ΤΊια βγβὲ οἰαῦβα 
ΤΒΘΙῚ]68 2 Κίηρθ χνὶ. 29, 82. [π δἀάϊομ ἰο τουππρ [μ6 
Αὐοά οὗ 13:86] (οἴ, 18. χ. 14, 15) 6 δἀἊβ 8.1}} γί μοῦ: ἔογ {πο γο 
88 πὸ (οὐ οὗ ΔΩΥ παϊΐοῃ ἀπά Κἰηράοῃι (1 Κὶπηρβ χυἹ!. 10) γ πὸ 
γν88 80]6 ἴο Γϑβοὰ ἢΐ8 Ῥθορίθ, . . . ἀπά ἐπαὲ ψοιν αοά ιοὐζὲ 
ποὲ ϑαῦθ ψοῖι οιιὲ 9 πιν μαπά ! (ῊΘ ταᾶν ΘΆΒΙ]Υ ΒΌΡΡΙΥ : “15 ᾳυϊΐθ 
οοτίδἰπ). Τῃ {18 ΜγΔΥ γγ6 πιαβὶ Θχρδΐῃ "5 ἢκῳ» ὙΒ1ο} ἱπίσοάπσαβ 
[86 δ} ὉΠ 6818 ἴο δπ ΘΑ 16 Ὁ Παρδῦνο οἰδιδθ ; 888 οἢ [Π6 οἶμον βαπμὰ 
ἘΖοϊι. χν. ὅ.---. 16. Ηϊΐ8 δογυατιέδ; 866 ν. 9.---Ὗ]". 17. Οομρασο 
2 Κίῃηρβ χίχ. 14 δπα 10---18; 18, χχχυῖ. 10---Ἰ4.--ῆγν. 18, 19. 
Αἴἶον [μ6 ραγθῃι θοαὶ γϑιμδυῖκ ἴῃ ν. 17 186 δοίβ οὔ [Π6 βοσυδῃ β 
οὗ βεπηδομθυ ἀτὸ ἔαυίμου ἀθβουϊ 64 ; οοπηρᾶτα 2 Κίηρβ ΧΥΊΙ, 
20---85ὅ; 18. χχχυὶ. 11--22, ΤῊ ιἰϑύογίδῃ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίδίβϑ νν ΗΕ 
[116 Βουυδηΐβ οὗ ἴῃ Αββυγίδῃ Κίηρ Βροῖθ Ἰουὰ δπὰ ἴπ [Π6 58 
τοηρτιθ, ἰπίθπάϊηρσ ὈΥ {18 Ἔχρ]απαίίοη ἰο ᾿πάϊοαίθ ἰο ἢἷ8 σθδάθσυβ 
186 Β0]6οἱ οὗ [π6 ΔἀάΓ685, ψ]οἢ 6 ἀϊά ποῖ {81πὶκ 1ῦ πθοθδβασυ ἕο 
σοιηταϊηϊοαία ἴῃ {Ὁ}. 70 αὔϑγίσλε ἰζόια; τἴμ6 ᾿πῆπινα οὗ μ 8 
Ῥυδὶ] οσοῦϊβ ἴῃ Νθἢ). νἱ. 19 αἰβο (οἶ ν. ἴχ. 14). «448 ασαϊπιϑὲ ἔὔι6 
αοάϑ οὗ ἐδι6 πιαϊοπιϑ ὁ" ἐἶι6 θανἐἶι, ἐἶι6 τσονῖ; 977 πιογὴβ βαπάβ; 8085. 2 
Κίηρβ χίχ. 18.--- ἡ. 20. Οοπιρασθ 2 Κίηρβ χίχ. 15---ϑ4 ἀπὰ 15. 
χχχυΐ. ὨΜῚ δι οὐδ γοίδγθποθ ἐο ἐιῖδ, 1.6.) ν Ὁ τϑίδυθμθθ ἴὸ 
186 οοηΐοιαρί 5βόντῃ ἴο [6 (οά οὗὨ [βγ86], ἐο ψ οι γϑίθσθηςθ 15 
80. ΘΙΏρΡ ΔΕ Ά}}Υ πιδάθ ἴῃ [Π6 ρῥγάγϑῦ οὗ Ἡβζοκίδ (2 Κίῃρβ χῖχ. 
15 5844.) ἀπά ἰπ {18 ψογάβ οὗ 1βαϊαϊι υ. 22 844.--. 21. ΟἿ. 2 
Κίηρβ χίχ. 8ὅ βαᾳ. ; 18. χχχνῖ 86 8.6ᾳβ. ΤῈ6 ψογάβ, “Ἅ τοὐδ, αἷὲ 
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ἐλο ὅγαυδ ιυαγγίονδ," τοῖο ἴο [Π6 ΘΟ ΤΏ 801 16 γ8 ἴῃ ἀἰβΕ: ΠΟ 0Π 
ἴτοτα [88 ργέποθβ απὰ ἰϑαάθγβ (888 ῸΓ ΘΧδπΊρ]6 Ομδρ. χυΐ!. 14); 
Βδποθ ὑπ6 δπίϊγθ δαρὸν οὗ [Π6 ἀθδά 18 ῃοῦ ρίνθῃ ἤθγθ, οῃ. {Π|6 
ΘΟΠΕΓΑΓΥῪ Ὁ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βία θα ἐπᾶΐ ουθῃ [86 ὈΥΪποθβ ἀπ Ἰθϑάθγβ 
6.6 ποὶ βρατοά. ὙΠῸ ἀδυϊαιίομ ἔγοτα [6 δοοουπὶ ἰῃ Κίπρϑ ἰ5 
Τβδγθίοσθ ὙΘΚΥ͂ 8Π18}}. ὑμρυψην (ον) οοπιρουηάἀ θά οὗ Ό δα 

{16 Ρ]υγα] οὗ ΡΝ» δ0π|6 οὗ ἐΐοϑ6 ωὐὐο ρτοοοοαθα ἔγοηι ἢιν8. δοϑοηι, 

ἴῃ ΟἴΠοΓ "γογ8 βοῖμθ οὐ Ὠἷβ 018. ΒοῸ ἰ8 8 ΚΚὰ] ρανεϊοῖρ]θ ἴῃ {116 

ἰηλγϑηϑιςῖνθ ἔοστα [ῸΓ ΡΝ ΤΙ ΚοΙΒΙΡ οδῃ ΒαΡάΪγ 6 βαιβέδο- 

ΤΟΥ Θσρ)αϊπϑά 88 ἰΐ δβἰδηαδ ἴῃ [86 ἑοχὲ ; ἰξ γγαϑ ῬτΌΡΑΥ ει είθῃ 
οὐ ρΊμΑ}}Ὺ ἩδϑαδΌν ΒΟΠῚΘ οὗ 1πο88 το δά ῥγοςθϑάθά, ἿΏ Ῥαΐῃρ 

δἰ δομοᾶ ἴο ἐμ Ρετίβει σι ποὰῦ ἀπ ἰποσυθηΐηρ γο]αίνο, οἵ. οΠδρ. 
'. 4; 1 Οἴγ. χν. 12. 

Υ.22. Αἴϊου [π6 ποσὰ αἰ, βοηθ ΜΞ. γϑδά ἡ λύϑ ηθηνῖθ8. ΤῊΘ 
ϑορέμαρσίπέ ἀπα γμϊρσαίο [0] ον ον ἑοχὲ ; ἴῃ {π6 ϑυγίασς δῃὰ Αγαδίο 
(ἴοπι {μ6 μαπὰ οὗ 4}} τουπὰ δροιὶ) [86 ψογὰ ᾿ΐσγηυ 18 οὐ θά, 
ΤῊ18 νογά 18 φαϊῖθ ἀπ᾿ πί 611 01 }0]6, ῸΣ 1 νγο ΒΒου] σϑπάθγ 1ὲ, αοά 
ἰρᾶ Ἠε:οκίδῃ δηὰ {π6 ᾿ὨΔ ἰδ η5 οὐ Φ ΘΥ Β8]Θ τη ΟΔΥΘΙΌΙΠ]Υ ἃ5 ἃ 586 ρ- 
μογὰ 1θδα5 ἷβ ΗθοΚ, υ νου ]ὰ 6 ἀπϑαϊαῦ]6. ΤῈ τϑδάϊηρσ 
δαορίοα ἴῃ [16 ϑερέμασίπἑ ἀπα Ἰγωϊσαΐο 18 Ὀπρ ΤΌ» Δα {18 γγχϑ 

τασϑὺ δοσθρί 88 [Π6 οΥἹρΊ ΠΑ] ἰοχὺ, ποῦ ΟΠ]Υ μυϑοαιβ8 ἴδ φου]ἃ ΘαΒ 
Βαᾶνϑ ρίνβθῃ τἶδθ ἴο ΟὟ ργθδβθηῦ γϑδάϊπρ, θαΐ Ὀθοαῦβο {86 βᾶπι6 6ὁΧ- 
ῬΓΘββίοη 18 80 ἔΘαΘΠΕΥ θη ρ]ογθά ὈΥ ΟἿ ιἰβίοτίδη (6.9. οἤΔΡ. 
χῖν. θ, χν. 1ὅ, χχϑ0; οὗ 1 ΟἸιν. χχὶϊ. 18). Ὑ76 ὀρβοσυθ ἔσθ ῦ 
τμαῦ 186 νβϑύβϑθ Ὀθίοσβ υ8 σίνββ Ππ σ ΪΥ ἃ σθηθγα] Οὔ] 1π6 οὗ [89 
δοσουπῃΐ οοπίαϊηρά ἴῃ 2 Κίηρβ χυἱ!. 7, 8.---Ἶ. 28. Απιοπρ [16 
πιαην, 0 Ὀτοῦρ ς ῥγοβθηΐβ (0 Η ζοκίδῃ, σοῦ {π6 Βαυ]οπίδῃ 
Διωραββδουβ (2 Κίηρβ χχ. 12), δια {ΠοΥθοΘ νγὸ ἀ.6 ποῦ γγᾶγ- 
ταηίθα ἴῃ σομοϊααϊηρ {πὲ ἐλ6 πιαπν, ισῖο δγουρῆἑ σίξίδ ἐο “ο]ουαῖ, 
αὐ ζονιιδαῖοηι, νγογα 81} οὔ ἔμθτὶ 1βγαθὶῦθ8, θϑρθοῖ! } 48 [88 γθυϑθ 
οομο 468 ΜΠ ἃ τοΐθγθποθ ἴο {Π6 ΒΟΠΟὰΡ ἴῃ τ ΠΟ ΗθΖοκίδ ἢ νγὰβ 
614 Ὀγ αἷϊ ἐλ6 ἀδαίδοι δέου [18 τϑβοὰθ σα [πΠ6 Αβϑυσίδῃβ, 
Ἡραίμθῃ ἱπμαριταηίβ οἵ Ῥαϊθϑίϊμο (6.9. {1|ὸ Ῥ ΣΠ5υ1η 68, το σα τθ 
ἀο] νογβὰ ἔγοπι ἃ ροννουα] ΘΠΘΠΩΥ ΒΥ {Π6 ἀεδίσαοίίοῃ οὗ [π6 Αβ8γ- 
τῖδ ἢ ΔΥΤΩΥ), ταϊσαὶ Ὀ6 ἱπάπορά ἰο βοπαά ρἱβ ἴο ἐπ αοά, νο τνᾶβ8 
ψΟΣΒΠΙρροα ἴῃ “)6γαβαϊθπι, [86 ΟἸτγ ἐπαὺ μδ4 ὈΘΘῃ 50 τα γδου ]Ο5]}Υ 
βρᾶτθά, Οἱ [88 ργϑϑϑηΐβ, σθῖ ἢ τοῖο Ὀγουρπ ἴο ΗΖθ ΙΔ ἢ, 568 
Ἄοἰιδρ. χυἱὶ. 10 δῃμὰ χχ. 29. 
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Ὑ. 234. Ηρεολίαλ᾽ 8 εἰοΐπιδεδι Οὐοταρβο 3 Κίηρῃ χχ. 1---11, δπά 
Ἰδαῖ8}} 38. (8.66 ἐμο οοταπιθηίασΥ οἡ Κὶηρ5). 

γν. 25, 26. Ῥνίάε 97 Ηεξοζέαλ. Οὐοπῖρατο 2 Κίηρϑ χχ. 12---19, 
Δηά 18, χχχὶχ.-- -Ὗ. 25. ᾿οζολία, ἀἰά ποῖ τειάον ἰο Ααοἀ αοεονάϊΐπσ 
ἐο ἐδ6 δοποθέ ἄοπδ ἐο λύπαι, ζον, ᾿μοαρσ 6 Ῥγοτηϊθθα ἱῃ 18 βίο κ- 
ΠΘ88 0 τγ4}}ς πη] (18. χχχνυῖὶὶ. 18), λ᾽θ λϑαγὲ δδοαπι6 ργομά 
δον 6 σϑοονοσθά. Ηἱἰβ8 ῥγὶάθ βῃονθα 186] πὶ {π6 ἔλοΐ, {πᾶῦ μ6 
ἀϊδρίαγθα 411 18 ὑγθαβαγοβ ἴο ἐμ6 Βαθυ]ομᾶπ Δηι ΡΑ5Β8 0Υ8, μοὶ 
ΤΏΘΓΕΪΥ ἔσομαι γδηϊγ, Ὀαϊ, 88 Τ᾽ λεπῖιιδ οὔβοσνεβ, ἐμιαὺ ΓΠ6Ὺ ταῖρηῦ 866 
{86 οχίθηΐ οὗἉὨ 88 γοβουγοθϑ, δηα μ6 οοηγϊπορὰ οὗ 86 ποσί οὗ 8Ππ 
ΔἸ ΐδποθ νὰ ἶπι. “ Απά ἐδόνο τοαϑ τογαίλ ρον ἐπι," πο Β 
ὨΘΟΘΘΒΑΥΣΙΥ [68}} ἀροη Ἠΐ8 ρϑορίβ αἰϑὸ οῃ δοοουῃῖ οὔ [86 οἴοϑθ 908.- 
ποοίΐϊοῃ. Ὀοίννθθῃ (19 Κίῃρ διὰ 86 πρίάοῃ (οοιηρασθ ἴμ6 τσὶ 
ὙΠΟ [6}} ἀροη [βγαθὶ σμθῃ Πᾶν ἃ πυταρογθα ἴπθ ρθορ]ο, 1 ΟἿ. 
χχυΐϊ!. 24; 2 ΟἾν. χῖχ. 10); θαὺ [πΠ6 παχξ Ὑθζβθ ΒΡ ΘΑΣΒ (0 ββονν 
ἐμαὲ ἐμθ ἱμμδὈἰίδηῖ8. οὐ Φεγιιβαίθπι αἶϑο σοπάουθα {δπϑιηβοῖνοβ 
συγ ΒΥ ἐμοῖς ρῥγοιά Ὀομδυΐοην.---Ὑ. 26. ΤῊΘ ννοσὰβ “ ἄς ἐλδ 
ἄαγε οὕ Ηοσοίαλ᾽᾽ ο8}} ἴο τοϊπᾷ [16 ὀχργθβδβίουι υδϑοὰ Ὁγ Ηβζοκιϑ ἢ 
ἴῃ 2 Κίηρβ χχ. 19. Τῆς ἴδω ἐπα ἴῃ0 τγαῦῃ οὗ (ἀοὰ νγαβ δχοϊ θα 
ἰ8 θυ ἀϑθηΐ ἤτοι ἴμ6 πογὰ οὗ αοα Ὀγ ΜίοδΆ : Ζίοσ 8..8}} ὑθ ρἰουριϑ 4 
88 ἃ βεἰά, ἄς.) θυὺ δ γαῖ 414 ποὺ Ὀγθακ ουξ, θεοδῦδβα Ηοζοκῖϑῃ. 
[εδγϑὰ Ψ6ιιοναῖ δῃ ῥγαυθα ἴο ᾿ἰπι, οἵγ 88 10 18. ΘΣΧρΓΘδβθα ἔθ γα, 
Βα ]6α Μἰμλβοῖε, 

γυν. 21--ἢ21. Πετοϊιαἶ᾽ 6 τοραϊε απὰ ροοϑθρογὶέν.---Ὑ. 21. ς. 
2 Κίηρβ χχ. 18 απὰ [5. χχχίχ. 2.---Κ9, 28. 1Κὸ Ῥανὶὰ δὰ 
τχεία (1 ΟἸγ. χχυὶ, 2ὅ 844. ἀπᾷ 2 ΟἾγ. χχνΐϊ. 10) Ηοσθκίδ ἢ 
Βιδά Ἰαγρο βίογθϑθ οὗ οοσῃ, ὅ0.) δῇ πυϊαθγοῦβ μογάβ. ἔκ)... δα 

δὲ {8μ6 ὁπὰ οὗἉὨ [Π0 γΈγβ0 ζΓγ  γγλᾷν ΒΡΡΔΓΟΠΗ͂Υ ἕπῃ (86 5810 5ΘΗ86 : 

δἰαἴϊα γον αἰϊ ξίπιαδ οὔ οαίεϊε απᾶ ᾿ονὰ8 70 ἐδ δίαϊ8; 1μ6 ἔγβὶ στα 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΟὮΔρ. ἰχ. 25 (σἱἐὰ Ῥαῦ ἃ 5]15}} ναγϊαιοη}) δπὰ 1 Εὶπρβ 
ν. 6; {ΠΗ Ἰαἰξοσ γγ ἀο ποῖ Βῃ ἃ δηυΠ6Γ6 686, ΠΟΙ ΟΠ Ὑ6 Β8Υ͂ ἴῃ 
ψμαὺ το] αὐΐομ 1: βία 48. ἰο [Π6 ἔΌγμοΙ, ἕοσ ψμϑίμον 10 ἀγοβο ΤΌτη 
8. ἸγδηΒροϑί οῃ οὗ {π6 Ἰοἰίουβ, ΟΥ 18 ἴο δ6 γϑίβυγθά ἰο ἃ βοιπου αὶ 
ἀἰβδγεηὶ τοοί, ἀπά ἐμϑγθίοσο Π88 ἃ Β!σ ΒΥ αἰ οτθης τηθαπίηρ (6. 9.» 
Βυγά 168 ἔῸν 88|6860) ψγ οδηποῦ {6]}.---Ἴ΄. 29. ὩΥῚΨ ; ἴῃ (818. ὁου- 

προξίομ, “ὁ ἐοισθν8 Κο» {1.6 τραϊοϊιπιθη ὁ {6 Προ" (οἴ, οπᾶρ. χανῖ. 
10); δοοογάϊηρ ἴο 2 Κίπρϑβ χυΐΐ. 9 [Π6 ἴθγπὶ "γη}) Ὑβίοι ἀθποῦθά 

ΔΗΥ͂ ΘΠΟΙοϑαγθ, πιὶρΐ 4150 Ὀ6 Δρρ| Ια ἴο ὑμθιη.---ὙὟ.. 80. 4π4 ἐλέ5 
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δας Ποκοβίαλ ἤει μρ, ὅζα. ; τοΐοσθηοθ 18 οι ρα Α ΠΥ πλρ 6 ἸἰΘγο, 
88 'ῃ 2 Κίηρβ χχ. 20, δί {Π9 οἱοβο οὔ {π9 μἰἰβίοσυ οἵ Ηθζϑκίδῃ, ἴο {89 
δαποάποι ΜΒΙΟΒ ἢ6 πιδάθ, ἀῃηα ψἘ]ΟΝ Πδα ἀἸγθδαυν θθθ τηθποηρα 
ἴῃ νν. 8,4. Η οοπαποίοα ἐἶ)6 ισαέθν" ιιἀογηθαῖῇ. (ὈΘ] ον, [86 στοιπά) 
ἰο ἐξ τσθϑ8ὲ οΥ ἐδι6 οἷν 9} ]ραυϊά ; 886 Ομᾶρ. χχχὶ. 14. Απά Ηφζο- 
δίαλ ργοβρονγδά; οἴδρ. χχχὶ. 21; 1 Ομ, χχίχ. 29.---ῦ. 81. Τῆς 
δοοοιῃῦ οὗ 118 οομάποῖ ἰονγαγ 8 [Π6 ΒΑΡΥ]οπίδη τα θαββδάοσβ (νυ. 
258, 26) ἀρρβϑᾶγβ ἰο δ6 δἱ γασίδποθ νι} [π6 βίαίαπιοπὶ [παὐ ΒΘ νγᾶβ 
ῬΙΟΒΡΟΙΟυΒ ἴῃ αἰΐ ἐδιαὶ ἣδ αἰά, ἔον ἀϊά {Π60 ποῦ Θοτηθ ἴο «“΄ϑγαβαθπι 
τὸ δἰ Βυτε ἢ Ὑμ6 ᾳαρδβέϊοῃ 18 δηβιυναγοὰ ἐμῸ8 ἰῃ [Π6 γϑῦβα Ὀθίοσθ 

8: απ αοοογαάϊησίν οὐ ἰ6 6} ̓ΐηι ἐο ἐδ6 απιδαϑϑαονδ 07 ἐδι6 ργίμιϑοϑϑ 
97 “Βαδνίοη----ἶο ργουθ ἢΐηι, απὰ πα οὐ ἢ 8 εὐὐιοῖα ἤδωγέ, 1.6.) 
(ὐοα ροτγη θα {16 Δι αββαουβ [ῸΣ ἃ πιοσηθηΐ [0 ἰθΚθ ροββθϑ- 
βῖοῃ 88 ἰξ ψαῦθ οἵ Ηθφοκίδη, δῃὰ ἀγαν ΔΥΘΔΥ ἷ8 μοατὶ ΠῸπι 
αοά; δι ἀϊά {119, Ἀονγονοσ, ποὺ ἕο (86 ράγροβα οἵ Ὀσϊηρίηρ Βἰπὶ 
1ηἴο ταϊβίογίπηθ, θὲ το μι αἴμι ἰο {86 ἰθϑι, δῃὰ 866 ψμϑίμοσ ἢ 
ΔΒ ΣΟΔΑῪ ἰο οοηδϑα [ἷβ ἔλα] δπὰ μαμι}]6 ᾿ζπιβο ἢ. 1.) ποῦ ἴῃ 

8} ΑΠΌ οὐ α] 56η86, πᾶ ψοὶ, πὶ ΥϑίΠ6Υ ἴο Βῃο {6 Θοπηθο- 

ἤοῃ σἱτὰ ὑ86 Ῥγονϊουβ βοπίθποθ, πα (ο ροϊηξ οαΐ οη6 οὗἉ {π6 τθ- 
8118. ΤῈ6 ηιοϊσίηι ΟΥΘ ἴῃ68 Δι αβϑδάοῦβ ἐμθῃιβονθϑ, ὙΠῸ 
ΔΥῸ Τα ]]6ἃ αυΐΐα ἱπάθβ 6} 707 δια ραββαάοσβ, Βαθυ]οηΐαῃ Ῥγΐποοθθ, 
βϑοδῦβθ 8]1 [μα  νγὰβ γϑα θα γγ88 0 ἀθβοῦῖθο [ἤθη 88 Βαθυ]οηΐδη. 
Τηϑηῖιι8 18 οἵ ορϊπίοῃ ὑπαὶ {6 ῬΘΥΒΟΠΒ τϑίδσγθα 0 σγοσο δἰίδομέβ 
οὗἩἉ 186 διῃβρδββεδάουβ (Ἰῃ οὐμϑὺ τγοσάβ οὔ [6 ργίποθβ οἵὗἩ Βαρυ]υῃ), 
ὙΟ τηδάθ ϑῃαυ γί οἢ ὑπο σ οὐ δοοοθῃῦ σΘΟποογπΐπρ [Π6 ΒΙρΡῺ 
(υσ. 34); ναὺ 186 τπιϑαπΐπρ οὗἁ ἐμῖ8 νϑῦβθ δυἱάθηυν 18, {πα ἐμ 
ΔΙΩΔΒΒΔΟΟΙΒ οὗἉ [Π6 Δϑίσομοιηϊοαὶ Ομ] ἀδθδῃ8 σᾶπιθ ἴο “ΘΓ ΒΑ ΘΓ, 
ἴο πᾶ θ ΘΠ Ϊγ168 88 [0 [πΠ6 τηϊΓΔΟΌ]ουϑ βῖσῃι, ὙΒΙΟΝ δα οσουγτοά 
ἴῃ ἐλο ἰαπὰ οἵ ῬΡαϊοβιϊπθ, δὰ μδὰ οχοϊμοα [Π6 ποίίοθ οὗ 9 Βαργ- 
Ἰομΐδῃϑ. 

γν. 82, 88. ΜΗ σοοάπμοε5, ὙἸΟΝ 18. 4180 τη οηθα ἴῃ 189 
6889 οὗ «“οβἰδῃ (ορ. χχχν. 26) τβθδῃβ ᾿ἷβ ρίουιϑ ἀ6θά8, βοο Νϑῆ. 
ΧΙ, 14.-- - 6 βίαἰθιηθπί {παι Ἡθζοκίδἢ τγᾶ8 ποῖ θυτγίθὰ ἰπ ἐπθ 
[ΆτΑΙΥ Βορα]οὮγο οὔ [μ6 ἀδβοθηαδηίβ οὔθ ανὶᾷ, μαΐ ὃν ἐδό γοαᾶ ἐλπαΐ 
ἰδ ἐο 0μ6 βορα οιγο, τγο ΟὨ]Υ πιθοῦ τὰ ποτ. Ζ7λοηέμδ (οη 2 
Κίηρβ χχ. 21) οοπ͵]βοξαγοβ ἐΠ δὲ ΠΠ6 ΓΘ νγ88 ΠΟ ΤΌΟΠ ἕο: Η ΘΖθκίδῃ 
ἴῃ [86 ἐΆΌΙΪΥ ΒΘρΆ ΟΝ, ἀπά ὑπογοίοσο ἃ ῥυῖναίθ ἕοτῃ γγ88 οοῃ- 
βίσαοίοα ἴον Ὠΐπι, δηἃ ἴο0γ 1π6 Κἰπρϑ {πᾶὶ βασοοοάβα Βϊμη).--- αὐ πὰ 



444 ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΧΧΙΠ. 1---18. 

δἠοισοά ᾿ιΐπι δοποιν αὐ δίδ ἀθαίδ, ὅζο. ; ἴπ680 υγογάβ βαρροϑὲ Ρασί- 
συ] Ανγ [86 Ὀαυτηΐῃρ᾽ ΟΥὁἨ ΠΙΔΠΥ͂ Βρίοθϑ, ΘΟ ραΓ6 οἤδρ. χνὶ. 14 δπά 
χχὶ. 19. 

14. ΟΗΑρ. χχχπηι. 1---20. 

ΜΑΝΑΒΒΕΗ. 

γν. 1--10. ᾿)͵ΐ9 ἰάοίαίνν ; σοτηραγθ 2 Κίηρβ χχί. 1---1θ.--- 
(866 [86 σδομηπιθηίαγυ θη Κίηρβ.) 

Ὑ.11---18. Ηΐδ ἐπιργϊϑοππιοπέ ἱπ Βαδυνζοη, σοπυονδίοη απ τϑέκιρτι. 
Υ. 11. ΘΥΤΗΓΠᾺ ἀο68 ποῖ πιθδῃ [ΠΘΥῪ ἰοοΪς ΜδΠαββθἢ, ΤῸ τγᾶϑ 
ἰἀάθῃ απιοηφ {6 ἐδογη8 (1 ὅϑαμα. χἰδ. 6), ποῖ {Π6Υ ἴοοκ πὶ 
εοἱεδ, ποοΐδ (ἴῃ οἴου σογάβ, ὈΥ͂ βιγαίαρϑι}), δη οογίαϊ ]Ὺ ποῖ 
(ὁ Π6Υ ἴοοῖκ εἷπὶ ἂὲ ἃ ρ]αο9 οα]]6ὰ Ολοολῖηι, νυ] ἢ 18. ποῖ θὲ τ Β 
ΔΕΥΜ ΙΘΓα οἷο" (Τλθηΐμ8); Ῥὰΐ Ὁ Ἴο Πα8. ὨΘΑΥΙ͂Υ (ἢ Βᾶπιθ 
τηοϑηΐῃρ' 88 ΟΝ Μ ΒΙΟΩ ΠΌ]Π]ονγβ, ἀπ ΘΥΓΓΙ πιθδῃ8 ζοέογς, (Π6 
Θχρίδπαίίοη δἀοριοᾷ ἰῃ (6 ϑορίπαρίπε, μσαίο, δια Τανσωπι, 
Δα ὈΥ «ον 8} Ἔχροβιίουϑ.---. 18, ΤῊ ργᾶγογ τ 19} ΜΑΠΆβ56 ἢ 
οἴοτβα ἴῃ 158 ἀἰϑέγ888 18 δα], ἴῃ νυν. 1ὅ---19, ἰο βανθ θθϑῃ στὸ - 
οογάἀοα ΒΟ ἴῃ 186 ΠἰΒίοΥΥ οὔ Π6 Κίηρβ οὗ 18βγ86], ἃπα 4180 ἰπ {πὲ 
οὔ τπθ ργορμοὲ Ηοζαὶ, σίθσα ἐμοῦ τγὰ8 πὸ ἀουθὶ ἃ [8]] δοοοαηΐ 
οὗ Μδῃδββθὴ᾿β οαρἱνγ. Υ͵ΠΘΕΠο [Π6 ῥγΆγοΓ οἵ ΜϑμῃΆββθῃ, οοη- 
ἰαϊηθα ἴῃ {π6 βοριαδρίηξ, ννγὰ8 ἴα κθὴ ἔγοπι {Πι|686 ὑγ συ Κ8, γγα οαπηοῖ 
1611, ὙΠ6 Ταγσυπὶ ἀπὰ ΟΘ΄ δον σίμβ ϑψποοίζιδ οοπίαὶῃ ταϊγαου]οὰ8 
δοοοιηίβ Οὗ {1|6 ἀθ]ίνθγαποο οὐ {π6 Κίηρ, ψΒΙΟΝ πν ΓΘ ὈΓΌΡΔΟΙΥ͂ 
οορ᾽οα ΠῸμι ἃπ ΔΡΟΟΙΎΡΙΔΙ ἡγΟΓΚ οοπηροβοά δἱ ἃ Ἰαίθν πηθ. 78 
μᾶνθ ῃὸ αν μ6 1 ΡαΥ ΟΌ]8γ8 ἴῃ πο ΟἹἀ Τοβίδῃιθηΐ γοϑρθοίίηρ μἷ5 
ΘΒ6ᾶρ6 ; Βαϊ {18 18 ποῖ ἴο Β6 ᾿γοΠἀογθά δἷ, 88 ἔμ6 Βοοῖϑβ οἵ Κίηρβ 
ΤΩΘΙΓΘΙΥ Ομ ΔΙΠΒ ἃ ΥΘΙῪ Βῃογξ Ποίΐοθ οὗἩ [88 8016 οὗ π6 ροτϊοα 
Θιι Ὀγδοθα ὈΥ 1}|6 τοῖρῃ8Β οἵὐἠἨ Μδῃδββοθὴ δπὰ Απηποθ. Υε ἄρῖθα 
ψὰτἢ Εἰυσαϊά, Τηθηῖι8, ἸΚ οὶ, ἀπια οὐ 6 γ8, ἴῃ ἐμ ν οριπίοῃ ἐμαὶ [6 
ΤΉ ]θαδ6 οὗ Μδῃδββθὴ ἴ00Κ Ρ]δοα ἱπ [Π6 τοῖρῃ οὗ {μ6 Αβϑγγίδηῃ Κη 
Ἐβαυβαάάοῃ. Μδῃδββθῆ πᾶν πᾶν Ὀθθη ἰάθῃ ἰοὸ Βαῦγίοη ὈῪ 
{86 ΑΒΒΥΥΙΔΗΒ ; ἔοΥ, δοοογαϊηρ ἰο 8η δοοοπηΐ οὗ «4 ὄγάθηιιβ χυοίοα 
ἴῃ Τὐωιϑοδῖωδ, ϑοιηδομουῖρ Β84 ἀραΐη βυσοοοαθί ἴῃ βαδ]αραῦίηρ [ἢ 9 
ΒαΡυ]ομίδ 8. 
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γν. 14--17. Ηΐδ ρίαπδ [ον δοοιρΐης {6 βαζοῖψ ὁ} ̓ ΐϑ ζξἴπσάοπι 
απά νγεδβίογίηρ ἐδι6 τυονϑλΐρ ο}} 6οά.---. 14. Ηδ δωῖϊ απ ομέον ἐὐαῖὶ 
ον ἐδ οἱέψ 97} ]λαυϊά ισθϑέισαγἀ8 (1π6 αἰγοοίΐοη πδΥ μᾶνθ Ὀθ6Π 
δίνθῃ {ππ8, οἡ δοοουηΐ οὗ {16 τγγ8]] βέγϑίο ἱηρ ἢγϑὲ οὗ 411 ἰουγαυ 8 
{π6 πουίῃ-νγοβί, ἀπὰ ἔγοιῃ {Π6 πουίῃ-νγοϑὲ ΟΥ̓ ΠΟΙ οὐ {πΠ6 οἰζγ οὗ 
1.4 ν]14) ἐο Θἴλοη ἴπ ἐδ6 υαἴϊον, πὰ ἰΐόηοο ἰο ἐδ Πδἢ-φαίθ (αἱ [Ἀ8 
που Π- δ βθουτι ΟΟΥ̓ΏΘΥ ΟΥ̓ [Π6 ἸΟΥΘΙ ΟΥ ΠΟΥ͂ οἰ γΥ), απ λ6 ὁποϊοϑοά 
ἐλε Ορεῖ (ςαττηγίηρ [86 νγ8}} ἔτοτὶ {Π86 ποιε- ϑαϑὲ ΘΟΥΠ6Γ ἑονγαγ 8 
186 βοιίῃ ἀπά {μθη τουπά {π6 Ορϑὶ, ψ οι ΤὐΖΖίδ ἢ ἀπά «οἰματα 
μιά ΔἸτθαάν ἀοπθ βοιῃθίμίηρ' ἰο ΌγἘ}), απα ἠδ πιαίδ ἐἶι6 τυαϊΐ υϑνν 
λῖρῃ. Τὰ 18 ποῖ βίαϊθα ἐπὶ {18 οαδοι γγ)8}} γγὰβ Ῥασιῃ ὈΥ͂ Ππὶ 
(Βοζοκίδῃ μαά δ᾽ γθαάν ἀοπο βοιηθιίηρ ἰόν αγ 8 1Π6 ογθοίίοη οὗ ἃ 
ΒΘΟΟΠα οὐ οὐδοῦ γγ8]]}, δηα [Π2Ζ18}} ἀπὰ «οΐμδμπι ἑονναγάβ {π6 ἔογιῖ- 
Βοαίίοη οἵ {π6 Ορθ]), θὰ ἐπᾶὶ ΒΘ Πδά ἴξ γαϊββά.--, 1δ. Οοπ- 
Ραῖθ νυν. 8---ἶ; {πο ]αϑὺ οΪατι56 τηϑὺ 6 Θχρ]αίπθά ἴῃ δοοογάδηςθ 
νΙ ἢ Ομὰρ. χχῖχ. 16 δηά χχχ. 14.---. 16. [πὶ δὴν ΜΆ5. δπά 
βαοηΒ [86 Κ ΕΠ] 18 Ἰν ἴῃ οὔμον ΜΆ5, δηὰ ἃ Ἰἰᾶγρθ πα θο Ὁ 

οὗ 1Π|6 ἀποίθην βαἀϊοηβ {Π6 Κ ογὶ 18 ἸΣῸ δηα {π6 ΚΘΙΠΙ ν). ; 186 

Ἰαΐεοῦ 18. φοπῆγῃηθα Ὀγ 1ῃ6 ψυϊραίθ δπ4 ϑγγίδο, ῬΧΌΡΔΡΙΥ 4} 
{μα [π6 ποσὰ ἱταρ|168 18 ὑπαὐῷ Μϑηδββθἢ σοραϊσοα [Π6 δῃοῖθηϊΐ δἰ 
ὈΥ υυϊ]άϊπρ [ὁ αἴτθδβῃ. Ειὐαϊά ἰῃξοτβ ἔγοπι {Π18 ραβϑβαρα {παΐ 
ῬΜάπδββθἢ σοιηονϑά {Π|6 ἃ] οἱὗὨ «Θῃόονδῇ ἔγομα 1} 6 [Ὀγθοουτέ ἀπά 
Β ΡΒΘΑΌΘΗΟΪΥ τοβιογο ἴι.--Ὑ, 17. ΤῊΘ ἱπέθηίίοη οὐ (ῖ8 γϑυῦβο 8 
ἴο 85ποῦν ἐπα Μδπδ5561} γοπηονϑά 41] {Π6 14ο] αίγουβ δἰΐαγβ, θαΐ ὑπαὲ 
[8:6 ὑΠ|Υ οὗ {π6 σουβηΐρ οὐ αοα γγὰβ ποῖ πιαϊηίαϊηθα ἴῃ ἢΐ8 ἀδγϑ8 
80 ῬΘΟΙΘΟΙΥ ἀ5 ἰῃ [Π6 ἔπη οὗἩ ΗοζΖο κί (ΟΠ δρ. χχχὶϊ. 12), β'ποθ 
[86 ρθορῖὶβ βδου βοθά ἐο “ϑβοναῆ οὰ {π6 δαπιοίδ, ἃ8. νγ6]}, ἴῃ [Π6 
ΒΆΤΩΘ ΤΩΘΏΠΘΙ ἃ8 ἴῃ {ΠῸ {1π|6 οὗ 7 ΘΒοβῃπαρῃαΐ (Πρ. χχ. 88). ΤῊΘ 
βἰδίθιηθηίβ ἰῃ νυν. 1---17, ΠΟ ἢ ἀγα ποῦ ἐουπά ἱπ {πμ6 ΒοοΚκ οὗ 
ἹΚΊηρ,8, ἃγ6 οἰ σββὶυ σοπηθοίθά σἱτῃ {86 δοοοὰηΐ οὗ {Π|6 τβὶθαβθ οὗ 
Μδπδβ86}}, [ΠΟΥ Δβουῖρο ἴο Μδηδ580}), ἴον ἢἷβ σοῃηγαδιβίοη, ἃ 5816 
ἴπ {Ππ| γϑβίογαϊίοῃ οἱ' }16 ῬΡΌΓΘΣ ψουβῃὶρ οὗ αοά, ᾿ς 18 ἀβουῖροα 
ἴῃ ΚΙηρβ ἴο “οβίδῃ δΙοπθ. 

ο Ὑν. 18---20. Οσποζιβίοη.---. 18, Μαπα8801,:}8 ργαψόν ; β6θ6υ. 18. 
-Υῷῇ. 19. 4π͵᾿| ἢ βιιξονίηρ ἢ γιβος  ἐο ὃ6 ἱπέγοαίοα οΥ ̓ΐηι, ἴῃ ΟἾΠ 6 
τγογάβ, [ῃΠ6 Ἰηᾶπηον ἴῃ σΠ]οἢ ΟΟἀ Ποαυϊοηθα ἰο ᾿ἷπι, ν. 18.--- 
Υ͂. 20. Ιηβιοδά οὗ ἡ. γγχὸ τηιϑὺ 0]]ονν [86 ϑορέ. ἀπὰ 2 Κίηρβ, 
Δη4 τεδὰ "72 Ὧ5’ ἴῃ 2 Κίῃρβ {Π9 ραγάθῃ οἵ ἢΐ8 Βοῦβθ 18 αἰ80 
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(1164 89 ραγάοη οὗ [ὕΖζζα!. Τηθ ϑυγίασ ᾿αὰβ “ὑπ λὲβ λοιιδ6 ἐπ 
ἐλὲ σανάδη ΟΥ̓ ἐλδ ἐγξαδινα," Ὀπὲ νοτῪ 1116 ᾿τηρογέαμοθ ἴ8 ἕο δ 
αἰϊδομοά ἰο ἐπϊ8. ὙΤπινοπίωδ ἀβϑϑατοθθ {παῤ 1ῃ6 Βασγία!-ῬΪδοθ οὗ 
Μάπάββθὴ γγᾶ8 'π {π6 1}}}} οὔ {π6 Ορθὶ σοὶ νγὰβ ορροεῖίθ ἴο 
Μουπὶ Ζίοη. 

15. ΟΗΑΡ. ΧΧΧΠΙ. 31---55. 

ΑΜΟΝ. 

Οὐοπιρατα 2 Κίπρβ χχί. 19---26. ('θβ τη δοιῃπιθηΐδγυ ὁπ 
Κίηρβ.) 

16. ΟΗΑΡ. χΧχχιν. ΑΝῸ ΧΧΧΥ. 

ΖΟΒΙΑΗ. 

ΟΒιᾶρ. χχσχὶν. 1---Ἴ. Ηΐε ρίοίν ; ουϊογηνπαύίοπ ο ἰαἀοϊαίνν.----- 
γυ. 1, 2. Οουιρατε 2 Κίῃρβ χχὶϊ. 1, 2. «οβίδῃ ἰβ ἐμθ οὐἹ]γ Κίησ 
οὗἩ σψβοια ἰδ 18 8814 {παὺ ἦ6 ἐμγποά αϑἰ4θ ποίέμον ἰο ἐΐι6 τίσλέ λαπα 
πον ἰο ἐδ ἰ64.---ν. 8---Ἴ. Τὰ 186 οἰ ρί ἢ γοαν οὗ 15 τοῖρῃ “οβ8 8 
Ῥερᾶῃ ἴο β66Κ (οά, ἀπά ἴῃ {86 ὑνγο 8} γϑᾶγ Π6 Ὀθρδῃ [0 ΡΌΓΕΥ͂ 
Ψυάαι! πὰ “ετυβαίθη δηὰ ἴο οσίθιτηίμαίθ ἰἀοίαίσγυ. ὙΤμ656 
ΘὨΓΟΠΟΙορίοδὶ ποίϊοθϑ ἄρρθᾶῦ ἰο αἰ θοῦ ἤτοι {π6 δοοοιηΐ ἰπ [μ6 
ΒοΟΚ υὗ Κίηρβ, ψθθτθ ἔπ οχίθσιηϊπαίϊομ οὗὨ ᾿ἸΔο]α σΎ 18 βαϊᾷ ἴο 
Βιᾶνϑ [Ἀθη ρ]δθο δϑν [Π θυϑῃΐβ ν Β16}ῖ οσουττοα ἴῃ {μ6 οἱρ θη ἢ 
γ δα οἵ «[οβ͵8}}8 τοῖρτι, ἀπὰ ἴπ [Π6 Βᾶπι|6 γὙϑᾶ: 88 ἴΠο86 ϑυύϑῃίβ ; [Ὁ 
ἴῃ6 ποίϊοθ γϑβρθοίϊηρ [Π6 ΔΡο  ομ οὗ ἸΔο]αίνγ, ἴῃ 2 Κίηῃρβ Χχ δ. 
4----20, τϑίδθιβ ἴο {Π|6 βᾶπι8 ἔοι β ἃ8 ἃγθ δϑϑίρῃβα ὈΥ [Π6 γϑῦβεβ δ6- 
ἔογϑ τ ἴο {π6 ὑνγ ἢ γϑαγ οὗ “ο518} 8 τοῖρῃ (οοπιρᾶγα ν. 4 σὴ! 
2 Κίῃρβ χχιῖ. 4---ἰ, ν. ὅ ν᾽ 2 ΚΊΩρΒ Χχὶ. 7---14, νυ. 6, 7, ΙΗ 
2 Κίῃρβ χχὶϊ. 4---20). 1 10 μδὰ Ῥθθῃ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ βίαίθα ἴῃ ἐπ 6 
ΟἸγοῃῖς]οθβ, ἐπαῦ :Δο] αὐγῪ τγᾶβ τοοίθᾷ οαῦ ἴῃ ἴπ6 ὕν ἢ γοανῦ οὗ 
“7οβ[4}}}8 τοῖρῃ, οὐ [παὐ ἴδ νγὰβϑ ἐπογου ΡΥ οχίθσιηϊηδίθα Ὀϑίοσθ ᾿ἷβ 
οἰσιίθθηίῃ γοατ, [86 ΘὨγοπο]ορῖοαὶ ογάθν οὗἉ δυθηΐδ, ἃ8 ἀθβου θά ἴῃ 
16 ΟἸὨτοηίςο οβ, σου ποῖ 6 ἐπ β88ῖὴθ 88 ἐμαὶ ρίνϑη ἴῃ {86 1] 
δη τορα]αν δοοοπηΐ σοπίαϊποα ἴῃ {ῃ6 ΒοΟΙΚ οὗ Κῖίπρϑ. Βαὲΐ ἴῃ 
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ἤπαξ οα86 ἔπ6 ΟΠ τ πο 68 που] αἶθοὸ δθ δὲ ναγίδποθ τ [μθτὰ- 
Β6͵γθϑ, [01 ἴῃ οδαρ. χχχῖὶν. 88 {π6 οοταρίοίο ϑχέοθειηϊπαίϊοι οὗ ἰάσ- 
ἸΔΈΓΥ 15 δϑδίρῃϑά ἴο {Π6 βᾶπηθ ραϑιϊοά ἃ8 ἴῃ {86 Βοοκ οὗἉ Κίηρϑ. 
Βαυΐ 411 τμαὲ τ βῃά βίδίθά ἱπ ν. 8 18 {πᾶν «οείαλ, δόσαπ ἰο ρωνὶν 
«7ωυάαΐ, απ «δγιδαΐίθηι ἐπ ἐ,6 ἐισο ἢ, ψόαν 9 1ιΐδ γοίρη, τὰ {18 
ΘΠ ΤΟπο]ορίοαὶ ποῖῖοθ τᾶν πᾶν ἱηἀποθα οαγ ᾿ιἰϑιογίδη ἰο ῥγοοθθά 
δῇ ΟΠ66 ἴο φοΟΙρ]θὲθ 8158 δοοουμῃᾷ οὗἨ [86 ραν βοδίϊοῃ οὗ [π6 Ιαπὰ 
ἔγοτα ἰ40]8. βαρβθα θη γ, δὲ ομᾶρ. χχαχῖν. 88, ὙΘΥῪ ἔδυ σογὰϑ 
ΒιΠΠἼο6 ἰο 6411 αἰξθηιΐοη ἴο [μ6 ὑἴϊπηθ ῃθη ὑΠ6 ρῬαγ Ποδίίοη νγᾶϑ 
Βηϊβιθά, Οἱ {Π6 οἵδβογ ᾿ιδη4, ἴπ ἐπ ΒοοΙ οὗ Κίηρϑ, [μ6 οἰβᾶπϑ8- 
ἱῃρ οἵ ἴΠ6 ἰδπιρ]6, τ ῃῖς ἕοοκ ρῥίδος Ὀθίοσθ [16 ρββϑονογ, αἴογάθα 
δΠ ΟΡΡοΥ ΠΥ ἴον οἰνίπρ ἃ σοηογαΐ δοοοιπὶ οὐὨ ἴΠ6 τηθαβυγοβ 
δἀορίοα ὈΥ «σβἴδῃ [ογ ἔπ ὀσχέδσιηϊπαίίοι οὗ ἸΔοἸ Δί συ, ἀπα (Πθγὸ 18 
ποίβῖηρ ἰο ΒἰποΣ ΟἿΣ αϑϑαιηίηρ ἐπαῦ ἐΠ6 σοπιρυθμθηβῖνο ἀθβουῖρ- 
τίοπ οοπίδϊ πο ἱπ 2 Κίηρπ χχὶϊ]. 4---20, ἱποϊ πάθβ δι} δυθῃΐβ 48 
ΟσΟαΙΤοα Ῥαίογο ἐμθ οἱρῃ θθπί γθᾶν οἵ [18 τϑῖρῃ. Α ΒΕ 
ΘΠ ΡΟΠΟΪορῖοαὶ βοσοιπὲ οὗ [π6 Ἤγάογ ἴῃ μοι ἐΠ6 ονοπίβ ὁοσυγτοά 
15 ποῦ ἴο Ὀ6 ἔουπα οἰἴΠπον ἴῃ ἐπ6 ΒΟΟΙ οὐὗὁἨ ΟΠ γΟη]ο168 ον ἴπ {παὶ οὗἁ 
Κίπρβ ; ὕπιὲὶ οτι 1π6 Ἰπ ουτδέϊοη οοπίαἰποα 'π ἐπ ΟΠ γοηΐς]65 ἱξ 
15 ϑυϊἀθπὶ {Ππᾶὲ 186 ἀθο] ἴοη οὗ :4ο]αίτν οοπηπιθπορά ἴῃ ἐμ ἔσο ἢ 
Υ̓ΘΆΡ οἵ «[ο814}}᾽8 τϑῖρτι, δῃᾷ νγ88 οοτηρ]δίοα ἴῃ ἐπ 6 οἱσῃίθθπίη. [Ιῃ 
ΟἴΠΟΥ τοβρθοίβ ῃ8 Βοοὸκ οὗ Κίῃρβ οοηξαϊῃβ ἐπ τηοσο σοῃιρ]θίθ 
Βι βίου οὗὨἩ ἐπθ ὕνγο, θΡαΐ βὸ ἔν 8ἃ5 {ἢ ΘΠ ΓΟ ΟΪΟΡΎ 18 Θσμοογμοά 18 
τησϑὲ μ6 Β]164 ἂρ ἔοτῃ {Π6 ΟἸΟΠΊΟ188.---Ὑ, 4. οὗ, οΠαρ. χχχί. 1. 
Τῇῆο ρίϊίατδ, ιολτοῖι δέοοά ὠροπ ἐΐδ ἐορ οΥ ἑΐθηι; οἴιαρ. χῖν. 4. 176 
ογιϑῆ θα ἐΐθηι ἐο ροιυάθν; ν. 1, οβαρ. χυ. 16; 2 Κίηρβ χχίϊν. 6. 
ὉΤΓΊΞΝ 18 Ἀθγθ δοπηθοίοα ἱπηπηθϊ δύο! Υ τ Π νον 580. (πᾶΡ [86 
ύανοδ {ΠΘυΏΒΟΙ ν68 δ΄ σϑραγάθα 48 σιν οὐ [16 οΟΥ̓Π.68 οὗὨ ἔῃ056 
ψ ΠΟ τνοῖο ᾿γίηρ ἰῃ {Ποῖ ; νγ8 τησϑὲ Γῃ 6 10 γϑίΠο᾽ ἔγθοὶγ : οἡ ἐδ 
φγαῦο8 ΟἹ ἰδο86 τοἦο ὁγοιιρῆὶ βαογο68 ἐο ἐἦιθηι.----. δ. Απά δοπθ8 
ΟΥ̓ ἐδ6 ρνἱοδέ8, νος ἢθ οαυβοα ἴο 6 ἴα Κοπ οαΐ οἵ {π6 στάνϑϑ, δ 
δηγηθά ὠροη ἐδιοῖν' αἰέαγ8, ἴῃ ραπίβαίηρ [86 Ἰ4ο]αἰτοῦβ ρτγίθβίβ 
δῆνον {πον ἀθαίῃ ὈΥ ταπιονίηρ ἐβοῖη ΠΌση {πο ῖν στάνοβ ἀπά αὖ [Π6 
58 Π16 {{π|60 ἀ6Ε] πη ρσ [Π6 ἃ]ἴ8γ8, τ θ:ο ἢ ΤΠΘΥ Πα τηδϊπἰαἰποα ἀανίπρ 
τμοῖτ' 1186-εἶτη6.----Υ, 6. ΤΊΙο ἸΚοτί ὈΣΓΟΒ Ὑ» τοὐδλ ἐλοὶ» ϑισογϑ, 

068 ποῖ ΘΟΠΥΘΥ͂ 8ΠΥ τηρδηΐῃρ, ΔΕ ΒΟΟΡΕ μ6 Μάβογα ἀπά {πὸ ϑαυ]ϊοῦ 
ον 88} Οχροβίξζοσβ ἤδνθ ἰαῖζθη ἐπθ βάτηθ νἱον οὔ [πΠ6 σοχά. [Ι͂π 
1μ6. γουβίοῃηϑ ΟἾΪΥ 18. (π6 ρϑηθγα] β6η86 οὗἉ ἔΠ6 ραβϑαρθ ρίνϑηῃ. 
ΤῊΘ 8016 σϑᾶβοῃ ἴον ἀἰνϊἀΐηρ (Π6 πογὰ ἰῃΐο ἔνγζο 566 π|8 (0 πᾶγθ 
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Ῥοθη, ἐπαὶ {Π6 ἰαδὲ ρατί νγὰβ ἐποιρθξ ἰο Ὀ6 ὩΣ ἐλεὺν λοιιδ68. 

ΤῊ οογτθοῖ ροϊπεηρ 18 ὈΣΌΞΓΙΣ π ἐλεῖν νιπ8 (οἴ. 158. εἶχ. 

10). Ὑ 18 νϑῦβθ πιαϑὲ Ὀ6 ἰάθη ἰῃ οἷοβα οοππθοΐϊίΐοη τ] ἐπ6 ποσί, 
ΓΟ Ὴ ἱπίγοάαοίηρ π6 σοπεἰπαδίϊοπ οὗὨἨ [ῃ6 ἀπ βη5ῃ64 βοπίθποο : 

ἀπά ἴπ ἐδ οἰξῖε8 οὗ Μαπαδϑο, . . . κα γα» αϑ ἰο Ναρβλίαϊὶ, 
(ψεὺ ποὺ Ὄχϑοῖϊυ ἴῃ ἐπ οἰ168, [Ὁ (86 Ἰαηα Παά Βθϑη Ὁ}] οὗ τυ ΐϊῃ8 
5:η66 ἐπ6 τη οὗἩ Κ'Βαἰ πηᾶπθζθγ, θὰ) ἐπ ἐλοὶν γιΐπδ, 6 ἀθϑίγουψοα 
ἐλ αἰίαγ8, ὅς. ϑίπιθοη, 18 πατηθά ἤθσθ δοηρ νὴ 1Π6 ποιίῃογῃ 
ἐγῖθ68, ἃ8 πῃ οἤρ. ΧΥ. 9.-ρπτ {86 ρογίδοι δῇον ζαηιϑά, μου 

ψγ6 Βῃο]α Ἔχροθοῖ {π6 ᾿ῃβηϊθῖνα ; {π6 ρϑυΐδοι 18. ὁπόβθῃ Ποσα θ6- 
σαᾶσβα ἴῃ ἐμαῦ οα86 [86 ἔνγο γι 8 ΡΤ ΠΣ οου]ὰ μθ6 νυϊείθη 846 

ὈΥ 5146 : λδ ὄγοζο, ἦθ ογιμηιδίοα, (παν 18) Β6 ὈΓΌΟΚΘ ΘΓ ΤΠ Πρ ΟΓ 80 
88. ἴο ΟΥΆΤΩΒ]6; {π6 ἰαπιθά 18 Δ χοα δοοογάϊηρ ἰο Ἰδαῖον τιϑαρθ ἴο 
Ροϊπέ ουὖΐξ ποθ ἀθΗπ [6] Υ {86 τοδί οὗ [186 ὕνγο ρογίθοίβ ἰο βᾶ ἢ 
οἾΠΟΣ, 

γν. 8---18. Πρείογαϊίοη οΥ {6 ἐοπηρίο ἀπά ἀϊδοουονν οΥ ἐδ6 δοοῖ 
9} {1:6 σουθπαπί. Οὐοτηραῖθ 2 Κίηρβ χχίὶ. ὃ---9. 

γν. 19---28. ΔοΤριιαίίοη ἰο Πωάαῖ, ἐδι6 ργορλοίό88, απὰ ἢθν αἀ- 
ἄγοε8. Οὐοιηραῖα 2 Κίηρϑ χχίϊ. 11---20. 

γυ. 29---ὃ8δ2. Οοποϊιιδίοη ΟΥ̓ ἐδ6 σουοπαπί. Οοτηρᾶϊο 2 Κίπρϑ 
ΧΧΗΙ, 1--ϑ, 
ΟΟΥ͂, 88. Ζιϊνοάμοίίοη, οΥ ἐλ τσογδ]ιΐ} ὁ} ϑ]οδουαῖ, ἑπέο αἰΐ ἐἾ,6 ἰανια8 
οὗ Ἰβραοῖ. (Οὐοτηρᾶγθ 2 Κίηρβ χχὶ. ὅ---20. 

(Βὸν νυ. 8---83 566 {Π|6 Θοπητη θη αΡῪ οἡ ΚΊΠρΒ). 
Ομιαρ. χχχνυ. 1---19, 2) θογίρύϊοπ ὁ {16 ραδϑοῦθν ἐπ οδία!᾽ 5 

οἰφλιίθοπί, ψθαγ. ΑΔ ἰο]ογ Ὀ]Υ δχδαοὶ ἐγδηβίδίϊοῃ οὐὨ {118 βθοίίοι, 
1πουρ}ι βοπηθνμαὶ ἔθ ἴῃ οογίδίη ρ]8ο68, 18 ἰο "6 Τουπά ἰῃ [86 
τηϊτὰ ΒοΟΚ οὗ στα (ἴπ 7ιβολοηάον 778 οἀϊίοη. οὗ ἐμ6 ϑερίυαρίπξ 
1Π6 ἢγβ Βοοκ οὗ Εζγα) οβᾶρ. 1. 1---22 (οοτηραῖθ 2 Κίηρβ χχὶϊὶ. 
21).--- 6 ἀδβογρύϊοῃ οὗ [16 ῥάββονϑῖ ἱπ [π6 {ἰπι6 οὗ Ηθζεκίδῃ 
(2 Οἴινυ. χχχίχ. 18---27) οοῃίαΐῃϑ ὈῪ πὸ πιθδῃ8 80 δχϑοῦ δῃ δοοουῃΐξ 
οὔ [86 ῥχοοθϑαΐῃρβ σοππθοῖθα υν]}]} {μ6 [οβθϊναὶ, ἃ8 νγθ ἐπά ἴῃ ἐμ 
ὙΘΙΒ68 Ὀθέοσο 8, ἡ οι ἃγο οὗἨ Ῥϑοῦ] δ: ἱπαρογίδηςοθ, βποθ {ΠΘΥ͂ 
δἶνθ υ8 ἃ τοῦθ Θομπρ]θίβ ρῥἰοὔπτθ οὐ [18 [δϑεϊναὶ {Π|8π θύῃ [Π 6 
ἰανῦβ δ! τϑρα]αὐοη8 οοπίαϊηθα ἴῃ ὑπ6 Ῥαμπίαίοθαςῃ.---Ὗ, 1. ΤῊΘ 
ἐἰπηθ Ῥγθβοῦ ρα ὈΥ [86 ὰνγ νγχὰ8 δά μογθά ἴο ; 5866 οἡ 116 οἵπθν 
διαπά οἸᾶρ. χχχ. 2, 18.---Ὑ 2. Αςοονάϊης ἰο {λιοῖν τσαζοἶιθ8, ατταυσοα 
δοςογάϊηρ ἴο {Π6}1 6]45868 (οξ, ομδρ. νἱϊ. 6); ἰῃ 8 Εἶτα νγο ἢῃὰ κατ᾽ 
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ἀφημερίας. Απᾶ λ6 εἰνοησίλοηοα ἰΐόηι ζοῦν ἰἦδ 8θγυΐσα ο77 ἐἢι6 
ἤοιιθ6 οΥΓ «ολβουαῖ, ὈΥῪ πογά8 οὗ ὁποουγαρθιιθης πᾶ ὈΥ :πβίσαο- 
Τϊοπβ ὙΠ τοίθγθποθ ἴο ἐπ6 ἀυί658 τ ιΐοῖ ἀθνοϊνθα ἀροη ἔμθηι, 
δοοογάϊηρ ἴο [86 ργϑοθρίβ οὗ {π6 βοοκ οἱὗὨ {89 Ἰανν ; σοαραγο ἔδθ 
οαϊοῦ οἵ Ἠοζθκίδα, οΠᾶρ. χχίχ. ὅ 8β8αᾳᾷ. ὅ6θ αἷ8ὸ Νϑῇ. ἰξ. 18. 
ΤῊ ΚοΙ 18 ὈΥΒΏΓ 8 ψγογὰ ποῖ τηθῦ πὶ ΔΗ ΒΘΧῸ 6856 ; 
{9 Κατὶ ΘΣΞΙΙ 8 ἰοαπά ἴῃ τᾶν ΜΒ58. ἀπά ἀποίθης θάϊοπβ 

88 1η6 ΚοΙΒΙΡ, ἀπά 18 4180 οοπῆγπιθά ᾿Ὺ ἰθ ΒΕ ΠΊΟΩΥ οὗ δῇ ΘδΕΪΥ 
ἀαῖθ. Ῥζλο ἑαωρῆλὲ αἷΐ ]ϑγαθῖ ; φοταραγο Νβ!ι. υἱῖ}. 9 ἀπά 7, ψμογθ 
ΠΟΥ͂ 816 σοίδυτϑά ἐο ἃ8 {Π|0886 σγῖιο ἰθαοῖι ἔθ ρθορ]β ἐπι αν; 189 
ΒΆΤΩΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 18 804 ἴῃ 2 ΟἾγ. χυὶ!. 8, 9, ὙΠῚ} ΓΘίοσΘ ΠΟΘ ἴο 
{86 Εεἶπια οὔ 6 οβμαρμαί. Ζ7ῆοϑ6 τοῖο τῦθνὴ6 ἢοῖψ ἰο «7οϊιουαῖ,; τοὶ 
[ΒΟΥ͂ ἀἴοπο, θαΐ (88 ῥγιθϑίβ ἰδὸ σγϑῦθ ΒΟΙΥ ἰο Φϑμῃονδῇ (οἴ, ομαρ. 
ΧΧΙΣ. 6); Πογθ, Βούσονϑσ, [Π6 ΠΟ]1Π698 οὗ {π6 1,αν ίο8 18 τα] οπϑά 
οἱ δοοουηῦ οὗἉ {πΠ6 Θοτητηδηά [0 Ὀσηρ [89 τὶς οὗ ἔπ6 δφονθπδηΐ ἰμΐο 
[89 ἴθιηρ]6, δπἃ ποπο Ὀαὲ ΒΟΙΥ ῬΟΥΒΟῚ8 ὑγ γ6 βαογοα ἰο ἀρρσόδοι 
ἴ. ὙΠ οοτμπιδηά, “μι ἐδ αν ὁ ἐδ6 οουθιαπὲ ἱπίο ἐδι6 ἤσουν, 
ὅδ.» οδπποῦ Ὀ6 τηδᾶθ ἴο τηθδῃ, ϑᾶνϑ ἴδ οῃ [Π6 βροῦ ΜΠΘΙΘ 1 885 
Εἰὐπονῦο θθθη βϑίδηἀίησ, ΟἹ {16 ΘΟΠΙΓΑΥΥ, γγὙ6 ταῦϑῦ Βιρροϑο ἵπδὲ 
οἡ {116 οοἰοογαίίοη οὗὨ {6 ράβϑουϑῦ πὸ 1ωον λο8 σαι ϊθα (Π|6 ἀκ οὗ 
186 οονθηδηῦ ροπ {πον 5Βου ] ἀογΒ ἀπᾶθν ὕΠ6 ἱπηργθββίοῃ ἐμαΐ 
1867 ΘΓ τα υϊΓοα ἰο ἀο 80 ὈΥ {Π6 ἰᾶνν, ἀπά ἐΠπδὶ «}οβϑδῃ ροϊπίρα 
ουῖ ἴο ἔποπὶ ἐμ αἰξογαίίοη, ποῖ μδα ἰάθη ρ]4ο6 ἴῃ 118 σοϑρθοῖ 
β'ποθ {π6 δγϑοίϊοῃ οὗ ἔμ6 ἴθωρὶθ ὈῪ ϑοϊοιβοῃ"; [Π6Ὺ γοτθ ἴο ὉΘ 
ΒΘΆΓΘΙΒ οὗ [Π6 δτῖς πὸ Ἰοηρθῦ, 8}1 μὰ [μ6Ὺ μαὰ ἴο 40 νγὰβ ἴο Ραΐ 
ἴδ ἴῃ [8 ῥίδόο δά βπά οἵμον ἀαξίοϑ ἐο ρογίοσια. ΟἹ [86 φαθδεϊοι, 
τ βοίμοσ (ῃ8 Αὐῖς οὗ (Π6 σονθηδῃηξ νγ88 8|}}} ἴῃ οχ βίθποθ ἴῃ (16 {1π|8 
οὗ “οϑβίδι, 8βθ0 ΕΠ ἐσὶρ οῃ «61. 11. 16 δῃὰ 7ΤἼφηΐμδ ὁπ Κίηρβ. [ίβ 
ΕΣ βέθῃ 9 'β ῬΓΘΒαρροβϑά ἴῃ 1818 ραβ88ρθ, 84 ποῖμον ἴῃ {6}. 11]. 
16 ποῦ ἴῃ 8ηγ οἶδεν ρΙδοθ 181} βίαιϑα ἐῃδὺ 10 νγὰϑ ἀθβίστογϑά ἴῃ {116 
ἔπε οὗ Μδμάββοιῃ. 7656 ἰδ πο διινάθη Ὡροι ψοιν δηοιϊάθνδ; οἵ, 
1 ΟἸ τ. χν. 22. ὅϑέρυθ «ελπουαῖι, ὅ:. (δῖποθ γ8 ΠΟ ἸΟΩΡῸΡ ποϑά ἴο 
ΘΑΥΥΥ ἴδ6 Δ. Οὗ (89 σονθηδη!) ἰπ {Π|0 ΤΉ ΠΟΥ ἱπαϊοαιθὰ ἴῃ νν. 4 
-θ.-ὉὉ. 4. Απᾶ ρνόραγρὸ ψουγϑοῖυθ8 αὐδο" γον γαϊδονδ᾽ -ἤοιιδ68, 
αοοογαΐης ἰο γοῦν ἀἰυΐδίοηδ ; 0Πι8ὲ 18 1ῃ δ ἢ ἃ ἸΔΔΠΠΘΡ ἐπαὶ {μο88 
σἢο ὈΘΙοΠρθά ἰο ἐμ6 8816 ἔδέμουβ᾽ -μΟΌ86 5Π00] ἃ βία ἰοροίμον ἴῃ 
[δι9 βάπιθ ἀἰνίβίομ ; 860 ν. ὅ. βγ ἐΐδ ιογίδίηρ 07 Πλαυϊά (οἴ. 1 ΟἾν. 
ΧΧΥΙΙ. 19) ἀπὰ ἐΐσ τονἱδίπ Ο7 Θοϊοπλονι ν18 8ΓΘ ῬΓΟΡΔΡΙΥ͂ [0 πῃάον- 
ϑιδηῃά τεϊἰπρβ, ἰπ τ] ἶοἢ τῃ6 ἸΠ] αποίϊομβ οὔ 1λανά ΝΡ ϑοϊογλοι 

ΥΟΙ, 1. 2Ὲ 
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ΔΈΓΟ ἀοβοσ θα δἱ ἰθηρίῃ. ὙΠ6 ἐγαπαϊαίοσβ οὔ ἐμ Ῥωραίθ ἀπὰ 
ΒΟΠΙΘ Ἰηοάσστι Ἔχροβίμοῦβ δαρροββ {πὲ γείβγβποθ 'β τηϑᾶθ ἴὸ ργθ- 
οορίδ, οΥ ρΙδηβ οὐ Πανὶ δπὰ ϑοϊοσαοη, μαξ ἰπ ἐπαὲ οα8θ νγϑ Ββου]ὰ 
βπά 8 βἴπιῖαγ ὀχργοββίοῃ ἰὸ ἐπαὲ ἴῃ ομαρ. χχίχ. 25, “' δοοογάϊηρσ (ο 
[86 σοτηπιαπὰ οὗ Πανϊα."--. δ. ΤῊΘ νϑυβίοῃβ᾽ 4ο ποῖ ἔΌ]]ονν [16 
πογβ οὗ ἐπ6 ἑοχὺ ὙΘΓῪ Οἰοβοῖγ, ΒΘ Π66 ἰΐ 18 ἱπῃροβϑίθ]9 ἰο ἀοίθοϊ ΔηΥ 
ΟΥΤΟΥΒ ὈΥ͂ {16} τηθᾶηβ. ΤῊΘ ΒΘΏ86 τηπδὲ Ὀ6 88 [0]]ονγ8 : ἀπά δίαπά 
ἐπ λό βαποίμανν, 707 (λ6 δεραγαΐε οοπιραπῖοϑ ο (λ6 ζαϊιον8᾽ -ἤοιι868 
οὕ γον» δνοίϊρθη, ἐδ6 πιθη οΓ ἰδδ ρϑορῖο, α ροτέϊοπ 97 α ζαϊλονθ- 
λοιι86 ΟΥ̓ ἐδ Τιουΐίδ8, ὑπαξ 18. τ0 580, ἴπ Βο ἢ! ἃ τηϑπηθ, ἰμδὺ [ῸΓ 
ΘΥΘΙῪ ΓΔ Π6γ8᾽-ποῦβο οὗ {86 ΑἸ ἘΥ ΤΠ θ γα Βῃου]ὰ Ὀ6 ΟΠ]Υ ἃ Ῥοσίϊοπ οἵ 
ἃ ἴλιμοῦθ -ἤουβο οὗἩ {πὸ 1ωονῖξοβ, οἵ, ν. 12, Βαὶ 1{Π]8 πιθδηΐηρ 
σαπποΐ Ρ6 Τοαμπά ἴῃ {π6 ψογάβ νιμουῦ ογαβίηρ ὑπ6 ἡ ὈΘἴΌτΘ τρῦτν 
ψν ἢ τσ πθϑά ποῖ ᾿ιοβιῥαίθ ἴο 4ο.---Ὗ. 6 ΑΝ ἐἶι6 ραβδουθν, απά 
«αποίϊν ψοινδοῖσθθ; ἴτοτα (8 οχργϑββίοῃ ἴδ 15 ουϊάθηϊ [πδὲ ὑΠ6γθ 
νγ88 ἃ Βδηοιβοδίίοη οὗ ἴπ6 1,ονῖδοβ, πῃ ϊο ἴοῸΚ ΡΙδοο αἶοσ [86 
ΔΗ ηΔ] τγὰ8 8514 η. [ΓΕ ΠΥ ἤᾶνθ Ῥθθη ρογίογιηθα ἤθη 186 Ὀ]οοά 
γγ88 Πα πα θα ἴο {π6 ρΥἱδβίβ (ομαρ. χχχ. 10), Δα ροββίθ! Υ 1 τη ΓΟ 
φοηβίβίδα ἴῃ {Π6 ἔλοὶ ἰῃδὲ {Π|0 1ιον]θ8 σοσα τϑααϊγοά ἴο ὑγΆ 88 
Ἐποιαβοῖνοϑ, ὈΘΙΌΓΘ ῬΟΓΟΥΤΩΙ ἢ σ᾽ ΔΠῪ ἔατίμον ἀυ.165.--- 4 πα ργόρανθ 
(86 ῥρϑβοῖιδὶ Ἰαπὰ}, ν. 14) ,ον ψοιν δγοίζγδη (οὗ {Π6 ρθορ]6) ργο- 
οϑραΐπρ αοοογάϊπρ ἰο ἐξα τοογὰ ὁ “ολοναῖ, ὃν ἴἼοθε8. Οὐ {868 
βαγὶπρ οὗ [6 απ }8 ΒΥ (Π6 1,ονϊδθβ, 5866 ομδαρ. χχχ. 16---18.--- 
Υγ. 1. Ὑπὸ ἐπ γγ ἐπουβαηα Ἰατη 8 δπά [48 σγο σα πιοϑὺ ΠΚΘΙγ ἴὸσ 
ἴΠ6 ῬΟΟΥ οΥ ἴον ἔπ πῃ δ πί8 οὗ «[ ΘΥιιβαϊθπη, ἴῃ βμοσγὲ Ὁ βυοῇ 88 
μα ὈγουρὮ πὸ ρᾷβοῖαὶ Ἰαταρ. πΦΣ φαΐ ἴοσ 81} ἔπ ἰαΐέν τη 
ΜΈΓ ργαβθηΐ, ἰο Ῥ6 αἰνί ἀθα διποηρ ὑμθιὰ ; ἴον [π6 ῥρϑβοὶιαὶ Ἰατηδβ 
Δη ὦ ΟΧΘῊ 676 ργθβθηςθα ἰο ἴΠ6 ῥγἱθϑίβ δπὰ 1ωου 68 ὈῪ {16 ὈΥΪΠΟΘ8 
οὔ ([πΠ9 πουβο οὗ αοἄ δπά ὈΥ {Π9 ῥεῖποθβ οἵ [μ6 1,ουϊοβ. ΟΥ̓ ἐλδ 
᾿δηρ᾽δ ροδϑοϑβίοη; οὔ, οἴαρ. χχχὶ. ὃ, χχχὶ!. 29.---. 8. πᾶ ἐλὲ 
ρνΐποσϑ οὐ ἐἦι6 ῥίπιρ, ἰλόν φαυό υοἰωπίαγὶϊἶν ἐο ἐδι6 ρεορῖθ, ἐο {ὖ)6 ργιθδέ8 
απᾶ ἴο ἐξ Τιουϊΐθα; ἴ[ῃ6 διπουαπί οὗ ἐπ6ῖν σοη ἐγ Βα οη 18 ποῦ πλθη- 

οποϑα μοιθ; Ῥαξ ἴῃ οἤδρ. χχχ. 24 {Π8 ρῥγίμοοβ οὗὨ {μ6 ἐϊπιθ οὗ 
Ἠοζοκίαῖι τὸ 8814 9 πᾶνθ σίνοη ἃ ἐπουβδῃα Ὀ.]]00 9 πὰ ἴδῃ 
1πουϑαπα 5ΒΠ660ρ. [ἢ {π6 {πἰγὰ ῬΟΟΚ οὐ ΕἰΖτα [Π6 Ῥυΐποθβ ἀγθ ποὶ 
νη θηὐοηθα διποηρ ἔμο56 Ψ»]Ο0 τηδθ ργθβθηίβ. ΟΥ̓ [Π8 [Πγ66 ὈΓΪΠοο8 
οὗ Π6 πουβο οὗ αοά (οδαρ. χχχὶ. 18; 1 ΟἸγ. ἰχ. 11) Ηϊαλ, 
νγ88 {π6 Βρἢι ρῥτῖοϑὲ (ομᾶρ. χχχῖν. 9), Ζεολαγίαἢ, οἵ {π6 11π6 οὗἉ 
ΕἸΘαΖΑῦ, τνᾶβ ῬΓΟΌΔΌΪΥ “( [Π6 βθοοπά ρυγϊεδὶ " (6γ. 1. 28; 2 
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Κίπρβ χχν. 18); δῃὰ ο͵ολίοὶ νσὰβ ρϑυύῆαρβ {Π6 Παδά οἱὗἉ {868 11π 
οΥὗἹἩ ΤΠαιαν, Μ οἢ τ Κπον ἰο Πᾶν Ῥθθῃ ἱπ οχίβίθμποθ δος 

186 οαρενιγ, Εἶτα υἱῖ, 2.- -Ψ, 9. ΤῈ 18 ψοτ ΟΥ̓ ΤΟΙΊΑΓΚ, 
[δὲ Οοπαπίαἢ (Κοιλίδ; ἴῃ 186 {π|ρὰ Ῥοοκ οὗ Εὔζτα ψγ ἤπά {6 
Ὡδτη6 Ἰεχονίας), δλοηιαίαΐ, αι οζαδαά το 4180 τηθη!οποα ἴῃ ομᾶρ. 
ΣΧΧΙ. 12---15 45 1,ον]ΐο8 οὗ ἀἰβιϊποιίοῃ ἴῃ π6 ἐΐπηα οὗ Ηζοκίδῃ, 
Νο ἀοαυδὲ ἘΠ βαπηιὸ πϑπιθβ ΟΟΟῸΣ ἃὺ ΨΟΥΥ͂ αἰ γοπὶ ρουϊοάϑ ἴῃ ἐΠ 6 
ῬΙΪΘΒΕΥ δηά μον 08} ἔλη 1168, Δηα ὑΠΟΓΘΙΌΤΘ νγθ πθϑά ποῖ μ6 βὰγ- 
Ρυῖβθά ἰο πηϑϑὲ υυῖτῃ {{Π|0 58 πλ8 παιη68 ἴῃ {6 Βἰβίοσυ οἵ “) οϑίαῃ 88. 
ἴῃ {πὶ οὗἩ ΗρΖοϊκία!. Αὖὐ {Π6 βαπιθ ἐἶπ|9 {Π6 ὙϑγῪ ἢ δααθπὶ γθοα- 
6Π668 οὗ οογίαϊῃ ΠΔΙΏ68. Β66Π18 [0 σῖνθ βιρροτῦ ἴο ὑπ σοπ)θοίαγθ, 
18αῇ βοὴ οὗ {π6πὶ χοῦ ποῖ πδῃ168 οὔ 1πά! ν  .8}8 Ὀαῦ πατηθ8 οὗ 
ῬΆΤΩΙ 65. οὐ ἔα Ποτβ᾿ -ἤουιβθ8, συ ]οἢ ὑνοῦθ θοσπ6 ὈΥῪ [Π|6 ῬΓΙΏΟΘΒ ΟΥ 
ομϊοθίβ [Ὁ {Π6 εἰπιθ- οῖησ. ΒΘ ῃθιηδίδῃ ἂπά Νοίμδμθοὶ τηδῦ ροι- 
ΠΔΡ8 ΡῈ δ] Ὀγοῖμοῖβ οὔ Οὐοπαπῖδ}, τηθυ οὶ θθοασβο ΠΟΥ͂ ὙγΈΓΘ 
ββοοϊαίθα τὶτ Πΐπὶ πῃ οβῖοθ. ἘῸΓΡ ἐπ εϑαολέηι Ἰατῦ8 δπὰ 
ΚΙα 5 ὑγοῦα ργθβοηίθά ὃγ [6 Κίηρ δηᾶ Ὀγ {Πὸ ῥυΐηςθβ οὗ {πΠ6 ργθβίβ 
Δ Τιον 68 (ἴοι [Π6 ὩσΙΏ 6.8 τηθηοηθά ἴῃ νυν. 8, 9, 2600 ἀπὰ 
ὅ000, γγο ὁδῃποῦ ΒΌΡΡΙΥ [88 σγχονά8 ἰαηιὖϑ ἀηα ζἰά8 ἔτοπι γ. 7), ἀπὰ 
αἶβδο ΟΧχθῃ, {πΠ6 ραγροβο οἵ ψ οἷ 18. ποῦ ἀθβοῦὶ θά (σοῦρβσζθ, 
Βονγαυο, ν. 18).---Ὗ. 10. 8ο ἐδό δογυΐοο τσα8 ργϑραγαῖ, ἐ.6.) ἃν. 

16 οἰθαυΥ βθοννβ, {6 ὑγδρδυδίϊοῃβ ὑγθθ οοιηρ]οίθα. ὙὉΠ6 ἰαϑὲ 
οἰδῦβα σϑίδσβ ἴο ἐμ σοιηιηδηά οὗ «οβἰδ ἰῃ ν. 4.-τὟὴὺὸὺ. 11, 7Ίιοη 
(188 1μον] 68) βίδισ [ῃ} ρϑββουύϑγ ; {Π|8 γβύβθ 8 ἃ ἀϊγϑοῦ σοῃἰπ] 8005 
Οὗ ἼΒ6 ρῥγβοθαάϊμρ ομθ. “πᾶ ἐι6 ργἱδδί8 δρτίηξῖοά (116 Ὀϊοοά οὔ {116 
ΡΆΒοθαὶ ἰᾳπλρ8, τ μΐοι [ΠΟΥ τϑοοῖνθα) ἤ πὶ ἐλ λαπά οΥ {)ι6 1, ουϊέθα 
(εξ ἐπᾶρ. χχχ. 16), ἐδε Ζιουΐίο8 ἰακίη ΟἹ {6 δζίγιδ; {π18 ΤΕΥ ἂΓΘ 
βδ]ἃ ἴο ἢανθ ἄοπβ ἴῃ Ἵοἰιαρ. χχχ. 17 ; θαῦ ἔΠ|6γ6 ἴδ νγα8 ΠΘΓΕΪΥ ἃ8 8Π 
Θχοθρίϊοῃ ἔου 4}} γγῆο σοῦ ἀποίθδη.---, 12. 7Τ]ιογοιροη ἐδιον ἐοοῖ 
οΥ 6 δωνη!-οὔονίπρ (Δοοοτάϊηρ; ἰο [π6 οοπίεχι ἔγοπι {116 1δπ|}08, 
ἴον [86 5κίπ μδὰ θθϑη σεπιονϑά) ; [π6 Ὀαγη-οβογίηρ, {Βμογθίογθ, 
σ8} ΟΠΙΥ͂ τηθδη 588ποῖϊ ρογίϊοῃϑ οὔ [Ππ ρ886}1α] ἸΔτὴ} 88 ὑγεσθ ἴο Ὁ6 
Ῥαγηεδά ἀροη {π6 δ] ίαν οὗ θυγπί- οβδυίπρ, πὸ ἀοαδὲ (16 β8πὴθ ρᾶγίβ 
ἃ8 66 οἂΐ ΟΥ̓ ἀπὰ Βυγπθα ἴῃ [Π8 6886 οὗ 5Βῃ60ρ δηἀ ροαίβ, θη 
ΠΟΥ 66 οἨἘγθα δ {παηκ-οἴεσίηρβ (1μον. 111, 6---17). 48 ἔπιθ8θ 
Ροτεϊομϑ γεσα θαγηθά ἰπ ῥγθοΐβοὶ Υ [Πι6 βδιη 9 τηΔΏΏΘΓ 88 (Π6 Ὀαχηῖ- 
οβευίηρβ (ΟΕ μον. 1. 9, 17 ψ ἢ ομαρ. ἢ]. 11,.16), ὕπδν πῖρηξ νθυῪ 
γ06}} Ὀ6 ο4}164 τῳ, 50 {μια {18 ντογὰ 18 αβθὰ μοῦ 'π Πι8 5689 

2 κ 
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οὗ γῶν» 4.9. ἴμον. 1). 9. ΤᾺ Ϊ8 ἐχρίἀπδίΐοη '5 ςοῃστηϑά ὈῪ [16 

νοσὰβ αἱ [Π6 ὁπὰ οἵ [8:6 ὈΓαβθηΐ γΌγ80 : “ απᾶ {Ὺ6 δαπιθ αἶδο εοἱδίι 
γθἤενοποο ἰο (6 οσοπ." ὙῈ6 οχθη {Πϑιμβοῖνθβ, ΓΘ σοίοσθ, σοῦ ποῦ 
οἴδογοά 8 Ῥαγηί-οοσίηρβ, θαΐ [86 ρατίβ δρροϊπίοἃ σγϑγθ οαΐ οἱ 
δηὰ Βυχτοά, {πη τεβὲ οἵ ἐμ θ6βῆ δοίπρ σοοκοά ἀῃά θαΐθῃ (νυ. 18). 
Τὸ φίοο {διδην (πιταθὶν [86 ροτγίϊομβ σαΐ ΟΥ̓, το Τορεῖμον πιδάθ 
τον) ασοογαΐηρ ἰο ἐδιε ἀἰυϊδίοτιδ οΥ ἐλ ζαϊλον θ᾽ -ἰιοιιδοδ ἐο (6 δοπι8 

ΧΩ »εορῖε, ἱιρ.,) ἴο {Π6 ἸΔ1Υ ἐλαὶ ἐόν πιϊφὴξ οὔν ἰο υελουαῖ, 
ΘΥΥΡΙῚ πιθδῃ8 ἴο οβδσ, 6.9.) 186 ἴαι οὗ ἴμ6 Βυγηί-οὔδγίηρβ, μον. 
ἅϊ. 9, 14). Θ᾽ πιῦϑὲ βᾶρροβθ ἐπ [Ὁ] ονσίπρ' ἕο βαᾶνθ ὑθθῃ [86 
ὙΑΥ͂ ἴῃ ἩΙΟΝ {5 τγὰ8 ἄοη9 : 41} ἐπ6 Βα -αἰ ν᾽ βίοη8β οὗ {πὸ αἰ ἴδγοπῦ. 
ΒΑ ΠοΣΒ᾽ -μοῦβθ8. οᾶπη6 006 ΔΙ͂ΘΡ δῃο μον ἤο {Π0 ΔΙᾺ ἴῃ βόα 
Ρτοοοβϑίοῃ, ἴο Ὀγίηρ (ο {Π6 ῥγίθδίβ ἐπ ρογξϊοπβ σοι μα θθθῃ 
ουΐ οδϑΥ̓ ἀπά {6 ῥγίββδίβ Ἰαϊά [π686 ρίθοθβ. ἀροῃ ἴπ6 ἔσο οὗ [6 
αἰΐαν οὗ Ὀυγης οὔουίηρ.---Ὗ. 18, ΤῊΘ Η68}} οὗ [886 ρϑβοῆαὶ ἸατὰὉ 
ἐλον οοοκοά αἱ ἐδ γον, ἴ.6.) ὕῃ6Υ τοαβίϑα 1ξ, ἀσσογάϊηρ ἰο ἐἦδ ἴαισ 
(Εν. χιϊ. 1-.9), ννβῖο Ῥγθβοσῖθ68 στ βέηρ' ὉΓ [Π6 Ῥϑβοθ αὶ ἰατὰ Ὁ 
ΔΙΟΠ6, ποῖ ῸΓΣ ΔΏΥ͂ ΟἾΠΟΓ βδοσῆςθ.Κ Ὑ1ὴὸ οάαδλὲηι οα {Π6 οἴοσ' 
μαηά (6. {π6 οχθη, οἷ σἽβδρ. χχίσχ. 88) {Π6Ὺ σοοκοά ἴῃ φοΐβ, 
ἐοίεἶο5, (1 ὅϑατα. 11. 14) απᾶ ἴῃ ἀϊδῆθδ, ἴθ Ῥγθοϊ βου 1Π6 δβϑῖαθ 
ΤΆΔΠΠΟΣ 88 ἔπ ἤ658}} οὔ π0 {πα η Κ- οἶδε ρΒ τγ88 δοοπδβίοτηθά ἴο θ6 
οοοκρᾷ. Ἐτοπι {15 ἰΐ 15 ουἹἀθηΐ, ἐπαὶ (Πῃ6 οχϑθὴ σοσθ οἴεγοά α5 
τΠ Δ} Κ- οἴοσίηρβ δοηρ τὶ [86 ρββοὶ Ἰατη 8 ; μθηοθ ἐπ 6 πιὰ] 
ἀϊἸ4 ποῖ σομβίβὲ ϑχοϊ υϑίγοὶυ οὐ 1} ρᾷβοβαὶ ἰδτὰ, Ραΐ οὗἁὨ 186 τηϑδὲ 
οὗὨ {16 ἐμδηκ-οοσίηρβ αἶβο, ἕο {Π6 ἰδίου Το τθ σϑααϊγθά ἴο 6 
ΘΟΠΒΌΣΩΘα οἡ ἴδ ἀδγ, οἡ ψγὮ16}} ΠΟῪ σγοσα οἶσθά, ἐβουρῃ τῃ9 
οαϊηρ οὗ ἐβϑῃ οἱ {Π|6ὸ βθοοηά ἀδὺ νγδϑ ποῖ β γ Εν ρσο θα 
(ον. νἱ!. 15---18).---. 14. ΤΥ ; 88 δὴ δάγϑσ “ απά αὔῶον.-- 
ιυαγὰ," ὙΠΘΥ ρῥγοραγοά 1 ,ἴὺν ἐλοπιδοῖυθε απά 70» ἐδ 6 τνὶδδέδ ; ἴῸΓ 
ἴΠ6 Ἰαίίον, ΠΟΥΤΘΥΘΓ, ΤΔΘΥΘΙΥ͂ θοσδαδο [ΠΟΥ͂ γγοθ οσοαρίοα τ] 
1Π6ἱν οὔοἰΑ] ἀπιῖ65 61}} πὶρἢ ετἤπηθ, ἀπ μά πο Ἰοἰβασθ ἴο ργθρϑτθ 
ἴὰ [ον ἘΠποιηβοῖνοβ - ὩΥΘΟΥΤΤῚ ἃ. ἔπ6 ῥίθοαβ οὐ ἔξ [βΚθὴ ἔτοπι ἐδ6 
ΟΧΘη, ΜΕΘ ὙΓΟΥΘ αἶ8ὸ ὈΌγΠπΘα ἀροη ἐπ αἰΐαγ, θαΐ το γθ ἀρρᾶ- 
ΤΘΠΕΥ ποῦ σθοκοπθᾶ 88 ρατὶ οὔ ἔπ την, -- . 16. Απά ἐλ6 δίηιφοτνσ 
47,6 80η8 οὗ Αϑαρὰ ὐοῦὸ αὐ ἐλεὶν ροδί6---απὰ ἰδ6 ἀοογξεορονϑ. αὲ 
συογῳ ἄοον, ἐόν (186 βίῃρετβ δῃὰ ἀοουκθαροιη) αἰά ποὶ τοηιιέγδ 
ἐο ἰδαῦθ ἐξδὶν δογυΐδο; ἴου τοῖν Ὀγϑίδγθα [86 1, 68 τηδάθ ρσθτ Ὁ 
ῬΔΥ Ομ ἔοσ ἐπι ἀπά ἔπθῃ Ὀγουρδί ἔπϑσὰ ἐπ6 8οβῇ, δο ἐμαὶ {ΠῸῪ 
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ὝγΟΓΘ 8Ὁ]9 ἴο ραγίαϊα οὗ 10 ἀυγίηρ ἐμοἱγν βοσυῖοθ δῃηὰ ψιτμουὶ ἰθανίηρ 
τ8οῖν ροβί8.---. 16. ΤῊΘ διιρἢδβὶβ ᾽8 Ἰαἰἃ ἀροη {16 νγογάβ, “' αὐ- 
οοτάϊησ ἰο ἐδι6 φοπιπιαπα 07 ἐΐπρ “οδίαἢ." ὙΤὨΘ οχρυθδββίοη “ αἱΐ ἐδδ 
δογυΐοθ᾽ 18 τῶοσθ {ΠΥ ἀθβηθά ὈῪ {Π| Βυ ογάϊπμαῖθ ἱπβη να : ἱπ 
οοπηροίίοη ΜΠ} ἐΐό ργθραγίησ (ἰη.) οὗ 186 ρδββονϑῦ δῃὰ ἐλ 
οἵγονίεσ (1) οὗ [πι6 ϑαγης βδουϊῆοθβ, ΤῊ6 γον τ γθ {11 ΣῚΡ 
δηὰ [86 ὩΏΟΓ ν. 14. ὙΈΘΓΘ 8 ΠΟ τϑίδγθῃοθ ἰπ [Πι686 γϑῦϑθδ ἴὸ 
Βυγη-ΟἸ τίη ρ8 ἰπ ἘΠ 6 ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ Β6η86 οἵ ἔΠ6 νογά. Ἐθηοθ πο γΘ 49 
ποῦ ΔρΡΡΘΑΓ ἴο πᾶν ὈΘΘῚ ΔΗΥ θαΓη -Οἰοσῖηρθ ργθβθηΐθα δὖ {Π6 ρα85- 
ΟΥ̓ΟΣ δχοθρῦ {Π6 οοηέππαὶ Ὀαγηί-οἴἴδυίηρ, ΝΌμι. χχν ]. 4. ΤῊΘ 
ἔα οΓ 106 ρϑβοβαὶ Ἰδτῃδ8 δηά οὗἨ [μ6 ἐμδηκ- οἴου ηρΒ τηυβῖ, [μοσα- 
ἔοσϑ, Βᾶγθ βαρρ]164 βυϊοίοη!ς ἴι6] το θϑρ ἀρ {π6 ἢγβ οἢ 1ῃ9 δἰτὰσ 
οὗ Ὀατηΐ οἴοτίηρ.---. 11. Ῥτοπηΐπθηοθ 18 Β6σΘ ρίνθῃ ἴο 1Π9 ἔοι 
τ8αὲ δοοογαϊηρ ὕο [86 1ὰνγ 189 ῥᾶββονυθὶ' νγὰ8 οϑ υγαίθα ὈΥῪ ἐπ 
8.886} 016 15γ86} 1068, ἀπ ἱπητη ἀϊδίου αοσιγαραβ [Π6 ἔδαβὲ οὗ απ- 
Ἰεανθηθα ὑγϑδά.--Ὑ,, 18. Τῃ 2 Κίηρβ χχί!!. 22 νσὸ ὅπὰ {6 ΘΧρυθβ- 
βίοῃ “' ὕγοτι ἐδ ἐΐηιθ οΥ ἐἶα 7μᾶφοθ, υὐἦο 7μάσοά Ἰϑναοῖ ;" ἴῃ {116 
φδβᾶσθ Ὀθίοσθ τπ8 [86 ὑἱπὴ9 18 ἤχϑα συ ἢ στοαίθσ ϑχϑοίηθβϑϑ, ΥἱΖ. 
[86 δπὰ οὔ {δμὸ ροστϊοά οὗ (μ6 πάρα; ἴοσ. βαιηποὶ νγαβ [86 ἰδβὲ 
ἡπᾶρο (1 ὅδιι. νἱῖ. 15), δῃὰ 11 18 βιαίϊϑα πὲ [6.0 τγὰβ πὸ βθςἢι 
Ῥάββουεῦ “πὶ ἐδ ἄαγϑ8 97 ϑαπιμοῖ ἐλ ρτορδοΐ.".--Τὴο ἱπλαδιίξαπίε 
ΟΠ ἰδ πογέλονη δίπσάοπι τοῖο τσϑρὸ ργοδοηιξ; [8 τηθδηΐηρ οὗ (86 
Βιβίοσίδῃ 18. ποὺ {παΐ 41} ἴ8γ8 6] νγὰβ ργββϑῃΐ, [Ὁ [Π6 στθαΐθι ρατί 
88 ἴῃ 6χῖϊθ, Ὀαΐ ἔμ σθ 6 γα βοῖὴθ οὗ ἐμθ ἱπῃδοι τη Ἰοδ ὈΘμἱπά, 
ὙΟ οᾶπιο ἰο0 “ ογυβαίθτα ἴο [86 ἔδαβί οἵ ραββουβσ.-- -. 19. Ζι ἐλδ 
οἱσλίοοπίν, γθα» 07 ἴδ τοΐση, οἴ, οἢδρ. χχχῖν. 8. Ζ7Τηθηΐιδ αἰὐαοῖηθ5 
δτεδὶ ἱπιρογΐαποθ ἰο {Π6 βίαϊθπιθπὶ Τα πὰ ἴῃ (86 ϑορέμασὶπέ αἱ 2 
Κιηρϑ χχὶϊ. 8, ἴο ἔπ οϑοὶ ὑπαὶ “΄ οβίδϊῃι βοπὲ Θμβαρβδη ἰο ΗΠΚίδμ 
ἴῃ [86 οἰραιθοηίῃ γοαγ, ἰπ (Π6 οἰρ! τ ταοπίμβ. [1 [818 βιαϊθιηθηὶ 
τοδβίῖϑ ΡΟῊ ἃ ᾿ιἰϑίοχίοαὶ 8818, 41} {μ6 ϑυθηΐβ παγγαίθαᾷ ἴπ 2 ΟἿσ. 
ΧΧΧΙΥ. 8-χχχν. 19 τησδὶ παν Ὠδρρθῃθά ἰῃ δδουῖ {μ6 βραὸθ οὗ 
ἢνθ τροπί8 ἂπά ἃ 8818, Υ 6 βῃουϊά ἔπη μᾶγθ ἃ ργοοῦ ἔπδὲ [88 
οἰ έθθητῃ γϑαγ οἵ «οβ8}} 8 γεῖρῃι νγγὰβ γθοϊζοηθὰ ἤγοιη [Π9 δαϊαπηπ 
(6, ομαρ. χχῖχ. 8). Το εἰρβίμ τπομί οὗ {Π6 βαογθά σϑᾶγ ἴῃ {86 
εἰρμίθθη ἢ γᾶν οὗ ὨΪ8 τοῖρῃι σου Ὀ6 {Π|8 ϑόσοπά ταομτἢ οὗ 8 
εἰσ ίοθηςι γϑασ, δηά [16 ἤτβὲ τηοπί οὐ {86 ποὺ γϑᾶγ σου] 6 
186 δουθηίἦ, τόθ. 

γνυ. 20--25. ΤΆ τσαν» οὐδῷ ΙΝοῖιο. Οὐταραῖο 2 Κίηρβ χχὶνὶ. 
29 ἀπά 80 8., διά 8 Ετὰ 1. 28, 80.---, 20. “ ΑἹ] {118 18 Ἰπογθ 
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οἰοβοὶγ ἀθῆπεα Ὀγ 186 οἰδιθθ νυ βίοι ἤΌ]]οννΒ ἰῃ ἀρροδίτίοη : “ αὐον 
αἰν ἐμὰν, ἐλαϊ-«.οδίαλ- λα: ργερανοά-λ6-λοιι86.".---ἸΝοοῖο ἐΐπφ οὗ 
Ἐφυρὶ νιδθ 118 βιθοβββοῦ. οἵ Ῥβαπιηηοῖ8,) ἀπά (6 Νεχαὼ 
δεύτερος οὗ Μαποῖδο. ΗΘ νγαβ {6 ΑΠᾺ ἐπ [Π6 βοσῖϑθϑ οὗ Κίηρβ οἵ 
τα 261} ἀγμπαβίυ (6 8411:16)ὴ. ΤῊ ρ]δοθ δὲ ψμῖοῖ 1η6 ἀθοίβινθ 
θαίε!α νγαὰβ θυ ρης ἰ8 τηϑηςἰοποά αἱ {16 ουΐδοῖ 85 βευνίηρ (0 ἱπαἰοδῖθ 
δἷ ὁῃ66 1}|6 ἀϊγοοίίοη δπά ἀφβιϊπδιϊοη οὐ {Π|6 ἈΡΓΠᾺΥ : “ ἐο ἤσ]έ αἱ (αν- 
οδοπηιὶδὴ οπ ἰδ Εωρλναΐο8." [πὰ 2 Κίηρβ ννο πὰ ᾿ἱπβίϑδα {Π|6 ννογὰβ : 
“}ε πιαγολεά ἰο ἰλ6 ἐς ο Αδευτία ἰο ἐδ6 Εϊπμρηταίο8 ([Ἀῖ5 18. 1π6 
τοδάϊηρ οἵ {π6 ϑδερίκασίηἑ ἴῃ 16 ργθβοηῖ ρ88886), Ὑ ΒΘί μον ΜΔ 
186 ἰηϊοπιίοη οὗ Πρμιϊπρ οὐ οἵἁ αϑβϑιβεϊηρ ᾿ἷπὶ 1Π6 ἰοχὶ 4068 ποῖ 
ΘιδὉ]6 18 ἴο ἀδίοσιλίηθ ὙΠῸ Δ βοϊαίθ οογίαϊπίγυ. ΤῸ ἀθοϊβίοι οἵἁ 
1τ8ἷ8 ροϊηξ γϑβίβ ἀροη ἴΠ6 φαρϑιίοῃ, ψἢαἱ Κίηρ 18 γϑξοστϑα ἴο γ΄ 188 
ΠΑΠ16 οὗ {6 Κίηρ οὗὨ Αββυσῖα, νομοῦ Δ᾽αδοροίαβϑαν, “Ξ σἶιο ταϊριὶ 
ΒῸ ΤἈ1164 ἀίπο ο «Αδδυνία δ Ὀθίηρ {π δοῖμαὶ σα]οῦ οὗ τῃ9 οἱά 
Αββυγίδῃ τη ὮΥ ἢ (1 λδηΐμ8), οΥὁ ϑαγααπαραΐιιϑ, (Π6 Ἰαβὶ Κίπρ 
οὗ ἴμ6 Αββυγίδῃ οηρίτοῦ [πὸ τηοάθγῃ {ϊπιθ8 υ. Οπμπεραοῖ, (16 
Ζοἰ ὐθομπαηρ ἀον ΒΔ. ι. Αββυγ. Ρ. 146---147) μ88 ργοπουπορά 
16 πα ροΒδβι 0]6 ὑμαῦ ΔπΥ οἶμον Κίηρ (μη ϑαγάδπαρα! 8 οαη ΡῈ ἰη- 
ἰοπάθά. Τῃ {8 οᾶ86 {Π6 ἀββίσῃ οὐ Νϑοεδο τηυβὲ θυ] ἀθμο]ν αν 
ὈΘΘη ἴο αϑϑῖϑὺ ὑπ Κίηρ οὗἨ Αββυγῖα, ἀπά ὀρροβο [π9 Μϑάθβ διὰ 
ΒΑὈΥ]οπΐδη5, [Ὁ τ] ἢ ρΌΓροΒΘ μ6 τηδσομοα ἴο {πΠ6 ΘΟ Γ168 οὗ 
τη6 ΕᾺΡΒγαῦοβ (8 15 {η9 ϑχρίπαίίοπ σίνθῃ ὈΥ ὡοβόρλιδ Απῖ. 
ΣΧ. ὅ, 15. Βαΐξ Αἰ μουρἢ νγθ ἀῦθ ου]ρθά, 851 τῖηκ, ἰο γόραγά 
411|8. 88 {Π|6 ἀδβίρῃ οὗ {Π6 Θχρεβάϊίοη, [μ6 Κἰηρ οὗὨ Αββγγῖα τηϑῃ- 
τίοπθα ἴῃ 2 ΚΊπρβ πιαϑὲ 51}}} θῸ ΝΑΡοροϊαββαγ, 0 δοουσαϊηρ ἴο 
ΒΘ. {16ὰ ἀϑᾶσθ {8 Υυ]6Γ8 οὐδ [Π6 ϑυγίδη ῬγΟυΊΠΟῸ8 ἀΓΘ Αἰνγαγ8 
οἸοά Κίηρβ οὗ Αββγγία, 18 ΝΝθοροίδβϑαν 'β. ἱπίθπάδα, ἴοῳ γῶν 
ἴῃ 2 Κίηρβ τη τηθᾶη ἢ6 πιαρολιοα ἰο ἤσὴὲ ασαϊηϑὲ (88 ἴογ ἜΧΑΠΊρ]6 
2 Κίηρβ χυϊϊ. 8), ἀπά {Π18 Θχῃ]απδίϊοι 18 οου ΔΙ Π]Υ͂ Ἰθογ6 παύαγαὶ 
1θδη [π6 ΟἰΠ6Υ: ἢ6 πιδυοῃθα ἰο Πΐ8 αβϑίβίδῃμοθ. ὡοδίαὐ τοθπὲ οὧΐ 
αφαϊπδὲ ᾿ΐπι; ἴμ6 θ46116 τγᾶβ ἔμθη ἔουριῦ ἴῃ {86 ρ]αῖπ ὁ ΚΕ ΊΒΠοη, 
ἔγοσα νυ] Οἢ. τ᾽ Θ ΤΩΔΥ͂ Θοποϊπὰθ μαὺ ΝΘοῖο πδά Ὀγοιρὶῦ Πΐβ ἔσοορβ 
ἰο Ῥαϊοβάπ ΕΥ̓ νναῖοσ, δῃὰ Ἰδπαθα {ῃθπ βοπιθυθσθ πϑᾶρ ἀἀάο 
(οἴ. Ηδνοαοίι 2. 159). ΓΝ 8 δὴ διαρμαίίς σϑροϑιϊ οι οὗ {118 
βυῆχ (εἴ, ομαρ. χχνῖ!. 10). ΠΟΤ ΓΔ νοῦ] τὴ “ τὶ 
ισαγίξο ἔοιι86," (1 ΟἾγ. χνῆ!. 10, ἀπά χχν]. 8), νος ἢ, Βουσθυϑγ, 
σοῦ ὰ ΠΑΡΑ ΪΥ ἀδποίθ ἐπ ἤοσβ μη ϊοὶ 18 δὲ ΜΜᾺΓ ὙΠ ΤῺ 6 ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ 
Βογράϊανυ ἔοο (Κεῖ). Αροοοτγαίηρ ἰο ὃ Εἶτα ἱ. 27 απὰ «“οδορλιιϑ, 
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[}6 τϑϑάϊηρ' Βμῃου] θ6 "ΣΟ ΓΥῚΡ Ὅν» πιῖν ταν ἐδ οη ἐλ Εὰ- 
»Ῥλναίφϑ ; οἵ ἴῃ6 νϑγβίοῃβ {86 Ῥιίφαξε 18 [ἢ ΟὨ]Υ ὁπ ἴῃ ψμΐο (ἢ 9 
ΟΣ γγῸᾺ 8 Δἀορίοά.---Α( πώ Οοἀ λαδ βαϊὰ ἐμαὶ 16 ιοἱϊἱ δροοά πιὲ; 
[86 αοά, ν]ιοπι δοβίαιι γου ]ὰ ποὶ γῆαβθ ἴο οὔδυ, ὑμγθίογθ [8γ86}᾽8 
αοά, ποῖ δὴ Εργρείδῃ αοα, 48 80π168 τηοάθσῃ Ὑσί το ΓΒ ἰδ ἤοπι 
Ἡενοάοίι ἰὶ. 158.--- Πραυο ΟἹ 7γοπι αοα ; ἀο ποῖ γαβίβϑὲ ἷ8 ψ1]}}. 
-ῬΥ. 22. “7λε τοονάβ 00} Νίοολο᾽" ἀγϑ. ςμδηροά ἱπίο σογά8 οὔ [89 
Ρτορμϑῖ Ψογθηίδὶ ἰη 8 Εἶτα 1. 20, ἔγοπι οἷ τ τπΑῪ ἰπέον, ἐμαὶ 
[6 ἐγδηβιδίοῦ τοραγάθα (ῃ6 πογὰβ οὗ (οά, ἰο νἰςι Νϑοῖο δρ- 
ΡΘαἰβά, 45 ἃ ρυορῇθοῦ οὗ Ψεγρηιίδῃ (νγθ πιϊρῃξ 64}} ο πιϊπά “16Γ. 
χυ, 7---9) οὗ ψ μῖο Ν οδο ᾿ιδα μθαγά. 7 ἐᾷ ρίαϊη ο Μερίάαο ; 
Δορογαϊηρ' ἰο ΜΠ ογοάοξιδ ᾿1, 159 {86 Ὀα.118 ψγὰβ Τουρῃὺ αὐ Μαράο], 
ποΐ ἃν οι Μορί44ο, οἵ. Τλοηπίι8.---. 28, Ταξ6 πιὸ αἰσαν ; {πᾶὶ 

18,. ΔΟοογἴηρ ἴο γ. 24, ἰδὲ τι σὲ ἄρνῃ ἔγοιι {Π6 γα: παυοῦ ; ἴῃ 

ὌΒΔΡ. χυἱ!. 88 ΑΒΔ βαγβ ἴο [ν}8 ὁματγίοίθον : ἑωγπ γοιπά απ σαν 
πιὸ αὐσαν ὕγοπι ἐδι6 ϑαέέίθ.----. 24. Τῆι οδανῖοξ ὁ ἐδι6 βοοοπ ογθν ; 
ἈθτΘ ργόοθδθ]Υ {μ6 Κίηρ᾽Β βεοοῃά, ΟΥ̓Δ ΠΑΡῪ ομαγῖοῖ, ἵπ μοὶ [ἢ 
Κίῃρ οου]ά γἱ 46 πιοτὸ οοιαξονίδ]Υ ὑπδπη ἰπ {π6 νναν- ομαγὶοῦ, Πθῃ6Ὸ 
ἰδ ἰβ ποῖ ΘΧΔΟΙΥ ἃ οβαγίοι οὗ {Π6 βθοοῃᾶ γᾺΠΚ 88 ἰπ η. Χ]]. 
48. 1 ἐλ δοριυιζοῖιν»θ8 οἱ ἀΐδ ζαίλονγ8 (2 ἸΚΐηρβ, ἴῃ λὲβ δορμίολ»6); 
ΤΆοηΐιιϑ ΒΆΡΡοΒβθβ, [πδὲ 16 νγᾶβ ἴῃ ἃ σμ δα. Υ ἴῃ [π9 ὈΓ1Α] ρ]ασο οὗ 
{6 Κίηρβ ψΒΙΟΣ Πα Ἰαξογ θθθ θ0}}0 Ὁ Μϑηδββθῇ, 86 ρῆδρ. Χχχὶ!!. 
20.-ΥΥ͂. 28. Απά 4}] [μ6 βἰηρίπρ τλθῃ δηά βίηρίηρ γγοσαθῃ Βρᾶκθ 
ἴῃ τἰοῖν' ἰανησπέαίϊίοηε (1.2.,) μ᾽ [Π6 Ἰαπηοπίδίοηβ, νυ ἰοἢ (ΠΟΥ τοῦθ 
Δοσαδβίοπηθα (0 Βἷπρ' οῃ οογίαϊῃ ἀ8γ58) αδομέ «7οδίαἢ 4180, απᾶ ἐξδῃ 
πιο Ἰζόπι (πιΆτΊΟ]Υ 8.0 ἢ ΒΟΏΡΒ οὗ ἸαπηδπίδεϊοΠ) α ομδίοηι ἐπ Ζϑναοί, 
απά δολοϊά ἐΐον ἀν τονϊἐίοη ὑπ ἐ]ι6 ἰαπιδηίαίίοπια (8. οοἸ]θοίίοη οὗ 
ἀἶγρεβ, ΜΓ ΠΙΟΙ σοπίαϊηθα δπλοῃρ᾽ ΟἾΠ6 ΓΒ {86 ρ881π| Θότὰ Ροββᾶ Ὀγϑοτο- 
τοῖϊδῃ οἡ [ἢ 6 ἀοαίῃ οἱ “οβἰ8}). [ἢ {18 7 θην, οί, ἀπα Εἰϊυαϊά 
Ἄρτθθ. ὙΤμδΐ {Π6 Ἰ]ϑύοτίδη 4068 ποὲ τίν ἰο [μ6 οᾷποηΐοαὶ 1βο0Κ 
οὗ Τμαπιοπίδιϊοη8 8. δνίάθης ἔοπι θοῦ μ [86 οοπέθηίβ ἀπά βίγ]9 οὗ 
[πὲ ὈοΟΚ. 

γυ. 20, 21. Οὐοποϊιιδίοη. Οὐτηρατθ 2 χχηϊ, 28; 8 Εἰτὰ 1. 81. 
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17. ΟΠ.Αρ. ΧΧΧυΥι. 1---4. 

“ΕΒΟΑΒΑΖ. 

Οοιηραῖο 2 Κίηρβ χχἰϊὶ. 80 ".---85 ; 8 ΕΖγα ἱ. 82---86.---Υ͂. 1. 
ΒΥ ἴπ6 Μ1}} οὔ ἵμ ρϑορὶβ, ὕολοαλαξ, πιο 15 α͵θο οδἹ]ϑαά β88} 1 πὶ, 
γγ88 σῃόβοη Κίηρ ἰπ [86 τόοτὰ οὗ Ἀΐβ δίμοῦ, δ Βουρ μἢ6 Μ 85 μοὶ 
1.6 βγβύςθοσι. ““ΤὮΘ ρθορ]θ, γῆ ὑγ8ῦθ δηχίουβ ἕο δχοῖπάθ ἔπ 
6 4δν βοῃ ἔγοτῃ ἔδ8 ρουθγησηθηΐ, Βρρθᾶν [0 ἤᾶνθ Ὀθθὴ δυγαγ ταὶ 
1Π6Υ δά ἰο Ἔχρϑοῖ ἔτοπι ἐπι. εὶς, οα 61. χχὶ!, 10---12.-- 
Υ. 2. ΗἼ νεϊρηοα ἰδνοθ πιοηιῖδδ; ἴδ γγχὰβ ῬΥΓΟΌΘΘΙΥ ὁπ δοοουπῖ οὗ 
{Π6 ΒΠογ[Π 688 οὗἉ μ8 τοῖρτι ἐμαὶ ἢ σεϑοοῖνθα {86 πᾶῖηθ οὗ 58 ]ππὶ 
(ον. χχῖϊ. 22), 88 μ6 νγγχὰ8 “8164 80 αὔου [16 οἵδιον Κίπρβ οἵ (μ8 
ΠΔΠῚΘ ὙΠΟ τοϊρτιϑα ἰπ 86 ποτέμογῃ Κίηράομι, 2 Κίηρβ συ. 18.-- 
Υ. 8. Αοοογάϊηρ ἰο 8 Εἶτα ὙΡῸΡ Βῃῃο! ] 4 6 Βαρρ] 64 Ὀαΐοτο 186 

ψογ 8 “ἴῃ «γα βαοτι." [πὶ ἐΠ6 γϑῦβο Ὀθέοσθ τ ἴδ ἰβ βίαι {Παὶ 
“ἐλ ζΐπρ ὁ} Ἐσψρὲ τοπιουοά ᾿ὐπι ἤγοπι ἰλ6 σουογηπιοπὲ ἐπὶ ὕότιιδα- 
ἰθηι." ὙΠῸ Ῥμίραίο αἴομθ τϑηάδϑγβ {Ππ6 Ἰαβὶ ὑγου 8. “' σιων υϑτῖδδεί 
ἴῃ ονιιδαΐοηι." ΤῊ ἴμ6 ΟἿΘΡ τϑιβίοῃβ δηά ἴῃ 8 Εἶζγὰ 18 1β ποί 
βίαίβα ἐμαὶ [86 Κίηρ οἵ Εἰρσγρὲ οαίῃθ ἰο “ογυβαίθτα ἰο ἀθροβὸ 
Φομοαμαζ. Ασοογάϊηρ ἴο {86 τηοτ8 ργϑοῖβα δοοουπῦ ἰπ 2 Κίηρϑ, 
186 Εργρίίδη Κίηρ; βίαγοά δὲ ᾿ϊδίαἢ, οα [μ6 Οτοηίθϑ, αἴζϑν Β6 μά 
ἀεξεαιεά “οβίδῃ ; “ 6μόδῆαζ σάπια ἴο Ὠΐπι (Ὑ βθῦμαν ἢ6 οδπιθ 67}}- 
ἸΠΡῚΥ ΟΥ̓ νν88 ὑγθδΟΠΟΓΟΌΒΙΥ ἀδοουθά πο γθ ψχ1ὸ οδηποῦ (611), γγ88 
[ΚΘ ἢ ῬΥΐϑοπον ἴῃ ΒΙΡ] ἢ ἀπά 16 Αννα 88 ἃ ῬΥΒΟΠΟΡ ἴο Εἰργρί. 
Ουν Εἰβίουυ ν1}} 6 ΟΥ̓ ΠΟ πηθᾶῃ8 δ ναγίδῃςθ σι τμ {818, 1 τ 
ΒΆΡΡΙΥ ἡρθοὶ ἴῃ 186 ἰοχὲ, ΑΚ οὶἑ δββυταθϑ ἐμαὶ {π6 Κίηρ ὁ Εργρὶ 
σΆΤΩ6 ἴο Τ ΘγΌβ4] 6), ἀοροβοά “6 μοδμδΖ, ἀπά [θη ἰΟ0Κ ᾿ΐπὶ ΑΥ̓͂ 
8.8. ὃ. ὈΓΙΒΟΠΟΥ, δἃπ4 ραΐ Ηἷπι ἴῃ ομαἰῃ8 ἱπ ΒΊΡ]Δἢ (806 7 λοπῖιι8).--- 
Υ. 4. ἘΠ Ιαἰκῖτα τγα8 {μ6 6 ἀοὺ Ῥγοίπον οὔ Φϑιοδμδς ; πο ΕἸἰργρίϊδῃ 
κίηρ ἀϊά ποῦ οοπῆγτῃ “΄6μοαμαζ, γμὸ δὰ θδθὴ Ἵοἤόβθη Κίηρ ὈΥ͂ 
186 Ψ1}1 οὗὨἨ [πΠ6 Ῥϑορὶθ, πο ἀουδὶ βϑοδιϑθ ἢθ δχρθοίθα ἃ πηοῦθ 
ΤΟΔῪ Βα θυ ἰβδίοη ἤΌμα ἘΠ] Κἰπλ, ἀπ ἃ πιοτὸ Βοσορ ἀθραγίαγα 
ἔτουῃ (Π6 ρῥγϊποῖρ᾽οβ οὗ «) οβϑίδῃ β σονογῃπιβηί.---ς πα ἱοοῖ ἐΐπι" 
(Ὁ Κίηρβ, “απά δ σαπιθ;᾽) [6 ὕνο βίαξθιιθηΐβ δπηοπηΐ ἰο {Π6 
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5:1ὼ0 ἐπίηρ, [πὶ 2 ΚΊηρβ  ς ἰβ δἀάοὰ ““απὰ ἀρὰ ἔδιδνο," οἴ. 79 :. 
χχῖϊ. 12. [1 ν9 Ἃο ποὶ ἅπά {π6 ἔλοϊ ἐπαὶ ῬΒάγδοῖ Νομο μδὰ 
θθϑῃ ἰῃ Ψογαβαϊθπι σθοογάϑα ἴῃ αν {πἰγὰ γοσβο, ἴξ 18 ποῖ ἱαρτο- 
Βδθῖθ ἐμαὶ ἢ υἱβί θα “ οστιβαίθηι αἱ ἐμ18 {ἰπ|9 ΤῸΣ ἐμ6 ρΈΓΡΟΒΘ οὗ 
χρβκίηρ Τομοίακίτα Κίηρ. Βα ἰξ ἰβ ποὲ οὗἍ [88 οἷἐγ οἵ  ϑγαβαϊθπι 
τοδὶ [Π6 σαρίθτθ ἰβ ἀθβοῦὶθοά ἴῃ Δδροάοίιε ἰϊ, 159, ἴον 1ι6 σγοαῖ 
εἷἷγ οὗ Καάνεῖϊβ 'ἴβΒ ποὶ Φογιβαίθπ, θὰ Ο΄αζα (εἶ. Εἰ σίσ, Οοὁ- 
βοβιίοδθ πὰ Μγίδοὶ. ἀον ῬΕδέδον Ρ. 9ὅ βαᾳ. δῃὰ 7Τλδηΐμδ οἱ 
ἘΊηρ5). 

18. ΟΗΑρ. ΧΧΧΥ͂Ι. ὅ---8. 

ΨΕΗΒΟΙΑΚΙΜ. 

Οὐοπιραῖο 2 Κίηρβ χχὶῆ. 80---χχῖν. 1; 8 ΕΖτὰ 1. 817---41.--- 
Υ͂. 6. Δνεδιιολαώπεεζαν ἰδ (86 πᾶπιθ, ὑγϊοῖ ΟΡ ΠΑ] ΟΟΟΌ 8. ἴῃ 
486 ΟἸὨγοῃΐοοβ, [πὸ ΒοΟκΒ οὗ Κίηρβ, δῃὰ βοηὶθ Ἵδαρίοιβ οὗ 
Δ ογθτηῖδ : θαὶ τὸ αἶβο τηϑοὺ σὴ ΝΟΡΌΟΙΔάγθζζαυ ἢθγο δηά 

Ἐπο γα ἴῃ Φογουλίδι δπά ἘΣΖο κῖθ], ἀπά ουθὴ ΝΟ δάγοζζονῦ ἴῃ [ἢ 
οι οὗ Εἶτα 1Ϊ. 1 ἀπά Ψ6Γ. χ]ῖχ. 28. ΤῊ Ἰαύίον βρϑι]ηρ οοΥ- 
ΤΟΒρΟΠ5 ἴο {80 αὙοοκ Ναβουκοδρόσορος ἴῃ Εἰμδοδίιι8 πα ΟΥΒ6Γ 
δυΐμοῦβ, ἀπ Ὀθαγβ ἃ στϑαΐῖ τϑβθυι ποθ ἴοὸ [88 ᾿ΠΒΟΥ ΡΟ Π8 418- 
οοὐογθα ὈΥ αιοϊέπδοη, ἸΒΟῸΡὮ {ΠΟΘ Υ μδγθ ποῖ θθθη ἀθοίρμογθά ψῖ ἢ 
τοπιρ] οἷο οοσίαἰηίγ. Ἅπά Ὺδ δοιιπα ᾿ίπι υὐἱ(δ, σμαΐπδ (οἴ ἢ δρ. χΧχ, 
11) ἰο ἰραα ἢλΐπι (γέ 2) ἐο Βαδνΐοπ; 186 τοδάϊηρ πηαβὲ Β6 τοίαϊποᾶ 

- ΤΒουρᾺ ἐδ6 ἰαπιθά 18 ποῦ ΘΧργοββθα ἴῃ ὃ Εἶζγα, [86 ϑερέμαρίπὲε, ἀπὰ 
[86 γμίραίθ. Ατὸ ψγὸ ἴο σαίμον ἔγοιῃ 8μ6 ᾿πβηϊῖνο σι ἢ ἐαπιοά 
1τὐ ΝΕ ΌΟΠΔάΠΘββαν ἀϊ4 ποῦ σΑΥΓῪ οὐδ Η18 ἰηἰοηίίοῃ οὗ ἰοδάϊπρ 
εἴτι ΑΥΤΑΥ) ΟΣ 18 (6 πιϑαηΐπρ' οὗ [μ8 ραββαρθ τὶρι!γ ρίνθῃ ἴῃ 
8 Ἑχτα, 180 Ῥμίραίδ ἀπά {π6 ϑορέμασίπἑ, ἩΠΟΥΘ 10 18 τοπάογθα 
ΒΟΙΩΘΥΗδὺ 88 [Ό]Π]ονγβ : ἦθ δοιπά ἠῖπι υοἱξῆ, ο᾽αΐπδ απὰ ἰοα ἤΐηι αἰσαν 
(ες Ῥδη. ἰ. 2) ἢ ἼΉ688 ααθδίϊομβ σδῃηοί Ὀ9 ἀθοϊ θα σῖτἢ οογίαἰ ΠΥ 
ἔτοια {10 ψογά8 οὔ [μ ἰοχί. ουθνδ ἰ8 οἵ ορίῃίοη {πᾶξ ἱ «Ζο]ιοῖα- 
Κῖτη νγὰβ ποῦ δοίι δ! Υ 1οἃ δνγαὺ ἰο ΒΑΡΎ ]οΙ, δᾶ [ἢ ον ἰβίοτίδῃ 
μιά ἱπίοπάθα ἴο βὰν {Π18, ἢ6 ποιά ἢδγθ ϑχρυθββθά ἢΪ8 πιθδπὶῃρ 
ΤΩΟΙΘ Οἰθαυγ, δηα που ]Ἱὰ ργοῦδὈ]Υ πᾶν δαᾶθα ἐμαὶ 1ὲ Βαρρεπθά 
ΟἹ δοοουηΐ οὗ ΗΪ5 518. Κοεὶϊ ὙΓΙΘ5. (0 {π6 βδῖηθ οβοϊ. (Ὁ. 24). 
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«Ἀπὰ οοτξαΐη νυ 16 γθ οοιραγο {π ποσβ οὗ οὰγ ἰϑέοτλαη ἴῃ ἢ ρ. 
ΧΧΧΙΙ, 11, τὸ 8.}4}} 06 ἱποϊἱπθά ἴο οοποίυο ᾿ἐμδὲ ΒΘ ῬΈΣΡΟΞΟΙΥ 
ϑο]οοίοά εἶθ ᾿πβη! γα ὙΠ ἰαπιρά Ὀθοαῦβο 6 ἀϊὰ ποῖ ἱπίοπά ἰο 
ΒΑῪ ἰδπαὶ Φομοϊακίπι γ88 ΤΌΘ θὰ ἀν ᾺῪ ἴο Βαῦγϊοη. 1μαἴον 
ΓΙ (6 γ8, ου {πὸ οἶμον μδηά, ν]Ὸ γος ἀθδβίγοιβ οὗ τπαἰκίηρ {818 ὁΧ- 

Ῥοάϊεοη οὗ ΝοΟΡΙΟΒδάποζΖζαν ἀραϊηδὶ «6 μοϊα Κίπι ἐΠ6 σριμτθθποθ- 

ταθπΐ οἵ {86 σαρθ νιν, παϊσηξ ΘΑϑ1}Υ ἰηίογργοῖ [86 ρϑβδδρθ βοίοσθ 
ὯΒ 88 τηϑδῃΐηρ ἰμαὺ «ἸΘμολα Κἤιη νγαδ δοίυ δ! 1 ἀνγαγ.. ΤΉΘΘ 
γγ88 ποίεϊησ ἰπ (ἢ6 διαίοιαθης οοπίαίποὰ ἴῃ 2 Κίηρβ χχῖν. δ᾽ ἴο 
αἰδοοποοτέ {π| πὶ, [ῸΓ ἴδ 'β ΘΆΒῪ ἴ0 ΣΘοΟΠΟΣ6 (μ6 ἕλοι οὗὨ 18 θοίην 
ΤΑΥΤΙΘ ΔΥΥΔΥ͂ τ 0} ἢἷ8. ἀθαῦ ἀμ Ὀυγίαὶ ποῦ οὐ ἴῃ “Θχτιβαίοπι, 1 
ὙὙῸ ΒΌΡΡΟΒΟ [πα΄ ἢΘ νγ88 ἰδκθῃ ὈΥίβοπου οὐ ἰδά αὐᾶὺ ἴο Βαδυοη, 
{πὲ ᾿ἰὸ γϑιμαϊποά ἔμοσθ ἰπ οαρε νον, θαϊ Βα ΒΘ ΘΠΕῪ ορίαϊποά 
ῬΘΥΙἰββίομ, ἃ8 Μδπδββθἢ [δ ἀοηα Ὀϑίοσθ αἷπι, ἴο γοίασῃ ἰο οτὰ- 
δα ἴθι, ἡ ΠΟσΘ Β6 ἀββυτηθά {Π|Ὸ τϑίῃβ οὗ ρονογσηπιθηΐ 88 ἃ γϑϑϑαὶ οὗ 
116 Οιαϊάδθαπβ. [πὸ (δ)ἷ8 πιϑηπος {1|ὸ ϑορίυαρὶ πὶ σοπιθίῃθ8 
τοροίμου (Π6 τοηοναὶ ὑο Βα υ]οα πὰ (6 θαγΐαὶ ἴῃ «Θγιιβαίθμι ; 
ἴον ἴῃ νυ. ὃ οὗ εἸ)ῖ8 ομαρίθσς νγὸ Βπὰ δῇ δοσοιμηΐ οὔ ἐπ6 ἔοσῃιθῖ, πὰ 
86 Βυγίαὶ οὗ Φομβοϊαἰκίπι ἴῃ (μ6 σαγάθῃ οὗὨ [ΖΖα ἢ ἰδ τηϑπεϊοπϑα ἴῃ 
ν. 8. ἴῃ [δ6 βδῖῃηβ νὰὺ τ ἢπὰ ἴῃ ἤδη. ἰ. 2 ἃ ποίϊοϑ οὗ {9 
ὙΘΙΏΟΥΑΙ οὗ «6}οϊακὶπι ἴῃ ἐπ6 {πἰγὰ γϑᾶσ, οΥ δβοσεϊν ὡὐὔδοσ {16 
τοῖν γᾶν οὗ μἷ8 γοῖριι, ἤοπν ἡ ΠΙΟΙ ἰδ πθοθβϑανν ΟΠ ο5 ἐμαξ μὸ 
Δἰλοῦνίατ 8 τοϊασηθά ἴο “6γιβα θη, βίποθ ἐμθ δαῖμον οογίαϊη]γ αἀἰά 
“ποῖ ἱπίοπα ἴο οοηϊγαάϊοι ἐΠ6 δοοοιης οοπίαϊποά ἴῃ ἐμθ Βοοκ οὗ 

ἹΚΊηρβ ἀπά ἴῃ τπ6 ΟΠ γοπ 168, οὗ Φ 6ἰιοίακί τη δἰϑυθῃ γϑαζϑ᾽ σεῖρῃ, 
(Βαϊ 4}} ἐμαὶ οαὰ Ὀδ ἱπβοσγοὰ ἔγοται ἐ[ἷ8 1β, (μα αἱ ἃ Ἰαίθὺ' ρϑυϊοά 
(86 ποσὰ ἡ ΐογηυ Ὑγ88 Βαρροβϑα ᾿ἴο ἱπιρὶν ἐμαὶ «᾽ Θμοϊακίπι νναϑ 
ΓΑΙ 164 ἀὐναν, 88 ἐμ6 Ῥωίαίε ἀπὰ 8 Εἰζγὰ ϑυἀθη ]Υ Δββαμηθ, 
ποῖ {πᾶ οἷν Εἰδίοσίδη ἱπέθη θα ἐμΐ8, [π οἂσ ορίπίοῃ [ἢ8 νϑῦξθ 
Ὀαΐοσθ 8 τϑίβιβ ἴο ([ΠῸ βᾶπιὶθ θυθῃΐβ 88 2 Κίηρϑ χχῖν. 1, υἱζ. ἴο 
{π6 Εγϑὲ Ἔχρϑάϊθοι οὗ ΝοθυσμδάμδΖζασ ἀρδὶπϑὶ Ῥαϊοβίάμθ ποὶ 
ἰοπρ αἴνον ἐϊὸ βαίε]ο ἂὲ Οὐ βθπλ 8}, τ ἰοἢ τγα8 Ὁ] οννθά ὈῪ {16 
ἀοίδαϊ οὗ “ὁ ῃοία κυ δῃα [18 [ὩσθΘ γϑαγβ᾽ βουυμἀθ. ΤῊ του 8 
“(6 δέσαπιε ἐιΐδ δεγυανιέ " ΤΟΥ ΟΪΥ βέαίθ ἐμαὶ ἢθ Ὀθοδίηθ ὑσὶ θα τασΥ 

(0 δὲπι, ποὶ ἐμαὶ μ6 νγὰβ ]ϑὰ αὐγᾶῦ. [Ἃ}Ἡ 2 Κίηρβ χυΐϊ. 8 {86} 
ΒΙΠΩΡΙΥ ἀθποίθ ἀθρθπάθποο οὐ ἐσ δαί βυθ]θοίίοη ; ἀπά ἴῃ οἰἸδρ. 
χχὶν. 1 ννὸ ὁδηηοί ἱπέίδυ ἐ}πᾶῦ {ΠΘῪ πιθᾶη δου] ᾿ ΤηΟΓΘ ΌτΩ 188 
πογάβ, “ ἐλοη, ἦδ ἐμγηφά απὰ γεδοϊἰοά ἀρφαϊπϑὲ ἀΐπι." ὙΠ686 ψγογαβ 

«ἀο ποὲ ἱπιρὶγ (45 ν, Οὠυπιραοῖι, ἰπλαρὶη 65), ἐμαὶ δου δὴ ἱπιρσγίβοι- 
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τηθηῦ οὗὨ {μγὲ8 γϑᾶγβ ἰη ΒΑΡΎ] Οη [6 σϑευγπθα ἀπά τονο] θά ; οἢ 
186. ΘοπέγαγΥ, δοοογάϊηρ ἴο ἃ χϑὰ ὑβαρθ οὗ βρβϑοὶ, {π|6 Ὺ βίδίθ 
τι, ἴον θείη [Π6 βογνδηὶ οὔ Νβρυοβδάμποζζασ, μ8 Ο66 τΏΟΓΘ 
τϑποιηοθὰ [15 α]θρίαποθ. Ἴ]οὺθ 18 πὸ ἀἰβογθραῃου, ἐβογοῖοσα, 
Βοῦνϑοῃ ἔἶιο ἀσοουπῖ ὈΘέοΓΘ ὰ8 πὰ 2 Κίηρ χχῖν, 1 : ἔοσ, ἢ 1]8ὲ ἰδ 
Ἶ8 βίαίϑά ἤθγθ {Ππ2:ῖ ΝΕΡΌ ΘΠ Δ ΠΘΖΖΑῚ βεῖ οαὐ ἰο ἰ6δα Ὠἰπὶ Δ ΥΤΆΥ, 

ἅμι6 τοβα]ῦ οὗ {μ6 οχρβαϊθοη 15. τροτθ αἰβεϊ πον σίνθη ἴῃ 2 ΚΊηρϑ, 
ΜΔ. {πῶ Φ Ποϊαἰκίτα θοδπιθ δα ̓ θοῦ ἴο μΐπι. ὙΒθ ᾿αἸά (818 
Παρρθηῦ Οὐδγίαϊη!υ Ὀθέοσε 116 ἀθαίῃ οὐ Ναθοροϊδββασ, νοὶ 
ΤοουγΓοά ἴῃ ἴμ6 γοᾶῦ ὁ04, ἀπά δἴδον {Π6 Ὀδι0]6 αἱ Οὐἀγομϑηλῖβῇῃ, 
ἴοῦ Ναρυσμδάηθζζαν οουἹά πο ροββί ΟΙΥ πάνθ Ὁπάθείακϑῃ δἷ8 
Ἔχρϑαϊποπ ἰο {μ6 ἰαπά οἵ Ρα]ββϑέϊπθβ ἀπά ἐμ πεῖρῃθουτίησ οσμη- 
ὑγῖθ8 88 [Ἀγ 88 {π8 Εἰσγρυϊδή ἐτοητίον Ὀοίοχθ {π6 ἀθαί οὔ Ῥ]ιγοδῖι 
Νϑοβο. Μογβουθὺ, νγ ἰθᾶγῃ ἔγοια “βεροδιιδ (1ῃ ὡοδορἧ8᾽ σὐπίγα 

Αρίοη, 1. 19) (πα ΝΡ ΘΟ ΠΔάποζζαῦ οοσυρ θα ἐπ6 οοπηςγῖοβ οη (8 ἷ8 
8146 οὗ (6 Ἐπ ρηγαῖθβ τὰ [18. ΓΌΟΡΒ, 88 [Ὁ 88 {16 Εἰσγρίλδῃ 
[τοη 16, θοίογθ [μ6 ἀθαίῃ οὗ Νθοροϊαββαῦ, ἀπά τμδὶ ψ]θ ἢ6 πὰν- 
τὶ δὰ θδοκ ἰο Βαθυ]οπ τ ῖμ]ι ἃ ἔθ οὔ ΒΒ. βο] ἀἴθσβ ου σεθοϊνίπρ {}|6 
Πάϊηρβ οὗ [μιῖ8 [0608 ἀθαιῃ, πὸ ἀθ]ινογθά ἐπ ῥυβοπθῦβ 6] οπρ- 
ἱῃρ ἴο ἐῃο86 δουπίγίο8, ἃΙηοηρ᾽ ΠΟΠὶ «678 ἃγ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ πδηιθά, 
Ιηἴο {Πὸ ομᾶγρθ οὗ 118 ἔγ!θπά8, ψἢο νογα ἴο τίη μοι ἴο ΒΑΌΥ]οΙ. 
10 18 ἔγαθ ὑπαὶ ἢ 18 οδἹ]ϑὰ Δοδιιομαάποεζαν ἐι6 Κὐπρ οΓ Βαδνίοη, 
θοί πὰ {μ18 ραββαρθ δῃὰ ἴῃ 2 Κίηρβ, Ὀὰξ νσγὸ οαπηοῦ ἱπέδν ἔγοπι 
ἀπῖ8 180 {1168 Ἔχρεοαϊοη ἀϊά ποῖ ἴαἶκθ ρ]δοθ {1}} αἴθεν {Π6 γϑὰν 604, 
ψβθὴ ΝΕΡΌΘ Δ ἀΠοΒΒΆῚ δου ΠΥ δυοοθθάθα 8 ἔαί μου. ἴῃ 186 
δονθγῃπιθηΐ, ἴου ἢ ΝΘΡΌΟΠδάμοζζαν, ἴΠ6 μϑηθαὶ, 18. 98}164 Κὶπρ' 
ἘΥ {86 Ηοῦγον ἰβίονίηβ (αἴ5ο “6Γ. χχν. 1) [ἢ6 ὙΕΥῪ βγβὲ εἰπιθ 
{Π6Υ θᾶνθ οσοαβίοῃ ἴο τηθιίϊομ 18 πᾶπιθ "ἢ (σὶρ ὁπ δῃ. ἱ. 2), 
ἈΠ 51 Π}}}8 1 ΔΗΔΟΙΓΟΠ 8118 ΔΓΘ ΕΥ̓͂ ΠΟ ΠΠΘΔΠΒ ΓΆΓΘ ὙΠΘΙΘ {0168 ΔΓ6 
ςομοογηθά, [Ὲ 18 σογίδί ]Υ ὙΘΥῪ αἰ] οα}ῦ ἰο ἀθιογταΐῃθ τυ στγθαΐεγ 
Ῥγθοϊβίοη [88 ρεϑγὶοα ἰπ νοὶ 118 ἔσβὶ θχρϑάϊοι οὗ Νϑθαομδά- 
ΠΟΖΖΑΡ οσουτοά.---Κ, 7. ΟΥ̓́Σλ6 υδ886ἴ8 97 ἐδι)6 ἤοιι86 οΥΓ «ελουαΐ, 
ἹΝεδιιομαάποξξαν' οαγτίθα (βοταδ) αἰσαν ἐο Βαδυΐοη : ἃ ΒμΉ1]ν 80- 
φουπὶ 8 σίνθη ἴῃ Πδῃ ἱ. 2, βοσα γα Βμὰ ἰξ βία ἐπᾶὸ μΠ6 μά 
(ἄθπὶ ἰάθη ἱπίο ὑπ ἐγθαϑηγΥ οὗ 15 σοα ; δοοογάϊηρσ ἴο [Π6 ραββᾶρθ 
Ὀϑίοτο τ8 ἢ Ὀγουρῇῦ {Ππόπὶ ἱπίο ἢ18. ({.6. 186. τογα]} ραϊαςβ; οἵ, 
δι. ν. 2---8. Εϊἰοῖσ (ου ΤΏ δῃ. 1. 2) βᾶγ8, “ π6 βίδίδθμπιθῃϊ οο- 
ταἰμοά ἴῃ {}||8 νϑῦβθ ῬΤΌΘΑΡΙΥ ταϑίβ ἀρομ ἃ οοηζαβίοῃ οὐ [Π6 ἢδιηθβ 
Φοδμοίακίπι ἀπά δ ὁ μοἰδο]ἶπη." Τηιῖς 18 Ῥοβ510 6, δ Ἰοδϑὲ γγ9 ἃγΘ ποῖ 
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ἐπ ἃ ρμοβί οῃ ἐο ἀθίδσταϊῃθ τηοσο ΘΧδ ΟΕ [86 βοῦτοο ἔτουα μοὶ ἰὲ 
"πὰ ἴΆκθη. Βαΐ ὸ τηυϑὲ Ὀ6 ὈΟΥΠΘ ἴῃ πη, (μᾶὲ ον [ιἰβίοτίδη 

ΤΏΔΚΚ6Β 8 ἀἰβιϊποίίϊοα Ὀδίνγθθῃ δοιθ υδϑϑοέ8, ὙΓΙΘΉ τγοτ σαγτίθα 
ΔΌΓΑΥ͂ ἴῃ {86 ({π|6 οὗἹἉ Φ Θο Αἰ πι, ἀηὰ ἐΐε σοδὲϊν υϑδδοῖ8 07 ἐλ ἤοιιδο 
ο" Ψελουαΐ ταρυτοηθά ἴῃ ν. 10, πᾶ ἔπογθ 18 ποιῃϊῃρ δἷ 411} ἰπη- 
ΡΤΟΡΔΌ]6 ἴθ {π6 ἀοΘ ἵν συ οὐὁὨ νϑβ86]8 ὈῪ ϑιοϊδκίτη, Ὁ ψμθη ἢ6 
Ὀϑοδῖιθ {πὸ ϑοσνδηΐ οὗ ΝΟ Δα μΖΖΑ ἢθ τησϑὲ σογ Δί ΠΥ Πᾶνα 
ἀρτοϑά ἴο ΡΑΥ ἰπὶ ὑσὶ θαΐθ, δη Δ πη. βυοι οἰγοππηϑέδηοοβ [Π8 
Θν 88 Κίηρθ γοθ δοουβίοπιθα ὕο μα Ὺθ ΓΘΟΟΌΤΒΘ ἴο {Π6 ὑγθαβϑαγοβ 
οὗ (16 ἰδιρΊ9.---Ψ. 8. Απά λθ αδονηϊπαίίοηα, εὐλίοῖ, ἦ6 Παα ὁοπι- 
πιϊειϑα ; {π]8 τοῖθσβ, ποῖ 80 τω πο ἴο [ιἷ8 6Υ]} ἀ6648 (6.9. 2 Κἰηρβ 
χχὶν. 4) 88 ἴο (86 140]8 γ ΒΟ Το Θ τηδάθ ὈΥ ̓ ιΐβ οσογ8 (οἷ. 46. τἱϊ. 
9, 10; ΕΖοκ. νἱῇ!. 17), ἴοσ 1Π6 Τ0]ονίηρ τογὰβ γϑίοσ ἴο [18 δου] 
ἀθοάε : “απά λα ωὐλίοι, τοα8 γουπά ἐπ λὐπι᾽ (εἶ, ομαρ. χίχ. 8). 
“76 νΥ]8ι οχροβίύοσβ μᾶνθ βαρροθοά ἐμαὲ {πὸ Ἰαξίαν γοσἀ8 οοη δίῃ 8 
Τοίδγθμοθ ἰὸ βίζῃϑ δηὰ ἤραγοβδ, τ ἢ πο 6 μδα οονογθά ἢ8 
θοάγ ἴῃ Βοποαγ οὗ {π8 14018.---Οἷν Ηἰδίοτίδη ρα88θ8 4 ΚΙῪ ονοῦ 
186 σαἰδπϊίουβ ἐἰπιο8 οἵὗἉ  Θοϊδκῖτα ; 116 πι γοὶυ ἱπίθη 64 ἴο γθοουὰ 
πο ονθηῦ, ψ ΐοἢ ρὰνθ ἴο ἢΐ5 τοῖρτι [86 ὁμαγδοίογ οὗ ἂπ Θροοὶ, Υἱζ. 
{π6 Βα δ] αραίϊοπ οἵ 6 μοϊαἰκὶπι Ὁ ΝΟ ποβϑίίποζζαγῦ. Εἰνθσυ ἰδῖησ 
{πδ0 μαρρθηθα Ὀοῖδι Ὀϑίοσα ἀπά αὔἴοσ {18 8) αραίζομ ῃ6 ρᾷβ8685 
ΟΥ̓́Θ. Ηθ ἀ068 ποῖ ουύθῃ βρθᾷκ οὗ ΗΪ8 ἀθαῖἢ δῃὰ βυγῖαὶ. Α5 ἱπ 
8:6 οα56 οὗἨ Ατησθοι (οΠΔρ. χχχὶῖ!, 21---25) [26 Ὀαχίαὶ οὗἁἉ Ψοβοῖα- 
Κίτι σου] ὙΘΣΥ ΡῬΓΟΡΘΙ͂Υ ὈῸ ἸοΐδΣ ἀπποίϊςοα ἴῃ ἃ Ὠἰβίου 80 ἰῃ- 
τοι ϊοπα!ν Ὀγίθε 88 μ6 ργαβθηῖ.. 

19. ΠΑΡ. ΧΧΧΥῚ. 9, 10. 

ΦΕΗΟΙΑΟΗΙΝ. 

Οομηρατο 2 Κίηρβ χχῖν. 8ὃ---11; ὃ Εζγὰ 1. 41---44.--ΟὉ. 9. 

Ἐλε γοανϑ; υἰνὶ8 8 [Π6 τϑδάϊηρ' δαορίοά ἴῃ ἐπ6 ϑορέμασίηϊ, {π|0 
Ῥμίσαίο, απιὰ ὃ στα. 1η 3 Κίπρβ νὰ πὰ οἰσλίθονι γθαν»8, ὈΟΙδ ἰ 
1η6 Ηδδγον ἑοχὶ δηῃᾶ πιϑηΥ οὗὨ 116 νϑιβίοῃβ; 8 ἔδυν ΜΆ. μδνθ 
186 8βδῃγ8 γϑϑάϊηρ; ἴῃ {18 ραββαρβ, ἀπά οὗ ἐΠ:6 νϑυύβίοῃϑ [Π6 ϑ'γυγίδο 
116 Ασδθὶς, ἀπά τηϑηγ ΜΒ8. οὗ 6 βορίυαρίπι. [π 8 Εὐζγὰ Α͵80 
ΤΑΔΗΥ͂ οὗ (89 Μ55. μανο οἰσλέθοη ψθαγ8. Τλθηΐν8 ΒΆγ5 ὑπαὶ εἰσί 
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τηΔΥ. ἢανθ βρσγιηρ ἤοπὶ εἰσμίθϑη ἐμγοτρ]ι ἃ ΘΟΡΥ θ᾽ 8 θύτοσ. Βαΐ 
ν)6 Ιοοκ ἀροη οἰσἠέ 88 {Π6 οτρίπαὶ σθδάϊηρ, ἃ8 Εἰ ἐσὲσ α180 4068 'π 
ορροϑί(ίοπ ἐο ΤΑθηΐιδ, το ΙΔ γ8 ἴοο 11}116 βίγβββ Ὁροὴ ἔμ ἰμέγο- 
ἀυοέϊοῃ οὗ μΪ8 πού μου 8 πϑῖὴθ ἴῃ 2 Κιίηρβ χχῖν. 12, 15, “6γ. 
χχυπΐ, 26, ΠΟΙ. 18. ον ἀΘΏ0}ν ἰμἰοθπίίομδὶ, δηὰ ἔτοτὰ το ἢ ττθ 
ςοῃοἸααθ τπαΐ Βῃ6 δοϊθά δ8 συδγαάϊδη οὐοῦ ἴΠ6 γουηρ Κίησ, (Εν 
[19 τϑϑὲ 860 ἐμ δου] ΠίΔΓῪ οἡ Κίηρϑ.--ΤῊ.) 

20. ΟἨΑΡ. ΧΧΧΥῚΪ. 11---21. 

ΖΕΘΕΚΤΙΑΗ. 

Οοιρϑῖο 2 Κίηρβ χχίν. 18---σχν. 21 ; Κ61. 1}. ; 8 Εἶτα ἱ. 44--- 

δ5.---Ν. 18. οἵ, 2 Κίηρβ. χχὶν. 20. γ7γλο λαά πιαᾶό ᾿ἶπι δισδαν ὃν 
αοά; ᾿νε ἰκ. χν]!. 18 11 15 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίαιθα, ἐμαὶ ΝΕ Ομ ΠΘΖΖΑΓ 
Δατηϊηἰβίογοα ἴο Ζϑάθκιδ ἢ ἃῃ οί οὗ ἔβα! Υ, θη μ6 τηδάθ Ὠἷτῃ 
Κίπρ, οὐ νμῖο οσοαβίοῃ ἢ6 ψ}}} παξαγα ΠΥ πᾶνθ τηδθ ἢΐμι 68}} 
μἷ8 αοἄ ἰο ψίϊπθβθ. Ηθησθ ὈΥ͂ [18 τ] οη Ζθάθκίαῖ ὈγΌΚο {μῸ 
οἵ ψθΐοῖ 6 μα βυοῦῃ ὈΥῪ “οἤοναῖ, ἀπά Φουα ραπίβῃοά 
᾿μἶπι ἴοσ μἷ8 ρουζασγ. Ζοἀοζιαΐ, ταὶρὶις 6 ἐπ βυ]θοὲ οὐ ἐμ σου 
« βαναοηθα,; Ὀὰΐ δοοονάϊηρ ἴο Ὠϑαὶ, 11. 80 [η6 ψογὰβ βῃοι]ὰ θ9 
ἱπίοσργοίθα ἐμὰ: Οοα πιαάθ ᾿ΐηι δεϊβηιθολεά απὰ πανάφηθά ἢῖϑ 
λϑανέ, 80 ἐμαΐ ἴῃ βρ116 οὐ 1ῃ6 τναγηΐηρβ οὐ [6 ρυόρῇῃδίβ λὸ ἀϊά ποὲ 
γεέμνη ἰο σολπουαΐ ἐδ οὐ οΥ ]6γαοὶ.----Ὑ. 14. ΤῊΘ ῥχίηοοθϑ οὗ {86 
ῥτιθϑίβ δῃά 106 Ῥθορὶθ ἃ ποῖθ οπαγρϑα τι 1ΔοἸδίτυ δηά [ἢ 9 
ἀεοβθογϑίίΐοῃ οὗ [86 ἔθῆιρ]θ, ἔτοπὶ συ ΐοῖ, Ππούγουοσ, 1Ὁ ἄοα8 ποῖ 
ξο ον, (μὲ [μ6 ᾿ιϊβιοσίδῃ τοίοσγθα ϑχο  αβῖνϑὶῦ ἴο ῥσίῃοοβ οὔ [89 
ΡυἝϑδβίβ ἀπά ἰο [86 ῥθορὶο ἰῃ 16 {πιὸ οἵ Ζαάοκίαῃ, σῆο γγϑῦθ ποῖ 
11400]6, 80 [ἌΣ ἃ8 νγο οδῃ σαίμον ἔτῸπὶ (ῃ9 ΒοοΙς οὗ “΄γϑιρίδῃ, ἰοὸ ἐπ 
ΤΘΡτΌΔΟΝ οὗ ἰἀοϊαίτγ. Ηο ἰβ σαί ἱπίθπαάϊηρ ἴο ροϊπὶ οἂξ {π0 
ΟΥἸ σα ΠΔΠΠὙ οὗἨ {Π6 016 παξίομ, θβρθοί!!γ ἴῃ [80 Εἶπιθ οὗ 
Μαπδββθι, ον ἀθ  δοοονάϊηρσ ἴο [Π6 τοργοβθηϊδεϊοη ρίνθη ἴῃ 
ἘΖ6Κ. νἱ]. (οὗ, Ηπεἐσν). ὙῊ6 ρνύποοϑ οὗ ἐδ6 ργὶθϑέβ ατὸ τοίουτοα 
ἴο ἵπ Ἐχοϊς, νἱ1]. 16 864.---Γ'. 15, Σὸν δ6 ϑραγοά, ὅ. ; ἈΘΙΛΘΙΥ͂, 
᾿πδβυητιοἢ 88 μα ἀἰά ποὲ ἱπημηθα δου ᾿πῆϊοὶ [9 ρα βηπιοηξ, Βαύ 
οοπίϊηθποα ἀραὶπ δηα ἀραΐη [0 ΒΘη4 8 ῬΙΌΡΙΘΙΒ ἴ0 04]] (ο τϑρϑῃύ- 
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ΔΠ06.--. 17. Το δα θ᾽εος οὗἹἨ 41} {πὸ σϑυῦβ ἴῃ 1Πἰ8 γϑσβθ ἰδ 
ϑομοναν. ἀπά Θοά δἴδιο ἐῤοῖν γοιιλδ ἐπι ἐδ:6 ϑαποίμανψ ; εἰνὰ8 {0 
ΘΠ, 0]6, νυ ἢ [Π6 1δγαο 68 μδά ρο]αἰοά ὈΥ 1Δοϊαΐγγ, μ6 [Ὸγ [8 
Ρᾶγὶ Ρο]α θα ὃν ὑπὸ δἰοοά, πο ἢ6 σαυϑοά ὧο θῈ βῃθα ἐπεγθ 
(εξ, οΒδρ. νἱϊ. 20.)---Θ. 21. Τῆς ωογὰ ὁ ὕελοναῖ ὃν υἹονοηνίαῖ, ἰδ 
{Π6 ργόορῆιθοσ, δοοογάϊηρ ἴο γ οὶ ἐἢ.6 Βα ρ πιδΟΥ οὗ ἔπο ΟἽ 4] ἀλθᾶπῃβ 
νγᾺ8 [0 ᾿αϑὲ ΒΟΥΘΠΟΥ Ὑ6ΆΓ8, «761. χχν, 11, 12; χχῖχ. 10. ΤῊ 

Ῥοσοά, δὲ σῇ ΐοῖ {Π6 σα ρ ΠΥ ἐογπι μαϊϑά, 18 πηθηοηδά ἰπ ν. 20; 
1π|6 βαπ|6 ρογίοά 18 ἱπάϊοαϊθά ἴθγθ ἱπ ἐ{)6 [0] ον ρ᾽ ἐΘΥΓΩΒ : μιπεὶ 
ἐ6 ἰαπὰ λα Πηϊολοά ἦδν γϑανϑ οΥ τοδί, αἷϊ ἐ.6 ἄανε 977 {16 ἀφϑοῖα- 
ἐΐοη δὲ νεδίθα, ἐλαὲ δευσηῖν ψοανδ πιρὴέ δ ἐιζβίϊά. Αφοοταίπρ 
ἴο [18 ραϑβαρθ ἐπ σδρ ΟΥ̓ Ἰαβύθα βου ΘΠ Υ γϑασβ, 88 «]ΘΓοἶδἢ 
μαά οτγοίο]ά, ὑπαξ 18 ἴο βᾶγ, ὑπ Τρ Υν ἴῃ {Π6 βἰγίοίθϑὶ β6η86 οἵ 
18 ἰθγπα, ῸΓ ΒΘΥΘΠΕΥ γΘ 878 οὗἉ ἀθβο δ οη ἀγα ϑρόκϑῃ οὗ ῃθγθ. Τῇὸ 
σΑΡΕΥΙΥ 18. πὸ ἄἀοαθὲ τθοκοηθὰ ΠῸμ {16 {τὰ γϑαῦ οὔ «6 δ Εἰπι, 
7αβὲ 88 ἴῃ Πδῃη. ἱ. 1, νἱΖ. ότι {π6 ἰηναβίοη οὗ Νοθυομδάποζζαῦ 
τηθη!οηθά ἰῃ νυν. 06. Βαΐὶ ψΏΘη ἴτ 8 8814 {πὶ {{|6 Δα τγὰβ ἀ650- 
Ιαῖθ ῸΓ ΒΘΥΘΗΓΥ͂ γΘαγ8, 186 φϑηθγαὶ βιαἰθηηθηΐ οὐὗὁἩ [᾿8 ῥγορμοὶ 18 
τΆΚοη 88 [Π6 πιθαϑαγθ οὗ ἃ σμσοποϊορίοα] γϑοκοηΐηρ, τ Π] ἢ 18 ποῖ 
ΒΕΓΊΟΟΥ ἴῃ ΠΔΡΙΠΟΠΥ σ εἶπ (86 Πι]δέοτί 4] τθοογάβ. ΤῊ Θαρθαίολ! 
γϑατ ἰδυπιϊπαῖθά, δοοογάϊῃσ [0 ΟἿ Εἰ βου η᾽ 8 Γοργοβθηϊδίίοη, δ 

, δα δπᾷ οὗ [868 σαρ ν"Υ οὐ ἴῃ [Π6 γϑαν ὅ86. Νον 16 [18 56 νθΠ 
Βαδθαίίοαὶ γεᾶγβ μά Ῥθϑη οοἰθυγαιθα δοοογάϊηρ' ἰο (86 Ἰδγν ἰαἰὰ 
ἄονῃ ἱπ μον. σαν. 1--ἴ, {ΠΡ που]ά ἤανα βργθϑά ονϑῦ 8 ρετοὰ 
οὔ 490 γϑδγϑ, ὑπδὲ 15, ̓ ξ ὁη8 σοῦ Κορὲ ΘνσῪ βϑυθὴ γϑᾶτβ. Ηδθποθ 
186 γϑὰγ 1000 πιιϑὲ 6 ἰδίζθῃ 88 {Π6 ρουγϊοά αἱ ψμΐο]} ἐπ δῦ- 
Ῥδιῖςα] γϑαῦβ οϑαβθά ἴο ὈῸ οοἰθγαίθα, ἐπαΐ 18 ἴο 880, ἴῃ {86 {{π|Ὸ 
οΥ̓ ϑοϊοπιοη, οἵ» ἃ8 Θ σϑηηοῖ Ιοοῖκ [Ὁ οοπιρδίθ οροποϊορίοαὶ 
ΔΟΟΌΓΘΟΥ, ἅδουξ [Π6 σομηπηθποθιηθπΐ οἵ [ἢ 6 τποπαγο σα! ροτίοά. 
ΤῊ8 νου] θ6 φαΐξο ἴῃ ΒΑΡΙΠΟΠΥ ψ ΠΝ οΠαρ. χχχν. 18, πῃογο {Π6 
ῬΆΒΒου δῦ 18 βαϊ4 ἴο πᾶνϑ Ὀθθη οϑϊογαιθα δοοογήϊηρ ἴο {Π6 Ῥγθοθρίβ 
οὗ 6 αν ἀπ|}} {π6 οπά οὐ ἔμο ρουγϊοά οὔ [π “πάροβ. 

γν. 22, 238, Οὐοπιραγε ὃ Εἶτα ἰΐ. 1---ὅ. Τὰ ΕὐΖτα 1. 1--- {{π680 
γοβ68 819 Ιαροαίθ : “7}αἱ ἐδ6 τρογὰ ὁ} «εδουαῖ, περὶ ὑθ 
δγοιισῆὶ ἴο απ ὁπ," 1.6., {]Πιὰὶ 186 ροτίοα οὗ ἐϊπι6 ροϊπερϑά ουΐ ἴῃ {δαὶ 

ψογὰ ταῖρι ποῖ 6 ἀοραγίοα βΌμ ; ἱπ 8 Εζγὰ εἰς συντέλειαν. 
ΤῊΘ τογαὶ ν}}} γγαβ ργοοϊαἰτηθα Ὁ πηθᾶπδ οὔ μογα! 48, ἀπὰ αἶβο ΒΥ 
ἃ πΥϊτίοη οαΐοῖ, ᾿π|8ὺ 848 ἰπ οἴαρ. χχχ. ὅ, 0.---Ὗ. 28. Οὐομηραῖθ 
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15. χἰν. 1 8ᾳᾳ. Αἴῇἴἔοῦ [Π9 Ἔχργοβϑβίοῃ, οὔ΄ αἷδ δὲβ μεορῖίε, γθ ἴδνθ 
μοῦ ἐμ ψογά Ψ6ιιοναι, ν᾿ 18ὲ ἴῃ Εἶτα 1. 8, ἀπά αἷβο ἴῃ 8 Εἶζγα, 
νγ6 βῃὰ “γι παν ἀξ δε) ἰπβίοαά, ΤῊ6 Ἰαὐΐα 18. σου δι] [Π0 

οὐρα] τϑϑαΐηρ : τολοθῦθν ἦ6 δ6 απιοηρ ψοιι ΟΥ̓ Ἀΐ8 τιολοῖε παίϊοη, 
παν ἤἢϊ6 Οοα δὲ εοἱϊῖ, ἀΐπι, απα ἰοὲ ᾿ΐπι ἀδραγί. ΤῊΘ βϑῃΐθῃςθ, 
ΠΟ 8 Ῥγόκθη οὔ᾽ ΔΌΓΕΡΕΥ δἱ (118 ροϊηξ, 18 δοῃιἰππθἃ ἴῃ {Π6 

ΒοΟΚ οὗ Εζγὰ. 

ΕἸΝΊΒ, 





Ὀἰο  Ζοα Ὀγ (Ὡοοσίς 
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